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te alınan takrirle birlikte encümene verilen 203 
ncü fasliyle alâkası bulunmasından dolayı tehir 
edilen 422 nci fasıldan maada fasılları kabulaolun* 
du, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, 

Teklif 
1. — Zonguldak Mebusu Edibe Sayar'm, Ta

babet ve Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
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(Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Adliye encümen
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eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellerle 3017 sayılı Kanunun 60 ricı 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası, Elâ
zığ Mebusu Ömer Faruk Sanaç'm, Sıhhat ve iç
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B Î R Î N C I CELSE 
Açılış saati: 10,17 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Muslih Oörentas (Van), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendini. 
(Konya mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
i. —- 1057 malî yılı Muvüzcnci Umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

A — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
Bütçesi. 

2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/580) 

flEİS — Sıhhat ve'İçtimai Muavenet Vekâ
leti bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. 
Fasıllara geçilmesine karar verilmişti Fasılları 
okuyoruz efendim. 

F. 

.101 Vekil tahsisatı 

Lira 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

REİS -
miyenler 

20.1 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 

202 Üeretlev 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 1598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 

12 000 

60 441 275 

27 441 101 

278 675 

P. 

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

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30.1 Merkez daireleri büro mas
rafları 
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. 

Lir» 

1 846 000 

4 500 

3 626 954 

2 100 

607 000 

78 500 

267 000 

35 000 

996 — 
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304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

405 

408 

415 

416 

422 

Posta, telgraf ve telefon ücret-
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaimi edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etr 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Huzur ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık müzeleri umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar, kurumlar umumi mas-
rafları 
REÎS—Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş umumi masrafları 

27.2 

Lira 

407 000 

202 000 

26 600 

6 000 000 

55 000 

1 118 400 

10 000 

5 000 

25 250 

50 000 

629 900 

1 250 000 

REÎS — Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) -— Muhterem ar

kadaşlar, bulaşıcı ve salgın hastalıklar için 
1 250 000 lira tahsisat ayrılmış. Haddizatında 
çok gibi görünürse de bulaşıcı hastalıklara şöyle 
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bir göz atacak olursak bu miktar para ile mü
cadelenin kâfi olamıyacağı meydana çıkar. Dün 
akşam da kısmen izahına çalıştığım gibi, son se
nelerin tetkikleri, Sağlık Bakanlığının her ay 
neşrettiği bir sağlık bülteninden anladığıma gö
re, memleketimizde bilhassa 5 bulaşıcı hastalı
ğın büyük bir yekûn tuttuğudur. Bunların, ba
şında tifo geliyor. Ondan sonra sıra ile difteri, 
boğmaca, kızamık ve şarbon geliyor. Bu beş has
talık daimî olarak 300, 500 ve 1 000 arasında 
seyrediyor. Şu halde benim temennim, önümüz
deki senelerde bulaşıcı hastalıklara ayrılacak 
tahsisatın daha fazla olmasıdır. 

Bu sene kızamık salgını epidemik bir hal al
mıştır. Bu istatistik zannederim ihbar edilmiş 
vakalardır. Hakikat daima bunların üstündedir. 
Şahsan benim muttali olduğum birçok kızamık 
vakası vardır ki, ben dahi ihbar etmiş değilim. 
Şu halde hekim olarak vekâlet olarak üzerimize 
birçok vazifeler düşüyor. 

îçme suları üzerinde bilhassa dikkatle dur
malıyız. Su tesisleri tekâmül ettikçe şikâyetler 
azalacaktır. Ancak çeşmeden alındıktan sonra 
içilinceye kadar suyun basma gelenleri düşün
mek lâzımdır. Bu mevzuda elbette ki, halkın 
çok tenevvür edilmesi gerekir. Bilhassa köyleri
mizi nazarı itibara alırsak arkadaşlar, üzülerek 
söylemek isterim ki, Anadolu'nun birçok yerle
rinde köylerimizin % 90 mm maateessüf helası 
yoktur. Bir hekim olarak bunu bu kürsüden söy
lemek mecburiyetindeyim. Bu hali kendi şekline 
bırakırsak, kaaniim ki, bu % 90 köyün % 80 inde 
daha 50 sene aym hal muhafaza olunur. Bu mev
zu Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden 
başka Dahiliye Vekâleti ile vatandaşları da alâ
kadar eder. Bulaşıcı hastalıklarla mücadele mev
zuunda, bilhassa çok esaslı propaganda yaparak, 
bu hakikati belirtmek lâzımdır. Şehirlerimiz
deki tifo vakalarının ekserisinin gecekondu ma
hallelerinde çıktığı da nazarı dikkati çekmek
tedir. Pazar yerlerinin durumu malûmdur. Bun
lar daha temiz bir hale getirilebilir. Belediyelere 
bu mevzuda büyük vazifeler düşüyor. Yalnız 
üzülerek söyliyeyimld : Belediyeler biraz poli
tika kasdiyle, halkın kendisine rey vermesi do-
layısiyîe, onların hatalarına boyun eğiyor. Be
ledi}^ reisleri akseriya tam mânasiyle verimli 
bir mücadele yapmıyor. Meselâ kirli bir lokanta, 
bir kahve veya bir otel, hatır gönül meselesi orta
ya girerek, tam mânasiyle kontrol ve takibedilmi-

— 997 — 
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yor. Bulaşıcı hastalıkla mücadelenin para ile ı 
olacağı muhakkaktır. Bunu önümüzdeki yıl na
zarı dikkate alınmasını Sağlık Vekili Beyden 
rica ederim. . *** \ 

REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Çok muhterem arkadaşlarım, Hasan Er
doğan arkadaşımız "birkaç noktaya temas buyur
dular. Bu mevzularda gerekli cevabı Sağlık Ve
kili vereceği için ben bunlar üzerinde durmıya-
cağım. Yalnız bir noktaya temas 'edeyim. 

Belediyelerle köylerin eskiden beri devam 
edegelen idari vesayet sisteminin istilzam ettir
diği kötü psikolojik ve gayrimuhtar bir vaziyet
te bır-akmıyarak, idari vesayet zihniyetinden 
azade ve Hükümet programının tahakkuku 
babında, iktidarın bellibaglı prensiplerinden 
biri olan mahallî muhtariyet sistemiyle mütera-
fik olarak köy ve belediyeler kanun 'lâyihaları 
1,5 sene evvel Meclise sunulmuştur. 

Hasan Erdoğan arkadaşımın temas 'ettiği he
lalar meselesi o kanun lâyihalarında halledil
miştir. Helalar köylerimizin bellibaşlı içtimai 
dâva'larından birini teşkil etmektedir, fakat da
ha evvel köy çeşmeleri, köy içme suları ele alın
mıştır. Evvelden beri yapılmış olan köy çeşme
lerinin adedi ile iktidarımız zamanında yapıl
mış olan köy çeşmelerinin adedi. yüzde yüz $7 
misline vâsıl olmuştur. Başlanıp da tamamlan
ması iktiza eden işleri de hesabedecek olursak 
ve bunun da eskisine nazaran çok fazla olduğu-' 
nu söylersem bana hak vereceklerini tahmin 
ediyorum. Bunun yanında, köy içinden demir 
boru veyahut büzlerle geçirilen ve büzlerin 
sağlık bakımından zararlı kısımlarının muhafa
za altına alınmak şartiyle ikinci programa bı
rakılması iktiza eden köy suları işi de ele alın
mış ve iktidarımız zamanında bu dâvanın hal
ledilmek üzere bulunmuş olduğunu arz eder ve 
Muhterem Hasan Erdoğan arkadaşımızın buna 
da temas etmesini eanü gönülden isterdim. Be
lediye ve köylerimizi yakından alâkadar eden 
Köy ve Belediye kanunlarının kısa bir zaman
da Yüksek Huzurunuza geteceğini söylersem her 
halde Hasan Erdoğan «arkadaşımız beni haklı 
bulacaklardır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BEİS — Sıhhiye Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUÂVENT VEKİ

Lİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlar; bulaşıcı hastalıkların bir kısmı, mü- I 
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i cadele bakımından hakikaten tahsisatla ilgili

dir. Ama bir kısmı da halkın sağlık eğitimi 
meselesidir. Tifo, aşı istihsali, su getirilmesi ve 
nihayet helalar, mevzu itibariyle tahsisatla il
gilidir. Dün akşam da arz ettim; bir memleket
te şehirler, kasabalar ve köylerin büyük bir 
ekseriyeti iktidarımız zamanında fennî ve sıhhi 
suya kavuşmuştur. Su ile intikal edebilecek ti
fo ve buna benzer hastalıklar bakımından bu
gün istikbalimize daha emniyetle bakmak müm
kündür. 

Kezalik, yine iktidarımız zamanında yeraltı 
sularına da çok ehemmiyet vermiş^ bulunuluyor. 
Artık sebze bahçelerimiz de, eskisi gibi, lâalet-
tayin sularla sulanmamaktadır. Yeraltı suların
dan istifade edilmesiyle bu şekilde'ki su mevzuu 
da yavaş yavaş ortadan kalkmış bulunmaktadır. 
Ama kızamık tamamen halkın sağlık bilgisi ve 
sağlık eğitimi mevzuudur. Biz sağlık eğitimine 
köylerde çok ehemmiyet yermekteyiz. Seyyar 
sinema makinalarımız mevcuttur. Propaganda 
filimi erini köylerde sık sık göstermekteyiz. Bu
nun dışında, sağlık merkezlerindeki hekimleri
mizin bir kısmı köylere gitmek suretiyle bu 
mevzu ile alâkalı konferanslar vermekte ve hal
kı tenvir etmektedirler. 

Bu bakımdan bulaşıcı hastalıklar mevzuun
da bugün düne nazaran, yarın bugüne nazaran 

f daha tedbirli ve emniyetli bir vaziyette buluna
cağız. (Soldan, bravo sesleri) 

REİS — Ahmet Bilgin buyurun. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) •— Muhterem 

arkadaşlar, bulaşıcı hastalıklarla mücadele için 
gıdai maddelerin muayenesi, sıhhi evsafı haiz 
olup olmaması ve onun daimî kontrol altında 
bulundurulması lâzımdır. Bunlar başta gelen 
işlerdir. Bunlar temin edilmedikçe bu mücade
lenin bihakkin yapıldığına elbette inanmak 
mümkün olamaz. Gıdai maddelerin satışı bir
çok medeni memleketlerde o kadar sıhhi şart
lar altında cereyan etmektedir ki, tereyağ, pey
nir, hattâ ekmeğe varıncaya kadar parşömen 
kâğıtlara sarılarak istihlâk sahiplerine veril
mekte ve katiyen elle dokunulmamaktadır. Bi
zim bu merhaleye gelebilmemiz için daha çok 
zamana ihtiyacımız olduğu bir hakikattir. Biz, 
bugün parşömen kâğıdını bulmak şöyle dursun, 
paket saracak âdi kâğıdı bile bulamıyoruz. Bi-

I naenaleyh bu usulün bizde de tatbikini istemek 
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hayal olur. Yalnız kâğıt mı bulamıyoruz? Esa
sen peynir bulamıyoruz ki, saracak kâğıdım 
düşünelim. Bir hastam'için tuzsuz peynire ih
tiyacım var, kaç gündür beyaz peynir arıyo
rum, tuzunu çıkarıp hastama yedireceğim, fa
kat nerede? (Soldan, Sağlık Vekâleti bütçe
siyle bunun ne alâkası var? sesleri) Çok alâ
kası var. Burada gıdai kontrolden bahsedili
yor. Bugün bu gibi maddeler Meclis lokanta
sında bile bulunmaz oldu. Nerede kaldı ki, bak
kallarda bulunsun. Dün burada memleketin ik
tisadi durumu hakkında Sayın Başbakanımızın 
beyanlarını dinlerken, ben gülmüşüm. Sayın Baş
bakan burada beni ikaz etti, ne gülüyorsun arka
daş? Eğer bir bilgin varsa gel konuş, dedi. Bu 
beyanat karşısında, memleketin elîm halini gö
rerek, hakikaten gülmek değil, ağlamak icab-
ediyormuş, özür dilerim. (Soldan, gürültüler.) 

REİS — Arkadaşlar, lütfen sükûneti muha
faza edelim. Buyurun, Başvekil. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Çok şükür, ne sîzlerin, ne de Ahmet 
Bilgin arkadaşımın yüzlerinizde ağlamak isti
dadı mevcut değil. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Hava yu
muşak da onun için. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bunlar, bü kürsüden söylenen mûtat söz
ler ve tekerlemelerdir. Filhakika, sağlık bütçe
sinde görüşülmemesi gereken bir mevzuu, ar
kadaşım buraya intikal ettirmiş bulunuyor. 
Kendisine iki cümleyle cevap vermek,isterim : 

Ben dün konuşurken, memleketin son derece 
artan istihlâki karşısında, istihsal ve imkânla
rımızın bu artışla muvazi gitmediğini, bâzı nok
talarda ayarlamaların hakikaten müşkülât arz 
ettiğini ifade etmiştim. Süt ve peynir meselesi 
de aynı cümledendir. 

Şimdi, ben Muhterem Ahmet Bilgin arka
daşıma soruyorum ve diyorum ki: Acaba sütün, 
peynirin neden bulunmadığı, neden nedret kes-
bettiği hususunda küçücük bir tetkik yaptılar 
da ondan sonra mı bu kürsüye geldiler? 

Suallerimi devam ettiriyorum : 1954, 1955, 
1956 ve 1957 senelerinde, yani, sütün, peynirin 
az bulunmaya başladığı ve kendilerince mucibi 
şikâyet olacak bir hal arz ettiği zamanlarda, aca
ba Türkiye'de süt veren hayvanların adedi mi ek
sildi? Hayvanların adedi eksilmedi ise, acaba 
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bunların süt verimi mi düştü? Yoksa bu sütü is
tihsal eden insanlar sütle sebze bahçelfrini mi 
suluyorlar, yahut sütü derelere mi döküyorlar? 
Hayır arkadaşlar... İstihsal edilmekte olan süt 
miktarı üzerinde tevakkuf edilmek lâzımdır. Ne 
oldu bu sütler, peynirler? Eskiden kendi sütünü 
kullanamıyan, kendi peynirine, sütüne hasret çe
ken müstahsil köylü* şimdi kendi istihsal ettiği 
maddeleri yiyecek hale gelmiştir. Çünkü eskiden 
en mübrem ve en iptidai ihtiyaçlarını temin ede
bilmek için eline geçen dört yumurtayı, yarım ki
lo sütü, bir kilo peyniri satıp da dört metre bez, 
iki kalıp sabun almak mecburiyetindeydi. Şimdi 
ise kendisine temin edilen imkânlarla bunu baş
ka surette sağlamaktadır ve kendi istihsali olan ve 
yemeye anasının sütü kadar hakkı bulunan bu 
süt ve peyniri yemeye başlamıştır. Bu maddeleri 
belki de pazarlarda onun için az görüyoruz. Son
ra, şehirlerimizde öteden beri sütü, peyniri ya 
hiç istihlâk etmiyen veya az istihlâk eden gece
kondu sakini dediğimiz vatandaşlarımızın, bizim 
gibi sütü ve peyniri istihlâke başlamaları sebep
lerini de buna ilâve etmek lâzımgelir. 

Şimdi acaba arkadaşımızın bize tavsiyesi ne
dir? Dışardan süt mü ithal edelim, yoksa bir kâ  
nun çıkaralım da köylü süt içemez, gecekondu sa
kinleri, Altındağ mahallesinde oturanlar süt ve 
peynir yiyemez mi diyelim? Gelsin bu, kürsüden 
tedbirini kendisi izah etsin. 

Muhterem arkadaşlar... Ben kendisine tariz 
için söylemiyorum, fakat B. M. Meclisinde konu
şulurken hiddet ettin, şiddet ettin falan diye kı
zıyorlar, hiddetli mukabelede bulunuyorlar. 

Buradaki müzakerelerin salim bir şekilde ce
reyan etmesini temin için, Türk milletini Türk 
efkârını yanlış yollara sevk etmemek için, Bü
yük Millet Meclisi âzalarının, milletvekillerinin 

.vicdanlarında esaslı mesuliyet hissi taşımaları 
lâzımgelir. 

Süt ve peynir işi böyle bir manzara arz ettiği
ne göre, bunun memleketimiz için elem verici bir 

.mesele değil, bilâkis memnun olunacak bir mü
şahede teşkil ettiğini belirtmek lâzımgelir. Bu
nun memleketin fakrü sefaletine bir deül olarak 
ortaya konması, bir milletvekilinin vicdanında 
taşıması icabeden mânevi mesuliyet hissiyle ka-
bilitelif değildir, arkadaşlar. (Soldan bravo, ses
leri) 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; çok teşekkür ederim ki; Sayın Baş-
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vekilden, bu iptidai maddelerin noksan olmadı
ğım, boj olduğunu, başka şeylerde olduğu gibi, 
izah etmediler. Süt ve peynirin noksanlığını müs
tahsilin bunu kendi ihtiyacı için istihlâk etme
siyle izah ettiler ki, böyle bir şeyi kabul etmek ve 
bunu böyle bir izah tarzına bağlamak mümkün 
değildir. (Soldan , o halde sesleri) 

REÎS — Başvekilin izahı, sizin söylediğiniz 
sözlerden dolayı olmuştur. Lütfen fasıl üzerinde 
konuşunuz, sadet dışına çıkmaymız. 

AHMET BİLGİN (Devamla) — Bir memle
kette otun kilosu elli kuruş, küsbe otuz kuruş ve 
bunlara muvazi olan her şeyin fiyatı böyle olur
sa ve bu maddelerin fiyatları Millî Korunma Ka
nunu ile narha tâbi tutulursa işte böyle bunlar 
pazarda -bulunmaz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem Ahmet Bilgin arkadaşım 
otun kilosunun 50 kuruş olduğunu söyledi. Bu
na iki kelime ile cevap vereyim : 

Hakikaten otun kilosu 50 kuruş mudur? Ar
panın kilosu kaça? 

AHMET BÎLGİN (Kırşehir) — O da 45 ku
ruş falan.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Maşallah. Bir kere bu doğru değil. Mü
saade ederseniz şunu soralım. Otu Avrupa'ya 
mı ihracediyoruz. Bunu istihsal eden ye satan 
kimlerdir, otun parası kime gidiyor ? Küspe 
meselesi le aynı şeydir. Küspenin kilosu kaç 
kuruştur? eskiden küspe var mıydı? 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Vardı. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) —• Küspe yeni bir hayvan gıdası olarak 
çıkmıştır. 11 tane şeker fabrikası kurulmuştur. 
Şeker pancarı ziraâti yapılan sahalar, 30 vi
lâyeti tecavüz etmiştir. Bu sayede bu vilâ-, 
yetler halkı, hayvanlarına yepyeni bir gıda 
maddesi temin edebilmek mevkiine gelmiştir. 

Şimdi ,müsaade ©derseniz, Ahmet Bilgin ar
kadaşımın dâvasını asıl ters müdafaa ettiği 
noktaya geleceğim. Kendisi sütün bulunmama
sından bahsetti. Getirdiği misaller sütün bu
lunmamasının değil, pahalı olmasının esbabı 
mucibesidir. 

AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Bulunmama
sından bahsettim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Diyor ki, süt pahalı, küspe pahalı, ot 
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pahalı, arpa pahalı. Peki ne olmak lâzım ge
lir? Bana sütün bulunmamasını, istihsalin az
lığına bağlıyabilecek . delillerini ve rakamla
rını verseydi dâvasında haklı çıkardı. Bunu 
yapamadi. Hayvanlar eksildi, süt istihsal mik
tarı azaldı demiyor, buradan sapıyor, dâva
dan uzaklaşıyor ve başka esbabı mucibe zik
rediyor. Arzım, sadece bunlara işaret etmek
ten ibarettir. 

REİS — Faslı 1 250 000 lira olarak reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

423 Trahomla savaş umumi mas
rafları 650 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masrafları 450 000 
REİS — Kabul, edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Sıtma ile savaş umumi Masraf
ları 5 600 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Veremle savaş umumi masraf
ları 3 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet kurumları umumi 
masrafları 54 108 458 

REİS — Talât Oran. 
TALÂT ORAN (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, akşam konuşamadığım için bugün konuş
mayı arzu ettim. Bu meseleyi 7 seneden beri rica 
etmekteyim. Bütçe Komisyonunda Saym Vekil 
Beyin ışık verici konuşmalarından memnun ol
muştuk. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Biraz daha 
yavaş konuşun. 

REİS — Müsaade buyurun Suat Bey, arka
daşın usulü böyle. 

TALÂT ORAN (Devamla) — Hızlı mı olu
yor, efendim? . Bu mesele çok önemlidir. Hasta
nelerin tevhidi bir zarurettir. Çünkü bugünkü 
şartlar o kadar birbirinden farklıdır ki, insan 
hayret ediyor. Geçen devre bu mevzuda bir ka-
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nun teklif etmiştim, kadük oldu. Hastane ücret
leri 68 kuruştan meselâ muhtelif iktisadi Devlet 
teşekküllerinde olduğu gibi 36 liraya kadar deği
şebiliyor. Millî müdafaa 280 kuruş, üniversitede 
590 kuruş, Devlet Demiryollarında 10 lira civarın
da. Bu mevzu ile çok alâkadar olduğum için ra
kamlar ezberimde. Vekil Beyden çok rica ediyo
rum. Bunların hepsini tevhidederek tek tip hasta 
maliyeti üzerinden vazifeyi üzerine alsın. Bina
enaleyh rica ediyorum, bunların hepsini bir 
norm altında toplıyalım ve bundan sonra ücretli 
tedavi sistemine gidelim. Ama maliyet fiyatı 
üzerinden. Hasta başına 10 lira 12 lira,. (Çok, çok 
sesleri) Dünyanın her yerinde böyle. Kravat alı
yoruz, gömlek alıyoruz, veriyoruz da sağlığımıza 
neden vermekte tereddüdedeceğiz. 

Orta - Şark normlarına göre bin nüfusa 9 
yatak lâzımdır. Avrupa nonrmlarına göre ise 
1 000 de 6. Bu hesaba göre ihtiyacımız 148 000 
yataktır. Yatak basma günde 10 liradan 1 mil
yon 480 bin liradır. Bunların tesisatını temin ise 
2,5 milyardan aşağı değildir. O halde bunu Dev
let bütçesiyle sağlamaya imkân yoktur, işte bu
nu hali vakti yerinde olanlardan alacağız. Fakir
ler için esasen özel idareler sandığında 15 mil
yon- para vardır. Tefrik kolaydır, fakirler fakrü-
hâl kâğıdı getireceklerdir. Fakir şehirlerde bele
diyeler karşılayacaktır. Geride hali vakti müsait 
olanlar kalıyor ki, bunlar da maliyet fiyatından 
ücret ödiyeceklerdir. Dâvamız bu. Bir de, dün 
akşam da bahsedildi, sigorta sistemine kademeli 
olarak gidecekler midir? istanbul, Ankara, Ada
na, gibi büyük şehirlerimizde nüfus başına sene
de 15 - 20 lira kadar bir para olacak. Bunun bü
yük avantajları vardır. Bunu da bilhassa kendi
lerinden rica ediyorum. 

Ondan sonra, hastanelerin tevhidi mevzuu da 
hakikaten faydalı oldu arkadaşlar. Millî savun
maya ait 15 bin yatağın 4 - 5 bininin zaman za
man boş kaldığı oluyordu. Şimdi bunlardan sivil
ler de istifade ediyorlar. Bunlar tevhidedilerek 
bir arada mütalâa edilirse zannediyorum daha 
iyi olacaktır. Kendileridir kanun teklifi getir-
miyeceklerse, bendeniz tekabbül ediyorum, geti
receğim. Lûtfejı beyan etsinler, zapta geçsin. 

SIHHAT VB İÇTİMAÎ MUAVENET VE-
KlLl NAFlZ KÖREZ (Manisa) — Getireceği-
mi bütçede söyledim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Doktor Talât Oran arkadaşımızın''esas 

teklifi-hakkında bir şey soyliyecek değilim. Fi
kirlerine hürmet ederim. 

Yalnız esas iddiasında birkaç söz vardır ki, 
bunun tavazzuh etmesi lâzımdır. 

Dediler ki; Orta - Şark sitandardma göre 
Türkiye'de, 140 bin yatak mevcudu olması lâ
zımdır. Bu Orta - Şark.sitandardmı anlıyama-
dım bendeniz. Bu noktanın tavazzuûı etmesi lâ
zımdır. Yanlış fikirlerle mücehhez olınıyalım. 
Memleket hakkında böyle fikirlere sahibolur-
sak, memlekete kıymış oluruz. Niçin Orta - Şark 
sitandardı dediğimiz zaman bu anlaşılıyor? Ya
ni, Iran, Irak gibi komşu devletler bizim nüfus 
ölçülerimize nispeten 3 misli yatak âdedi mi, sa
hip bulunuyor? Ben asla vaziyetin böyle olma
dığını biliyorum. Fikirlerine hürmet ederim. Bu 
hususu açıklarlarsa memnun kalacağım. 

RElS — Talât Oran. 
TALÂT ORAN (Bilecik) — Efendim, Sayın 

Başvekilin suallerine cevap arz edeceğim. Dün
ya Sağlık Teşkilâtı bir bülten neşreder; bu bül
tende Orta-Şark normları çok aşağıdır. Bun
lar da Suriye, Irak, Pakistan gibi memleketler 
bizden çok aşağı seviyededir. Biz bunların esa
sen üstündeyiz. Dünya Sağlık Teşkilâtı rakam
ları bunlardır. 

'•Dünya Sağlık Teşkilâtının verdiği rakamlar
da «Orta - Şark normları» dediği için bahsettim. 
Yanlış anlaşıldı her halde... Orada öyle bir ke
lime geçmiş. Bu bültenlerde bir Avrupa normu, 
bir de Orta-Şark normu diye bir şey geçiyor. 
Biz onların esasen üstündeyiz. Avrupa ve Ame
rika normlarına yetişmeye çalışmalıyız. Bu 
tempo ile çalışılırsa kısa zamanda yetişeceğiz. 
Biz bunların daha üzerine çıkmalıyız ve daha 
iyi seviyede bir hastane adedine kavuşmalıyız 
arzusu ile söyledim. Bunu tamamiyle bültenden 
aldım. 

RElS — Başvekil Adnan Menderes. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Doktor Talât Oran arkadaşımın verdiği 
izahata teşekkür ederim. Anlaşıldı ki, nispet 
olarak bâzı memleketlerde meveudolan yatak 
adedi bizim memleket nüfusu ile nispet edildiği 
takdirde memleketimizdeki yatak adedinin 150 bi
ne çıkması icabeder. Bu suretle vaziyet tenev
vür etmiş oluyor. 

Benim ilâve etmek istediğim iki nokta şudur: 
Her hangi bir sahayı, Devlet faaliyeti saha

sı olarak ele aldığımın zaman, onu maziden gelen. 
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seyri iğinde mütalâa edecek olursak, doğru ve 
esaslı bir fikre o zaman sahibolabiliriz. Türki
ye'de, bilindiği gibi, 1950 de umumi olarak ya
tak adedi 11 bindi. Bugün % 90 - 95 i ikmal edil
miş bulunan tesisler' de tamamianlığı zaman ya
tak adedi 45 binin üstüne çıkacaktır. Açıkça gö
müldüğü üzere yatak adedi 6 senede dört, beş mis
line çıktığına göre, bu tempo ile gilildiği takdir
de kısa zamanda muayyen hedefe ulaşılacağın
dan da emin olabiliriz. 

Ancak bu, bir içtimai istihale meselesidir ve 
bunu böyle kabul etmek lâzımgelir. Hasta yatak 
adedlerinin çoğalması bir içtimai merhaleye vâ
sıl olma meselesidir. Nüfusunun % 75 - 80 i köy
lerde sakin olan bir memleketin nüfus adedine 
nispetle muhtaeolduğu yatak ihtiyaeı adedi elbet-
1 eki düşüktür. Şehirlerde oturanlar daha ziya
de hastanelerde yatarlar. Köyden hastaları has
taneye nakletmek daha zordur. Binaenaleyh, 
Türkiye'deki içtimai hakikati göz önünde bulun
duracak olursak yatak aledini 5 - 6 senede dört 
misline çıkarmak, 45 bin yatağa ulaştırmak su
retiyle temin edilmiş olan ferahlık hakikaten 
memnuniyet verici bulmak lâzımgelir. Arzım 
bundan ibarettir. 

REİS — Haşan Erdoğan, buyurun. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Vaktinizi al

dığım için özür dilerim. Hakikaten büyük ra
kamlar ortaya atılınca haklı olarak bunun sorul
ması gerekti. 14 ncü Millî Tıp Kongresi müna
sebetiyle neşredilen Türk hekiminin sosyal yar
dım mevzuundaki vazifesine ilmî olarak temas 
edilmiştir. Ben kısaca bu pasajı arz edeceğim. 

Türkiye'de 1954 de, 23 307 si Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâletinin elinde olmak üzere, 
30 bin kadar tedavi yatağı mevcuttur. Bu mik
tar, nüfusumuza nazaran 10 binde 12,5 nispetin-
dedir. Dünya sağlık teşkilâtına girmemiş mem
leketlerde bu nispet, umumi hastalık için 27, 
sâri hastalıklarda ise 5 olarak kabul edilmiştir. 
Buna tüberküloz yatakları dâhil değildir. Bu for
müle nazaran umumi hastalıklar için 64 800 ya
tak bulunması icabeder. 1954 de umumi hasta
lık yatağı olarak Sıhhat Vekâletinin emrinde 
10 400, işçi Sigortaları, Devlet Demiryolları, 
Maarif Vekâleti ve diğer remi teşekküllerin elin
de de 5 216 olmak üzere ceman 15 616 yatağımız 

-mevcuttur. Buna rağmen umumi hastalıklar için 
44 184 yatağın ilâvesi gerekmektedir. 

I Bugün dünyada norm olarak bir ölüye bir 
I yatak adedi kabul edilmiştir. Senede ölü adedi

ne göre bizde de bu norma göre yatak adedinin 
artırılması lâzımdır. Dün arz ettiğim gibi, umu
mi hastalıklarla beraber daha 35 bin kadar yata
ğa ihtiyacımız vardır. Bu, benim temennim de
ğil, raporun fikridir. Bu hususu arz etmeyi va
zife bildim. 

REÎS— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VEKİ

Lİ NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Muhterem ar
kadaşlarım, Hasan Erdoğan arkadaşım, yatak 
adedlerinden bahsederken, yalnız Devlet hasta
nelerine ait yataktan bahsettiler. Onun için dün 
okuduğum istatistiği tekrar okumak lüzumunu 
hissediyorum. 

Devlet hastanelerinin, hem aded itibariyle, 
hem yatakları ve hem de gördükleri hizmet ba
kımından bu istatistik mühimdir : *-

1950 de Devlet hastanelerinin adedi 41 iken; 
1956 da 121 e yükselmiştir. Yatak adedi, 1950 de 
7 329 iken 1956 da 15 195 e çıkmıştır. 

Yatakta tedavi edilenlerin adedi, 1950 de 
103 682 iken 1956 da 227 164 e çıkmıştır. 

Aya'kta tedavi edilenlerin adedi, 1950 de 
642 000 iken, 1956 da 1 515 000 dir, 

Yatak adedlerine verem müesseseleri ve sağ
lık merkezlerindeki yatak adedlerini de 'katar
sak, yatak adedimiz hakikaten 45 binin üstüne 
çıkmıştır. Meselâ verem servislerimiz eskiden, 
1950 de 1 092 yatağı ihtiva etmekteyken, bu
gün 7 777 dir. 1957 bütçesinin tatbikatından 
sonra bu aded 8 575 e yükselecektir. Hakikaten 
çok büyük bir merhaledir. 

Keza sağlık merkezlerimizin adedi ve yatak 
miktarını arz .«etmek isterim, 1950 de sağlık mer
kezi 22,1956 da 241 dir. Yatak adedi ise 1952 de 
220 îken bugün 2 960 tır. Yatarak tedavi edilen 
hasta adedi, 1950 de 758 olup 1956 da 46 729 
dur. 

Ayakta tedavi edilen, 1950 de 76 559 iken 
1956 da 639 712 dir. 

Şu istatistik gösteriyor ki, yatak adedi iti
bariyle ve yapılan hizmetler bakımından ne ka
dar büyük merhaleler katetmişizdir. 

Talât Vasfi arkadaşım, zabta geçmesi temen
nisiyle, sigorta ve diğer hastanelerin tevhidi 
hakkında ne düşünüyorsunuz, dediler. Bunlar 
ıkomisyonda da arz edilmiştir. Tetkik mevzuu-
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dur. Bu mevzuları ele alacağız, tetkik edeceğiz. 
Hakikaten hastanelerin tevhidi ve sigorta, lü
zumlu ve doğru bir şeydir. Fakat gayet ehem
miyetli ve dikkatli bir tetkika ihtiyaç vardır. 
Bu itibarla bu mevzuu elbette ele alıp tetkik 
edeceğiz. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — 427 nci faslı reylerinize ara ediyo
rum, kabul edenler.. Etmiyenter.. Kabul edil
miştir. 

P. Lira 

428 Hıfzısıhha Müessesesi umumi 
masrafları 1 200 0O0 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar' 
için 5387 .sayılı Kanun gereğin
ce yapılacak masraflar 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Ei-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 100 000 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Söz istiyo
rum. 

REİS — 'Buyurun. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Özür dilerim, 

vaktinizi alıyorum. 
Arkadaşlar; 1931 senesinde kabul edilen 

1593 sayılı Kanun gereğince çok çocuklu aile
lere 30 lira ikramiye veriliyor, üzülerek müşa
hede ettim ki bütçeye bunun için 100 bin lira 
'konmuş, halbuki encümendeki müzakerelerde, 
çok çocuklu ailelere bu kanun dolayısiyle 4,5 
milyon lira gibi bir borcumuzun olduğu mey
dana çıktı. Bir kanun vecibesi olduğuna göre 
bunun yerine getirilmesi gerekir. 100 bin lira 
ile bu sene de bu borcun ödenemiyeceği görülü
yor. Zannedersem bu borç 1950 den itibaren 
yuvarlak hale gelmiş ve teraküm etmeye baş
lamıştır. Ondan evvel her sene muntazaman 
ödeniyordu. Kanun çıktığı zaman 1 850 lira 
ödendiği halde, 1942 de bir milyon 575 bin li
raya kadar çıktı, 1946 da 500 bin lira, ondan 
sonra 1948 - 1949 da 250 bin lira olarak gitmiş
tir. Konulan 250 bin liranın o zamanki borçları 
karsıhyamadığmı ve teraküm ettiğini tahmin 
ediyorum. 

Sayın Vekilden mezkur kanun gereğince va
tandaşlara ödemeye mecbur olduğumuz bu, pa
ra için malûmat lütfetmelerini -rica ve istirham 
ediyorum. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MüAVENT VEKİ
Lİ NAPÎZ KÖREZ (Manisa) — Çok çocuklu 
ailelere yapılacak yardımlar için 100 bin Mra 
koyduk. Yardım yapmakla mükellef olduğumuz 
bu ailelere bundan sonraki seneler için borçları
mızı ödeme bakımından daha fazla itina ederek 
tahsisatı bol olarak koymaya gayret edeceğiz. 

REİS — 432 ııei faslı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul -edenler.. Kabul «tmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

P. 

450 

Lira 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 1 395 000 

REİS — Burslara taallûku itibariyle diğer 
vekâlet bütçelerinde olduğu gibi bu faslı da en
cümene iade ediyoruz. 

P. 

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

452 Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

457 Kongre ve konferanslar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

601 Readaptasyön müesseseleri te
sis ve isletme masrafları 

Lira 

54 000 

34 700 

686 000 

15 001 

225 000 

17 00O 

5 500 

525 000 
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SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) ~ Söz is

tiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Muh

terem arkadaşlar; doktor değilim ama bu işle 
alâkadarım. Readaptasyon istasyonlarının açıl
ması için üç seneden beri Sıhhat ve îçtimai 
Muavenet Vekâleti çalışmaktadır. Kendilerine 
teşekkür ederim. Bu mevzuda söz almaklığıram 
sebebi; Avrupa'da teşekkül etmiş 32 devletten 
mürekkep Dünya Eski Muharipler Federasyonu 
var. Orada mevcudolan Jnsanların hepsi sakat
tır. Bu, Birleşmiş Milletler içerisinde fiilî rey 
sahibi olan bir teşekküldür. Halen siyasetle de 
iştigal eder. Bu teşekkül bilhassa Readaptas
yon işleriyle yakından alâkalıdır. Viyana'da 
ve Paris'te yapmış olduğumuz kongrelerde, Tür
kiye'de değil, Yakın Şarkta büyük bir Readap
tasyon istasyonu açılmasına kongre karar ver
mişti. Orta - Şarkta, Arap memleketlerinde 
teşkil edilecek olan Readaptasyon müessesesi
nin Türkiye'de de tesis edilmesi için teşebbüs
te bulunduk ve kısmen de muvaffak olduk. Fa
kat îstanbul hâdisesinden sonra vaziyet aleyhi
mize döndü. Biz bunu azamî gayret göstererek 
tekrar ıslah ettik. Türkiye ufak bir nüve ku
rarsa Amerika bize 11 - 12 milyon dolar tuta
rında yardım yapacaktır. Bu Readaptasyon is
tasyonundan bize yakm olan bütün devletler 
istifade edecektir. Sıhhat Vekâletinin koymuş 
olduğu 525 bin lira ile bu iş ölmıyacaktır. Bu
nu hepiniz takdir edersiniz. Readaptasyonun 
ne olduğunı\ doktorlar bilir, fakat bllmiyenler 
de vardır. Readaptasyon, noksan azaları ikmal 
etmek, yerine koymak, bunlarla onu çalıştıra
rak müstahsil hale koymak demektir. Viyana-
da yapılan kongrede iki gözü olmıyan bir insan, 
kongre zabıtlarını tuttu ve bir buçuk saat müd
detle bunları kürsüde okudu. Yine ayakları ke
silmiş bir kimsenin koşarak yürüdüğünü göz
lerimizle gördük. Bizde yapılan ayak ve kol, ta-
şmamıyacak kadar ağır, insanın tahammül ede-
miyeceği bir vaziyettedir. Kızılay bu işi ele al
mış, Sıhhat Vekâleti de alâkadar olmaktadır, 
Devlet Demiryollarına rica ettik. Bir doktor 
Amerikaya gönderdi. Bu doktor Amerika'da bu 
hususa dair temaslarda bulunarak lâzımgelen 
tetkikleri yapıp döndü. Memleketimizde Dev
let sektörü içerisinde sakat kalması muhtemel 
muhtelif Vekâletlerde çalışan personel vardır. 
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Bu mevzudaki teşkilâtı birleştirmek lâzımdır. 

j Başvekilimizden bilhassa rica ediyorum; her 
! işte muvaffak olan sihirli elini bu mevzu üze

rine de koysun. Yakında kongremiz olacak. 
Başvekilimizin alâkasiyle bu işte de muvaffak 

!. olduğumuzu kongre azalarına müjdeliyeceğim. 
Bu imkânı bize sağlamalarını Başvekilimizden 

i byhassa istirham ediyorum. 
REİS — 601 nci îaslı reyinize arz ediyorum. 

\ Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

602 Yalova kaplıcaları işletme ida
resine yardım 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 özel kurum ve derneklere 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Kan Bankası mütedavil serma
yesine yardım . 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Türkiye'de otplanacak dünya 
tıp kongresi masrafları için 
Türk Tabipler Birliği Merkez 
Konseyi Başkanlığına yardım 100 000 

REÎS — Bu fasıl hakkında bir takrir var. 

T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 
Son Umumi Heyet toplantısında bir *Türk 

hekiminin Reis seçilmiş olduğu Dünya Tıp Birli
ğinin Umumi Heyet toplantısı 1957 yıhnda Tür-
kiyede yapılacaktır. Beynelmilel ehemmiyeti bu
lunan bu toplantının masraflarını karşılamak 
üzere Sağlık Vekâleti bütçesinin 605 nci (Türki-
yede toplanacak Dünya Tıp Kongresi masrafları 
için Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Baş
kanlığına yardım) faslına elli bin lira ilâvesiyle 
yüz elli bin lira olarak kabulünü arz ve rica 
ederiz. 

Denizli Kütahya Yozgad 
B. Akşit A. Kavuncu N. Kurban 
Kocaeli Bolu Muş 
Z. Atığ S. Baysal Ş. Çağlayan 
Kütahya Van-. Urfa 

O. Özbilen H. Kartal F. Ayalp 
îçel Konya Bilecik 

R. Çetin S. Sönmez T. Oran 
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Tekirdağ 
N. Arman 
Tekirdağ 

F. Alpiskender 
Kastamonu 
M. Tanöver 

Sivas 
H. Çitil 
Sivas 

M. Turhan 
Çorum 

A. R. Kılıçkale 
Samsun 
E. Anıt 
Van 

H. Durmaz 
Tokad 

M, Şahin 
Erzincan 

H. Çanakçı 
teel 

A. GÖksal 
Konya 
M. Obuz 

Okunamadı 

Ankara Çoruh 
M. Bayranioğlu M. önal * 

Ordu 
F. Ertekin 

Erzurum 
R, S. Burçak 

Konya 
S. S. Burçak 
Erzincan 

S. Perinçek 
Muğla 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Bingöl 
S. Göker 

Trabzon 
M. Harunoğlu 

Erzurum 
Y. Paşamehmetoğlu E. Tuneel 

Antalya 
A. Konuk 

Bilecik 
İ. Çakıroğlu 

Çorum 
0. Köstekçi 

Gazianteb 
S. İnal 

Konya 
A. Çilingir 

Seyhan 
1. Uslu 

Okunamadı 

Çoruh 
M. Bumin 

Çorum 
S. Baran 

Erzurum 
S. Erduman 

Van 
M. Görentaş 

Konya 
H. Aydm-er 

Maraş 
M. özsoy 

Oukunamadı | 

REÎS — Talât Oran. 
TALÂT ORAN (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, Dünya Tıp Kongresi 800 bin küsur âza
sı olan bir teşekküldür ve üavana'da yaptığı 
kongrede, benim de hocam olan kıymetli bir Türk 
tabibi reis seçilmiştir. Bu sene İstanbul'da, zan
nederim İsveç, veya Norveç'te toplanacaktır. Her 
memleketler bu kongreye 200 000 - 300 000 do
lar tahsis etmektedir. Çünkü turizm bakımından 
çok önemli bir mevzudur. 2 000 - 3 000 hekim 
aileleriyle birlikte gelmektedir. Bunlara Türki
ye'nin en güzel yerlerini gezdirmek istiyoruz. 
Bursa'yi, Efes'i ve daha birçok güzel yerlerimizi 
gezdireceğiz. Bu hekimlerin hepisi üniversitede 
hocalık yapan kıymetli hekimlerdir. Bu kongre 
sebebiyle dünyanın her tarafına gitmektedirler. 
Turizm bakımından çok önemli ve 5 - 6 milyon 
lira sarfiyle elde edemiyeceğimiz faydaları, 50 000 
lira ilâvesiyle temin edebileceğiz. Propaganda ba
kımından da çok faydası olacaktır. 50 bin lira 
çok bir para değildir. Komisyonda da bu mevzuu 
görüşmüştük. Hükümetten istirham ederim, bu 
50 bin lira bize çok şeyler kazandıracaktır. Ka
bulünü istirham ederim. 
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REİS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım, hepimizin bütçenin masraf sütununu 
kısmak için elimizden gelen gayreti yaptığımız 
bir zamanda Yüksek Heyetinizden, (Gerçi rakam 
itibariyle büyük değildir.) 50 bin liralık bir zam 
ricasiyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Talât Oran arkadaşımızın da beyan ettiği veç
hile Dünya Tıp Birliğinin 800 bine yakın âzası 
vardır ve 53 millet bu birliğe âza bulunmaktadır, 

Dünya Tıp Birliği, son toplantısında, bir 
Türk hekimini Genel Başkanlığa seçmiş bulun
maktadır. 

1957 senesinde bu Birliğin Umumi Heyeti 
Türkiye'de toplanacaktır. Yapılan tahminlere gö
re en az bin dünya hekiminin Türkiye'ye gelme
si beklenmektedir. 

Meslekleri icabı her sınıf halkla daima temas 
halinde bulunan 53 millete mensup tabibin mem
leketimizi iyi tanımalarını temin etmenin faydası 
ve büyük ehemmiyeti aşikârdır. 

Bu alâkanın memleketimizi tanıtmak için mü
him bir fırsat olduğunda şüphe yoktur. Nitekim 
Hükümetimiz bu talebi nazan itibara almak su
retiyle bütçenin- 605 nci faslına yüz bin lira koy
muş bulunmaktadır. Takdir buyuracağınız veçhi
le * alâkalılardan aldığımız malûmata istinaden -
memleketimizin görülmeye değer köşelerini gös
termek için bu meblâğ kifayetsizdir. Bu masraf
ları karşılayabilmek için; Türk hekimlerinin bir
çoğu 3 - 5 misafiri ağırlamak suretiyle hem Tür
kiye'yi yakından tanıtmak, hem de masrafa işti
rak etmek arzusundadır. Buna rağmen; hiç olmaz
sa 50 bin liralık bir zammın yapılması zaruretine 
kaani bulunmaktayım. Takdir Yüksek Heyetini
zindir. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Zakar Tarver. 
ZAKAR TARVER.(İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, Dünya Hekimler Birliği diye bir 
teşekkül vardır. Bunun 700 binden fazla âzası 
vardır ve 53 millet buna iştirak ediyor. Bu te
şekkül her sene muhtelif bir memlekette toplanır 
ve tababetin gelişmeleri, yenilikleri hakkında mü-
davelei efkârda bulunurlar. 

Bu durum Anadolu'muzdaki küçük kasaba
larda mevcut sıra usulüne çok benzer. Mâlûmu-
âliniz Anadolu'nun küçükJsasabalannda bilhassa 
kışın, o kasabanın ileri gelen 15 - 20 ailesi bir sı
ra tertibederler, Her akşam, yahut muayyen bir 
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günd&ıfeir evde toplanırlar. Ve kasabanın günde-

. lik işleri, hattâ memleket işleri, hattâ beynelmilel 
mevzular konuşulur. Şimdi o kasabanın ileri ge
len bir zatın bu toplantılara iştirak etmemesi, o 
şehirdeki vaziyetini küçültür. 

Biz de doktor olarak böyle muhtelif memle
ketlerde toplanıyoruz, müdavelei efkârda bulu
nuyoruz, yeniliklerden bahsediyoruz. Bu bizim 
için bir lüzum, bir mecburiyettir.' 

Bahusus ki, bu sene bizim temsilcimizi bu 
teşekküle başkan olarak seçmişlerdir. 

Vaziyeti arz etmeye çalışıyorum. Sizin de an
ladığınız görülmektedir. Rey sizindir. Bu husus
ta yardımınızı rica ederim. 

REİS — Başvekil, buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Bu mevzuda benden evvel söz alan ar
kadaşlarımın tekliflerini ve arzularını destekle
mek maksadiyle. huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Dünya tıp âleminin 700 bin münevver men
subunu sinesinde toplıyan böyle bir teşekkül yıl
lık kongresini bizim memleketimizde akdetmeye 
karar vermiş bulunuyor. Sevinilecek bir hâdise 
teşkil eden bu toplantıya Hükümet olarak lâzım -
gelen kolaylığı yapacağız. Kendilerine toplantı 
yeri h'azırlıyaeağız. Bu Türk misafirperverliği ve 
aynı zamanda beynelmilel münasebetler bakımın
dan son derece önemli bir olaydır. Bu hususu 
Yüksek Heyetinizin kabul edeceğine kaaniiın. (Al
kışlar) 

REİS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, Tür
kiye'de bu sene toplanacak olan Dünya Tabipler 
Kongresi masrafları için Türk Tabipler Birliği 
Merkez Konseyi Başkanlığına yardım olarak Sağ
lık Vekâleti bütçesinin 605 nci faslmdaki 100 bin 
liraya 50 bin daha ilâve "edilmesi teklif edilmek
tedir. 

Bütçeye konulmuş olan 100 bin lira bu kon
grenin bütün masraflarını karşılamak üzere ko
nulmuş olmayıp sırf bu işe Devlet bütçesinden 
bir yardım olarak konulmuş bulunuyor. 

Türkiye Tabipler Birliği kendi hususi kay-
nakalrı bulunan bir teşekkül olduğuna göre 100 
bin liranın üstüne çıkacak masrafların bu birli
ğin kendisinin temin etmesi icabetmektedir. Şa
yet bu 50 bin liralık zam teklifi kabul buyurul-
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duğu takdirde, Bütçe Encümeniniz bunun karşı

l ığını elbette bulmaya çalışacaktır. (Gülüşmeler) 
REİS — Fasla daha 50 bin liranın ilâvesine 

dair olan takriri reylerinize arz ediyorum. Tak
riri dikkate alanlar... Almayanlar... Dikkate alın
mıştır. 

Faslı takrir ile birlikte encümene veriyoruz. 

F. Lira 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 2 000 000 
REİS - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Motorlu taşıtlar için" satın alı
nacak yedek parça bedeli 328 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 5970 ve 6447 sayılı kanunlar 
gereğince Kızılay hastanesi 
taksit ve malzeme bedeli 713 096 
RElSr - Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — 1957 yılı Hudut ve Sahiller Umum 
Müdürlüğü Bütçe layihasının görüşmesine ge
çiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkındaki görüş- ' 
uıe, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Büt
çesinin heyeti umumiyesi ile birlikte yapılmış 
bulunduğundan maddelere geçiyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1957 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masraflar için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 695 014 lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 290 000 lira 
tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. 

A/l - CETVELİ 

F. • ÎÂra 

201 Maaşlar 609 002 
REİS — Kabul edenler... Ei> 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 394 400 
REİS -Kabul edenler... Et-
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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 ııei 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. 
Gece pratika ücreti 
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 masraf lan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler-
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

29 900 

Lira 

103 (i 10 

500 

4Ü 500 

87 500 

18 000 

35 500 

10 000 

12 200 

7 500 

25 000 

19 000 

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

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

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

310 Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Geriverileeek paralar 
REÎS *-. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

408 2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verile
cek huzur ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
tniyenler... Kabul edilmiştir. 

412 İlâç ve lâboratuvar masrafları 
REÎS— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Eşya taşıma, ambalaj, sigor
ta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Sağlık temizleme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Itabul Edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

3 000 

92 500 

500 

500 

1 000 

5 000 

7 000 

000 

000 

160 000 

900 

5 000 
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Lira j REÎS — İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

2 400 

502 2 600 

Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. ' 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onanım ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Bina yapımı ve şatmalma 
REÎS —Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalınacak taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir • 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
REÎS — Cetvelle birlikte maddeyi reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 1 985 014 lira olarak tah
min edilmişti]*. 

REÎS — Fasılları okuyoruz. 

150 000 

50 000 

90 000 

P. 

B - CETVELİ 

Resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Umumi bütçeden yardım 
REÎS — Kabul edenler,.. Et
miy enler... Kaimi edilmiştir. 
Geçen yıldan devrolunan nakit 
REÎS — Kabul edsnler... Et-
miyenler... Kataıl edilmiştir. 

Lira 

1 268 439 

56 128 

200 000 

460 447 

(Maclde 2 tekrar okundu.) 

REÎS — Cetvelle birlikte maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1957 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 

've tahsiline 1957 bütçe yılında da devam olunur. 
REÎS — Cetvelle birlikte maddeyi reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Cetvelle birlikte maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1957 bütçe yılın
da kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvelle reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

iVIADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidülup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1957 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 ncü kısım fasıllariyle yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla

cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle reyinize arz edi
yorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

RElSv— Maddeyi reyinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
killeri memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum; 
kabul edenle^... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1957 Hudut ve Sahiller JSıhhat Umum Mü
dürlüğü bütçesini açık reylerinize arz ediyo
rum : 

B — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesi: 

3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 malı 
yıtî bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/581) (1) 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekâjeti 
bütçesi ile İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesi 
birlikte müzakere edilecektir, heyeti umumiye-
leri üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşlar : Hürriyet Partisi Mec
lis Grupu adına Hasan Kangal, Cumhuriyet 
Halk Partisi Meclis Grupu adına Ahmet Fırat, 
Demokrat Parti Meclis Grupu adına Mazhar 
Şener... Mebus arkadaşlardan Müfit Erkuyum-
cu, Aziz özbay. 

Söz Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 
Hasan Kangal'ındır. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA HASAN KANGAL (Tokad) — Kaderin 
iktidara getirdiği Demokrat Parti Başkanı Başve
kil olarak ilk Hükümet'programını 29 . V . 1950 
tarihinde bu kürsüden okurken aynen; «Tekel 
mevzuunda asıl söyliyeceklerimiz bir vergi olmak, 
hedefini çoktan aşmış bulunan Devlet inhisarcı
lığını asgari hadde indirmek kararındayız. Mem
leket ekonomisinde bir taraftan müstahsili diğer 
taraftan müstehliki yakından alâkadar eden bu 

(1) 70 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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konuların işlenilmesinde mücerret Devlet elinde 
bulunmakta ve hususi teşebbüslere yer vermiyen 
veya onlara üstün tutulan zihniyetin sona erdiği-
ni şimdiden açıklayabiliriz.» demişti. 

29 . V . 1950 tarihinde Yüksek Mecliste ifa
de edilen bu program, o günkü Hükümete itimat 
reyi temin etmek bakımından serdedilmiş bir mü
talâa olmayıp, mensubolduğu partisinin progra
mının (51) nci maddesindeki Türk milletine kar
şı taahhüdettikleri bir borcun da ifadesidir. 

Demokrat Parti iktidarının değişmiyen Baş
kan ve Başbakanının 7 sene evvel ileri sürdüğü 
bu vait ve mütalâanın kıymeti altında bir fikir 
ileri sürecek değilim. Zaruretlerin tekzibettiği ve 
zamanın unutturduğu fikir ve vaitler, Demokrat 
Partinin bünyesinden o kadar çoktur ki, bunlar 
üzerinde durmak ve yorulmak, artık vakit kay
bından başka bir mâna ifade etmez hale gelmiştir. 
Yalnız bir hakikat olarak şu kadarını söyliyelim 
ki: Malî muvazenesi bozulan halkın sıhhati ile alâ
kalı en mübrem ihtiyaçlarından olan şekere zam 
yapan, en zaruri ve hayati ehemmiyeti haiz ih
tiyaç maddelerinin piyasalarda fahiş fiyatlarla 
satılmasını önleyemiyen bir Hükümetin, f malî in
hisarcılıktan ayrılabilmesi ve Tekel maddelerini 
pahalı birer (meta) olmaktan kurtarması, bugün
kü şartlar altında ancak bir hayaldir. 

Bugünün Hükümeti, vatandaşın üzerinde ma
lî inhisarlar tazyikini hafifletecek tedbir almak 
bir yana, bilâkis yeni vergi zamlariyle, muvaze
nesi bozulmuş bir Hazinenin boş kalmamasını te
mine uğraşmaktadır. 

Bu münasebetle kaydetmek lâzımdır ki, Dev
let, inhisar maddelerine tatbik ettiği yüksek fi
yattan kendisine dolgun varidat temin etmekte, fa
kat, tekel işçilerinin ve tütün müstahsilinin geçim 
ihtiyaçlarını ferahlatmak için bu varidattan hisse 
dahi ayırmamaktadır. Bugünkü Tekel siyaseti, 
münhasıran Hazine menfaati zaviyesinden ayar
lamaktadır. D. Partinin samimiyet çağında, ciddî 
bir tenkid mevzuu yapılan Gümrük ve Tekel Ve
kâleti, halen bütün mahzur ve aksaklıklariyle ay
ni bünyeyi muhafaza etmektedir. 

Bu Vekâletin, Tekel işlerine bakan daire ve 
servislerinin biri ticari, diğeri âmme hizmeti ma
hiyetini taşıyan 2 ayn fonksiyonu bulunduğu 
malûmdur. Tekel, bir taraftan bütün müstahsili
nin himayesinde ve mahsullerimizin yabancı pa
zarlarda kıymetlendirilmesinde vazife almakta ve 
diğer taraftan Türkiye'de tütün müstehlikinin 
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ihtiyacını karşılıyacak işletmecilik faaliyeti ile 
mesul bulunmaktadır. 

Birinci fonksiyon, en mühim mahsullerimiz
den birinin fnyasa rayiçlerini ve sürüm şartlarını 
tanzim eden bir âmme hizmeti olmak itibariyle, 
millî iktisadiyatımız zaviyesinde hayati bir ehem
miyet taşımaktadır. 

Bu âmme hizmetini Tekel idaresi lâyikıyle ifa 
edip edemediği üzerinde durulması lâzımgelen 
hususlardan birisidir. Fakat en acıklı bir lisanla 
söylemekten çekinmemek lâzımdır ki; Tekel İda
resi, müstahsili himaye vazifesini 2 nci plânda 
bırakmaktadır. Yalnız ecnebi şirketlerin ve alı
cılarının girdikleri piyasalarda müdahale muba-
bayaaları yaparak fiyatların muhik hadlerden 
aşağı düşmesini kısmen önlemekle beraber yaban
cıların iştirak etmedikleri yerlerde fiyatları, 
münhasıran kârını düşünen hasis bir tüccar gibi 
bilâ insaf kırmaktan çekinmemektedir. 

Diğer bir ifade ile, Tekel idaresi en ziyade 
himayeye muhtaç ve mahsulünü en müşkül şart
lar altında süren küçük müstahsil muvacehesinde 
inhisarcı bir tüccar zihniyetini henüz terk etme
miştir. Her sene kış aylarında tütün piyasası 
açılınca müstahsil kütlelerinden yükselen şikâ
yetler, Tekelin vazifesini tatminkâr bir şekilde 
yapamadığına, ekeseriyetin ret kabul etmez şa
hadeti delil teşkil etmektedir. Bilhassa bu 
sene Ege mmtakası tütün piyasası geç açıl» 
mıştıı*. Bundan tütün müstahsili zarar gör
müştür. Müstahsilimiz bu yüzden az kazanmak
ta ve memleketimize de kabil olabileceğinden 
az döviz girdiği görülmektedir. Tekerin tütün 
piyasasına daha iyi teşkilâtlanmış olarak mü
dahale etmesini, Malî inhisarcılığın temin et
tiği menfaatleri daha mâkul hadde indirmesi
ni ve yabancı piyasalarla daha başka esas
lar altında münasebetlere girişmesini, memle
ket menfaatleri bakımından lüzumlu saymak
tayız. Tekel, dahilî sigara satışlarından, Mo
nopolü haiz olduğu için, ihraçaatçı tüccara 
nazaran harice ucuz fiyatlarla tütün satmak
tadır. Bu yüzden tütünler ihzar edilip dış müş-
terilero satılacağı zamanlarda, evvelâ ihra
catçıların satış yapmaları ve teklifte bulun
maları beklenmeden, Tekel bunlarla rekabet 
halinde teklifler yapmaktadır. Tütün ihracatçı 
firmalarımız bundan şikâyet etmektedir. Bü
tün ihracat maddecinin maliyet fiyatların
da olduğu gibi, tütünün istihsal ve maliyet 
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fiyatı da seneden seneye yükselmektedir. Böy-
lo olduğu halde bu seneki tütün vasati fiyat-
lariyle geçen seneki vasati fiyatlar arasında 
bir fark olmamıştır. Müstahsili himaye etmek 
için bir kilo tütün başına 25 kuruş prim ve
rilmektedir. Bu 25 kuruşluk prim hem hiçbir 
iktisadi esasa dayanmamakta hem de kifayet
siz bulunmaktadır. Birçok ihracat maddele
rimize direkt veya endirekt prim verilmekte
dir. Meselâ buğday '% 100 dür. Fazla bir prim 
ile himaye edilmektedir. Deblokaj listesine 
dâhil olarak (palamut, tiftik) gibi maddeler 
yine % 100 e yakın bir prim himayesine maz-
haı* olmaktadır. 

ithalât mallarından alınan primler bâzı 
maddelerde % 75 e baliğ olmaktadır. Böyle ol
duğu halde memleketimizin birinci derecede 
ihracat maddesi olan ve çiftçinin bir senelik 
müstemirren çalışması ve büyük rizikolarla 
meydan?, getirdiği tütününe, bilhassa iyi tütün
lere % 10 nunu bulmıyan bir prim vermek, 
ne adalette, ne insafta ve nede hiniayekâr bir 
iddia ile kabili telif değildir. Diğer taraftan 
kalite farkına bakılmaksızın kilo başına 25 
kuruş prim vermek, düşük kaliteli tütünün 
lehine ve yüksek kaliteli tütünün ve müstah
silinin aleyhine olmaktadır. Meselâ Türki
ye'nin en yüksek tütününü çıkaran (Gâvur 
köyünde) dönüm basma vasati 50 kilo iyi tü
tün istihsal edilir. Kilo başına 25 kuruştaıı 
buradf. dekar başına 12,5 liralık bir prim ve
riliyor demektir, diğer taraftan, düşük kali
teli tütünler dekar basma 150 - 200 kilo nis
petinde tütün istihsal edilir, bunlara da bu
günkü rayice göre kilo başına 25 kuruş veril
mektedir ki, ha takdirde dekar başına 37,5 
lira ilâ 50 lira prim veriliyor demektir. 

Kalite bakmıından nefaseti dünyaca meş
hur., ihracı kolay, talibi çok olan Amerikan 
Grat tütününe dekar başına 12,5 lira, kalitesi 
düşük, ihracı zor olan âdi kaliteli tütün iein de 
dekar başına 40 - 50 lira prim vermenin gara
betini idrak ve izaÜı için, ne ekonomik politik, 
ne de tütüncülük mütehassısı olmaya lüzum 
yoktur. 

Bu sebeplere binaen tütün ihracatı da hima
yeye muhtaç diğer maddeler gibi hakikaten ko
ruyucu bir prim verilmesini, bu'primin şimdiki 
gibi siklet esasına göre değil, kıymeti nispî üze
rine bina edilmesi aklıselim icabıdır. Türk tü-
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tünleri ve sigaraları için hariçte de reklâm kâ
fi miktarda yapılmamaktadır. Reklâmın bugün
kü ticaret hayatındaki büyük rolü meydanda
dır. Türk tütün ve sigaraları hakkında Tekelin 
dış memleketlerde bugünkü reklâm ve propa
ganda tekniğine uygun faaliyetlerde bulunması 
zaruridir. Günlük politikasındaki propaganda 
ve reklâm hususunda emsaline taş çıkaran De
mokrat Parti iktidarının bu sayü gayretini millî 
servetin tanıtılmasında sarfı daha isabetli ve ye
rinde olur. 

Tütün müstahsıh bu sene tütünlerini hazırla
mak, denklemek için muazzam kanaviçe sıkın
tısı içinde kalmıştır. Senede memleketimize 
vasati olarak 300 milyon lira kadar döviz temin 
eden ve o kadar da dahilî tütün satışı ile büt
çeye varidat sağlıyan tütün müstahsillerine am
balaj ihtiyaçlarını karşılamak için bir miktar 
döviz ayrılmamasını ifade etmek için hayret ve 
teessüf kelimelerini çok zayıf bulmaktayız. *Bu 
işin bir'garip ve hazin tarafı da şudur ki; geçen 
sene Tekel İdaresi ve tüccar müstahsıldan satın--
aldıkları tütünlerin ambalajlarında -kullanılan 
kanaviçeyi dara olarak bilâbedel tenzil ettikleri 
halde bu sene bu eski ve kullanılmış, müstahsi
lin malı olan kanaviçeleri müstahsıla 2,5 liraya 
satmışlardır. Kanaviçesini bedelsiz olarak al
manın ve bu sene beher kanaviçeyi tekrar sahip
lerine 2,5 lira bedel mukabilinde satmanın tarif 
ve ifadesini yapmaktan cidden aczi mutlak için
de olduğumuzu ifade ederiz. 

Tütün müstahsilinin uzun senelerden beri 
süregelen müzmin dertlerinden bir tanesi de, 
zürradan alınan (% 5) lerdir. Bu yüzde beş 
zürram kazancından kesilmiş paralardır. Yüz
de beşlerin kesilmesinden maksat, toplanan bu 
paranın ziraati kalkındırmak içirb bir sermaye 
toplanması idi. Fakat memleketimizde tahak
kuk etmiyen diğer vaitler ve neticesiz kalan 
kalkınma efsanesi gibi bu paralardan da zürra 
lehine her hangi bir icraat finanse edilmemiştir. 

Seneler ve seneler geçmiş (% 5) leri ödiyen 
tütün müstahsılları ihtiyarlamış, beli bükül
müş, gelinlik kızları nine olmuş, fakat toplanan 
paralardan bir haber çıkmamıştır. (Soldan, 
gülüşmeler) 17 saatte hürriyetleri tahdideden 
kanunları çıkarmakta mütehassıs olan Hükü
met, maalesef tütün müstahsili lehindeki bu 
kanun projesine lâyıkiyle iltifat etmemiştir. 
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Kurulacağı söylenen bankanın kanun pro

jesi vekâletin ve komisyonun dosyalarından 
kurtularak fiiliyat haline inkılâbetmemiştir. 
Eğer iktidarı yakından tanıyanların asla uy-
mıyacakları istisnai bir hareket olarak bu pro
je kanunlaşır ve banka kurulursa bu kürsüden 
zürra müstahsıllara tam mânasiyle bir hizmet 
ifa ettiğini söylemeye hakkı olacak mıdır? 

Osmanlı İmparatorluğunun son senelerinde 
tesis edilen Tekaüt Sandığının hazin macerası 
malûmdur. Memurların bütün ömür boyunca 
altın para ile ödemiş oldukları Sandık aidatı
na mukabil Harbi Umumiden sonra hakları be
her altına karşı bir kâğıt lira almışlardı. Bu
gün Tütün Bankasının kurulması müstahsili 
aynı mahiyette bir zarara uğramaktan koruya-
mıyacaktır. Yüzde beşlerin tahsil olunduğu ta
rihten beri enflâsyon neticesinde para o kadar 
kıymetten düşmüştür ki, bankanın kendileri
ne temin edeceği hisse, fiilen sermayesine kat
tıkları alınterinin değerini asla karşılıyamıya-
çaktır ve bankanın kuruluşu gününe kadar ka
nun projesinin beyhude yere komisyon dos
yalarında bekletildiği her gün, çiftçinin ve ma
likinde enflâsyon kurdunun kemirdiği bir boş
luk daha yaratacaktır. Tütün müstahsili mes-
uliyetsiz bir maliye siyasetinin ve tahripkâr 
bir enflâsyon çığırının kurbanı olmaktadır. 
Eğer siyasi" bir adalet varsa paranın kıyme
tinden düşmesi neticesinde % 5 leri ödemiş 
zürram zararlarının tazmini ve telâfisi lâzım
dır. (Sağdan, bravo sesleri) 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
HÜSEYİN KANGAL (Devamla) — Tekel 

İdaresinin takibettiği tütün siyasetinden mem
nun olmıyanlar yalnız müstahsil kütlesinden 
ibaret değildir. Müstehlik sınıfı da şikâyetçi1 

lerle doludur. Tek lüksü ve keyfi, tütün ve 
kahveden ibaret olan kanaatkar ve mütevazi 
ekseriyet kütlesinin bu şikâyetinde ne derece 
haklı olduğunu Meclis kürsüsünden tebarüz 
ettirmek elbet bize düşen vazifeler arasında
dır. Sigaraların imalindeki itinasızlık ve lâu
balilik şimdiye kadar lakayt bir idarenin dü
zelteceği yerde tedricen devamına sebebiyet 
verdiği, affı kabul etmiyen kusurlardandır. Bir 
sene evveline kadar sigaraların paketleri üze
rindeki jelatin ve rutubeti geçirmiyen içinde
ki kâğıtlar imalâtta kullanılmakta iken bugün 
sigaralar kasap kâğıtlarından ambalaj edilip 
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aynı fiyattan müstehliklerine satılmaktadır. 
(Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Vaktiniz tamamdır, özür dilerim, 
eîendim. 

Söz, Halk Partisi Meclis Grupu adına Ah
met Fırat'ındır. 

AHMET FIRAT (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar ; 

.1957 mali yılı Gümrük ve inhisarlar Ve
kâleti Bütçesi üzerinde grupumuzun görüş ve 
tenkidlerini sıralıyarak şu kısa zamana sığdıra-
bilmenin sıkıntısı içinde Hükümetten ve Sayın 
Vekilden bâzı temennilerde bulunacağım. 

Yüksek malûmları olduğu veçhile bu vekâ
letin iki temel unsuru vardır. Birisi gümrük
ler, diğeri İnhisarlar Umum Müdürlüğüdür. 

Gümrükler ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
müesseselerinin gelir bütçesine mevzuatları dâ
hilinde gelir sağlamakla beraber ayrıca âmme 
hizmeti ifa etmeleri bakımından da mütalâa 
edilmeleri icabeder. Gümrüklerimiz Ticaret ba
kımından iç ve dış münasebetleri tanzim eden 
çok iyi işlemesi gereken bir müessesedir. Bu 
müessese millet menfaatlerini gözeten esaslar 
dâhilinde ne kadar düzenli ve süratli işlerse o 
nispette faydalı olur. 

Sınırlanmış: boyunca nöbet bekliyen ve mil
lî menfaatleri korumak üzere görevli persone
lin iyi yetişmiş ve millî menfaati her şeyin üs
tünde tutan kimselerden olması, üzerinde ehem
miyetle durulması lâzımgelen bir meseledir. 

Vekâletin Teşkilât Kanununda yapmayı dü
şündüğü değişiklik yukarda arz ettiğimiz zaru
retlerin icabı olarak ortaya çıkmış bir vazi
yettir. 

Temenni ederiz ki, hazırlıkları ikmal edil
diğini memnuniyetle öğrendiğimiz bu kanun lâ
yihaları bir an evvel Yüksek Meclise getirilsin 
ve gümrük teşkilâtımızın ıslah ve kontrol imkâ
nı böylece sağlanmış olsun. Kaçakçılığın mem
leketimiz için eskiden beri ehemmiyetli bir dert 
olduğunda tahmin ederim ki, muvafık ve muha
lif hepimiz müttefikizdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizin kaçakçılığa en çok müsait 

kısmı Suriye ile olan hududumuzdur. Bu hudut
taki komşumuzun kaçakçılığı mubah gören mü
samahası karşısında bu bölgede ehemmiyetli 
tedbirlerin alınması zaruridir. Bununla beraber 
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memleketimizdeki bâzı gıda maddeleri ve di
ğer emtia fiyatlarının anormal ..şekilde yükseli
şi kaçakçılığı tahrik edici sebeplerden olduğu
nu kabul etmek realiteye uygun olur kanaatin
deyiz. Piyasada birçok ihtiyaç maddesinin ilâç 
ve sairenin yokluğu ve buna ilâveten 1957 yılı 
bütçesinde ithal mallarından bâzılarından alı
nacak gümrük vergisinin yüzde 40 nispetinde 
artırılması....Gelecek yıllarda kaçakçılığı artıra
cak sebep ve âmillerden olduğunu hesaba kat
mak icabeder. 

Bu bakımdan Hükümetin yeni ihdas ettiği 
bü vergilerle beraber gümrük işleri ve teşkilâ
tında da esaslı tetbirlerin alınmasını tavsiyeye 
şayan bulmaktayız. Gümrükler bahsini böylece 
kısa zamanımızı nazara alarak arz ve ifade et
tikten sonra inhisarlar Umum Müdürlüğü hak
kındaki tenkid ve temennilerimize geçiyorum.. 

.Muhterem arkadaşlar; 
Başlıca döviz kaynağımız olan tütün ve tü

tüncülüğümüz inhisarlar mevzuunda başta ko
nuşulması lâzımgelen bir meseledir. Bu itibarla 
10 dakikalık müddete sıkıştırabilmek için in
hisarlar Umum Müdürlüğünün mevzu dâhilin
de bulunan bira sanayii, çay ziraati ve çay sa
nayii ve diğer birçok imalâtına ait tenkidleri-
mizi hazırlığımızdan çıkarmış bulunuyoruz. 
Tütüne büyük 'ehemmiyet atfedişimiz yukarda 
belirtmeye çalıştığımız veçhile ihraç metaı olma
sı ve aynı zamanda büyük çiftçi kütlesini ilgi
lendirmesi bakımındandır. Memleketimizin ik
lim şartları Allahm bir lûtfu olarak dünyanın 
yüksek kaliteli tütünlerini yetiştiren bölgeler
den birisi olmamıza yardım etmektedir. Böyle
ce dış piyasada tutulan tütünlerimiz Amerika 
ve diğer memleketlere kolayca ihracedilmekte-
dir. Meselenin bu tarafı şayanı şükran olmak
la beraber tütün müstahsilinin acıklı durumunu 
da zikre değer bulmaktayız. 

Büyük kütleyi alâkalandıran bu mevzuda te
menni ve tavsiyelerimizi sayın vekilin samimi
yetle telâkki etmesini ve noksanların ıslahı cihe
tine tevessül çarelerini aramasını bilhassa rica 
ederiz. 

1. Tütünlerimizin diğer müstahsil memle
ketler tütünlerinden üstün vasıfta olabilmesi için 
gereken fenni tedbirlerin alınması. 

2. Aile ziraati halinde olan tütüncülüğümü
zü küçük ziraat sanatı haline getirebilmenin bil-
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gisini çiftçiye vermek ve şartlarını mümkün kıl
mak böylece dış piyasada aranmasını temin et
mek. 

3. Tütün müstahsılma halen verilmekte olan 
avansı artırmak suretiyle çiftçiyi murabahacılar
dan kurtarmak ve gerekli gübreyi ekiciye zama
nında ucuza mal edecek şekilde sağlamak. 

4. Senelerden beri % 5, % 4 ve % 2 nispe
tinde müstahsıldan kesilen ye yekûnu büyük ra
kamlara baliğ olan para ile kurulması düşünülen 
ve hazırlanan tasarının komisyonlarda daha faz
la bekletilmiyerek kanuniyet iktisabını tacil ve 
böylece tütün bankasını bir an evvel faaliyete 
geçirerek tütüncüleri bir kredi müessesesine ka
vuşturmak. 

5.„ Memleketimizde hayat şartlarının sürat
le değişen ve günden güne çekilmez bir hale ge
len seyrine muvazi olarak maliyetin de pahalı
laşmakta olduğu bir vakıadır. Geçen yıl vekâle
tin tütüncülerin müşkül durumu muvacehesinde 
tütün'müstahsılma verdiği 25 kuruş prim sadre 
şifa verici bir rakam değildir. 

Bu yıl mubayaa başlamadan evvel hükümet
ten şefkat ve yarlım bekliyen büyük tütün ekici 
kütlesi maalesef hüsrana uğramışlardır. Hayat 
pahalılığı maliyetin yüksekliği ve şartların ağır
lığı karşısında bu yıl müstahsili düşünmek ve 
primi artırmak iktiza ederdi. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizin Şark 
bölgesinde tütün ekimi günden güne azalmakta
dır. İhracata elverişli olmamakla beraber dahilî 
istihlâkte sigara harmanlarına giren Şark tü
tünlerinin fiyatlarının azlığı bu mmtakalardaki 
tütün ekimini terk etmelerini intaeetmektedir. 
Hükümetten bu bölge tütüncülerini himaye ve 
teşvik bakımından ve bir türlü önü almamıyan 
tütün kaçakçılığını önlemek yönünden fiyatları 
yükseltmelerini temenni ederiz. 

Vaktiyle tecrübesi yapılarak müspet netice
leri tesbit ve müşahede edilen (Virjinya) cinsi 
tütün yetiştiren ekim sahalarında yine bu cins 
tütünün ekimine rağbeti artırma bakımından 
İnhisarlar İdaresinin himayekâr hareketini tav
siye ve temenniye şayan buluruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tütünlerimizin m*miü olarak ihracı büyük 

menfaatler sağlıyacak bir meseledir. Mevcut si
gara fabrikalarına yenilerinin ilâvesinin düşü
nülüp düşünülmediğini bilmemekteyiz. Bu me-
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yanda Maltepede inşaası mukarrer olan fabrika
nın âkibetinden salahiyetli vekil ağzından malû
mat almak bizi memnun edecektir. Ayrıca bu 
mevzuda yeni tedbir ve tasavvurlar varsa ve bil
dirirlerse memnun olacağımız tabiîdir. 

Bugün tütün müstahsilinin Hükümetten bek
lediği İnhisar maddelerine yapılan zamlar mu-
vecehesinde müstehlikin ıstırabı şöyle dursun hiç 
olmazsa artan maliyet unsurunun nazara alarak 
tevali eden bu zamların kısmen olsun müstahsıla 
intikalini sağlamaları, böylece azalmış olan tütün 
ekiminin teşviki mümkün ve küçük çiftçi ailele
rinden müteşekkil bu sınıf halkımızın sıkıntı ve 

- ıstırapları da tahfif edilmiş olur. 
(Sağdan, alkışlar) 
EEİS — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğü 1957 malî yılı bütçesine reylerini kul-
lanmıyan arkadaşlar lütfen.kullansınlar... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
D. P. Meclis Grupu adına Mazhar Şener. 
D. P. MECLİS GRUPU ADINA MAZHAR 

ŞENER (Giresun) — Çok muhterem arkadaş
lar; 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin çalışma
larını iki kısma ayırarak mütalâa etmek icabeder. 

Bunlardan biri gümrük teşkilâtının çalışma
ları, diğeri de İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
faaliyeti olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Başlıca vazifeleri Devlete gelir sağlamak ve 
muayyen maksadı temin eden âmme hizmetini ifa 
etmek olmakla beraber bu iki teşkilâtın bünyesi 
ve çalışma tarzı arasında esaslı farklar bulunmak
tadır. 

Gümrük teşkilâtı, devletin iktisadi ve ticari 
nizamını iç ve dış münasebet ve faaliyetlerini tan
zim eden kanun, karar ve anlaşmalardan mühim 
bir kısmının tatbik yeri olduğu bir t.eşekküldür. 
Bu bakımdan bu teşkilâtın tatbik ettiği kanunlar 
yalnız gümrük vergi ve resimlerini tâyin ve tes
bit eden kanunlar ve kararlara istinadetmeyip 
malî, iktisadi, ticari ve sosyal kanunlarla buna 
müteferri kararları ihtiva etmektedir. 

Diğer taraftan gümrüklerimiz, bugün kendi 
bünyesi içinde çalışmayıp, milletlerarası teşek
küllere muhtelif anlaşma ve andlaşmalarla ka
tılmış bulunmaktadır. 

Bu teşekküllerle olan münasebet ve muhabe
relerin idaresi ve mevzuatımızın bu teşekküller 
tarafından hazırlanmış müşterek metinlere intı-
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bakı gibi meselelerin de gözden uzak tutulmama
sı icabeden bir keyfiyettir. Bir de gümrüklerimi
zin memleketin giriş ve çıkış kapıları olduğu na
zara alınırsa bu kapılardaki hizmetlilerin ne ka
dar geniş bir bilgi ve görgüye sahibolması lâzım -
geleceği kendiliğinden anlaşılır. 

Böyle mühim hizmetleri başaracak olan güm
rük teşkilâtı ile bu teşkilâta yardımcı olarak ça
lışan ve muayyen mmtakalarda kendilerine veril
miş olan kontrol ve muhafaza vazifesini görmek
le tavzif edilmiş bulunan muhafaza kadrolarında -
ki memurların bilgi ve kabiliyet bakımından üs
tün vasıfları haiz olması ieabedeceği de aşikârdır. 

Halbuki bu teşkilât içinde bu vasıfları haiz 
elemanın mevcudiyeti sayılacak kadar az ve mah
duttur. işin ehemmiyet ve güçlüğü ile müntena-
sip kadroların Gümrük Teşkilât Kanununda mev-
cudolmaması bu neticeyi tevlidetmiş bulunmak
tadır. 

Bu noksanı gidermek ve teşkilâtı iyi işler hale 
getirmek maksadiyle gümrük teşkilâtı için 25 
talebelik burs tahsisatı bu sene bütçesine konul
muş ve ayrıca yeni bir teşkilât kanunu yapılarak 
üst kontrolün sağlanması ve işlerin istenilen 
sürat ve selâmetle yürütülmesini temin maksa
diyle yeni bir teşkilât kanunu yapılmasında fay
da ve zaruret müşahede edilmektedir. 

Gümrük kânunu hakkındaki çalışmalar: 
5383 sayılı Gümrük Kanununda tadil ve ilâ

veler yapan ve 6 . VI . 1954 tarihinde yürürlüğe 
giren 6 290 sayılı Kanunun bugüne kadarki tat
bikatından gerek alâkalılar ve gerek idare tara
fından tesadüf edilen aksaklıkların giderilmesinde 
bir heyet gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu 
çalışmalar kısa bir müddet zarfında ikmal edile
rek hazırlanacak kanun tasarısı Büyük Millet 
Meclisine sunulacaktır. 

1932 yılında meriyete giren 1918 sayılı kaçak
çılığın meni ve takibi hakkındaki kanuna günün 
icap ve şartlarına tevafuk edecek bir şekilde 
6846 ve 6851 sayılı 7 . IX . 1956 tarihli kanun
larla lüzumlu ilâve ve değişiklikler yapılmış bu
lunmaktadır. 

Bu kanunların tatbikatı yeni olmakla beraber 
kısa bir müddet zarfında müspet neticeler istih
sal edileceği ümidedilmektedir. 

6 . VI . 1954 tarihinde yürürlüğe konulan ve 
Brüksel Nomanklâktörü esas tutularak hazırlan
mış bulunan kıymet esasına müstenit yeni tarife
nin üç seneye yakın bir müddet içinde gerek 
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mükelleflere ve gerekse bunun tatbikatiyle gö
revli memurlara kolaylıklar sağladığı ve bugüne 
kadar tahaddüs eden ihtilâfların hissedilecek de
recede azaldığı görülmüştür. 

Gümrük gelirleri : 
1950 yılından, 1954 yılına kadar gümrük ge

lirleri bütçe kanunu ile kabul edilen miktarla
rın fevkinde bir farkla devam etmekte olup bu 
artış % 18 e yakın bir nispette fazlalık arz ei 
inektedir. 

Son iki yıl zarfında gümrük gelirlerinde 
görülen farklar bilhassa ithalât eşyasının ku
rulmakta olan fabrikalar için getirilen makina 
alet ve edevata, istihsal vasıtalarına, sanayi 
hammaddelerine memleket sağlığı ile alâkalı 
ilâçlara yapılan geniş tahsisler neticesinde bir 
azalma müşahede edilmekte ise de haddizatın
da bunun yukarda isimleri zikredilen madde
lere ait gümrük vergilerinin ya çok düşük nis
petlere tekabül etmesi veya Gümrük Vergisin
den muaf olması sebeplerinden ve yüksek vergi 
ödiyen lüks ithalât eşyasının yurda girmesine 
imkân verilmemesinden ileri geldiği anlaşılmak
tadır. 

Mahrumiyet bölgelerinde vazife gören güm
rük memurlarının bina ve mesken ihtiyaçlarının 
mühim bir kısmı 16 mahalde gümrük bina ve 
muayene salonları yaptırılmak suretiyle ve ay
rıca 13 mmtakada da lojman ve apartmanlar 
inşa ettirilerek giderilmiş bulunmaktadır. 

Aynı mevzudaki faaliyetlerin devam ettiril
mesi maksadiyle, 1957 bütçesine 1 milyon dört 
yüz bin liralık tahsisat konulmuştur. Bu para 
ile de tanzim edilmiş bulunan programa uygun 
bir surette gümrük binaları, pasavan karakol
ları ve lojman inşaatına devam olunacaktır. 

Gümrük hava meydanları ve yolcu salonla
rında vazife göre muayene memurlarının kıya
fetlerinin yeknesaklık ve intizamını temin mak
sadiyle bütçeye lüzumlu tahsisat konulmuş ve 
bu suretle hava meydanları ve yolcu salonla
rında çalışan memurlara hizmetin icabettirdiği 
ciddiyet ve resmiyet sağlanarak memleketi zi
yaret edecek olan yabancı yolcu ve seyyahlar 
üzerinde ilk müspet intibaı yaratma imkânları 
temin olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün faaliyetle

rine gelince : 
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1950 yılından itibaren diğer birçok madde

lerde olduğu gibi muhtelif inhisar maddeleri
nin de istihlâki fazlalaşmış ve bu maddelerin 
satışlarından mütevellit Hazine varidatı bu nis
pette artmış bulunmaktadır. 

Filhakika, 1950 yılında (18 000 000) kilo 
eivarmda olan sigara satışları 1956 senesinde 
(26) milyon kiloya, bira satışları (17,5) milyon 
litreden (27) milyon litreye, 252 bin ton olan 
tuz satışları 310 bin tona 1 700 ton çay satışı 
4 500 tona, 285 milyon kutu olan kibrit satışı 
475 milyon kutuya yükselmiştir. 

İnhisar maddelerinin satış ve istihlâkindeki 
bu artışa muvazi olarak 1950 senesinde 172 mil
yon 300 bin lira civarında olan net Hazine va
ridatı 1956 senesinde 428 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Satışlardaki artış devam etmekte ol
duğundan inhisar maddeleri satışlarından mü
tevellit net Hazine varidatını 1957 senesinde 
433 milyon lirayı geçeceği anlaşılmaktadır. 

2. İnhisardan çıkarılan maddeler : 
Bâzı maddelerin inhisar mevzuundan çıka

rarak hususi teşebbüse yeni iş sahaları temini 
yolunda parti programımızda yer almış olan 
ana prensipten mülhem olarak 1952 senesinde 
kibritin imal ve satışı inhisardan çıkarılmıştır. 
Halen İnhisarlar İdaresinin elinde bulunan kib
rit fabrikası memleketin artmış olan kibrit ih
tiyacını tamamen karşılıyamamakta olduğun
dan hususi teşebbüs tarafından istanbul'da yeni 
bir fabrika kurulmuş ve faaliyete geçmiş bu
lunmaktadır. 1955 senesinde de biranın imal ve 
satışı ile barut ve patlayıcı maddeler ve av mal
zemesi keza inhisardan çıkarılmış ve bu mev
zularda da hususi teşebbüse yeni imkânlar bah
şedilmiş bulunmaktadır. 

3. Yeni tesis ve inkişaflar : 
Son seneler içinde muhtelif inhisar madde

lerinin istihlâkindeki fevkalâde artışlar muva
cehesinde înhisar İdaresine ait fabrika ve te
sislerin tevsiine ve bâzı mevzularda da yeni 
fabrikalar kurulmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Ezcümle bilhassa bira satışlarmdaki fevka
lâde artış muvacehesinde inhisardan çıkarılmış 
olan bu maddenin imali için hususi teşebbüs ta
rafından henüz yeni fabrikalar kurulmasına te
şebbüs edilmediği de nazara alınarak înhisar 
İdaresine ait mevcut iki fabrikanın kapasitele
rinin tevsii üzerinde çalışmalara başlanmış ol
duğunu memnuniyetle haber almış bulunuyo-
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, ruz. Bu arada diğer bâzı ispirtolu içkiler fabri

kaları da tevsi edilmek suretiyle kapasiteleri 
| artırılmıştır. 
I Yerli çay istihsal ve imalâtının son seneler

de göstermiş olduğu inkişaf bilhassa memnuni
yet vericidir. 

Çay ziraatinin muntazam ve süratli bir ar
tış kaydetmesi muvacehesinde İnhisarlar İda
resince yeni çay fabrikaları ve atölyeleri ku
rulmuştur. 

Ezcümle 1950 senesinde günlük imalât kapa
sitesi 40 ton olan Rize Çay Fabrikası tevsi edil
mek ve bâzı tesisler ilâve «dilmek suretiyle 
kapasitesi 80 tona çıkarılmış 1952 senesinde 
Gündoğdu ve Çayeli bölgelerinde yeni çay fab
rikaları kurulmuştur. Bu fabrikalardan başka 
mühim istihsal bölgelerinde ayrıca çay atelye
leri tesis edilmiştir. 

1950 senesinde 200 ton civarında çay istih
sal ve imalâtımız 1956 senesinde (1 600) tona 
baliğ olmuş ve bu suretle memleket çay istihlâ
kinin takriben 1/3 ü yerli mahsulümüzle karşı
lanmaya başlanmıştır. 

Çay ziraat ve imalâtındaki bu süratli artış 
temposuna göre önümüzdeki 4 - 5 sene içinde 
çay istihlâkimizin tamamını yerli çaylarımızla 
karşılamak durumuna gireceğimizi ümidetmek-
teyiz. 

Sigara istihlâk ve satışları da çok artmıştır. 
Yukarda belirtildiği gibi 1950 senesinde 18 mil-

I yon kilo civarında olan sigara satışları 1956 
senesinde 28 milyon kiloya yükselmiştir. Mev
cut sigara fabrikalarına yeni makinalar kon
mak suretiylç mümkün olduğu kadar kapasite-

I leri artırılmış ve geceli gündüzlü çalıştırılmak 
I suretiyle artan sigara istihlâkimizin karşılan-
I masına gayret sarf edilmiştir. 

Ancak istihlâk artışının bu süratli temposu 
I karşısında yeni bir sigara fabrikası kurulma

sına zaruret hâsıl olmuş, ve İstanbul'da Malte-
I pe'de 14 milyon kilo kapasitesindeki yeni bir 

sigara fabrikası kurulması için gerekli çalışma-
I lara başlanmış olup mezkûr fabrikanın bina in-
I şaatma ait ihale bugünlerde yapılmak üzeredir. 

4. Ekici tütünleri satışı piyasalarının tan-
I zimi için her sene İnhisarlar İdaresince yapılan 
I destekleme mubayaaları ve neticeleri : 
I Ekici tütünleri satış piyasalarında İnhisar-
I 1ar İdaresinin piyasaları desteklemek üzere 
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Hükümet kararı ile yapmakta olduğu faaliyet 
bilhassa zikre şayandır. 

Piyasalarda her hangi bir sebeple tekevvün 
eden alıcı boşluğunu doldurmak ve piyasaları 
iç ve dış pazar şartlarına göre muayyen sevi
yelerden aşağı düşürmemek gayeleriyle yapı
lan bu faaliyet, 

1950 mahsulünün satışında 14 118 207 
1951 > » 30 087 074 
1952 » » 14 726 824 
1953 » » 8 025 567 
1954 » » 9 605 104 
1955 » »• 24 634 069 

kilo mubayaası suretiyle payasalann korunma
sına yardım etmiştir. Satınalınan bu tütünler 
piyasa icabına uyarak dış pazarlara satılmıştır. 

Satınalınan bu tütünler 1956 yılı ekici tü
tünleri satış piyasasına girildiği sırada 
21 414 560 kilo olarak hesabedilen stokun 18 
milyon kilosu da son günlerde dolar ntukabili 
satılmıştır. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Müfit Erkuyumcu buyurun. 
MÜFÎT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Bakandan bir iki sual 
soracak ve kısaca Hasan Kangal arkadaşımızın 
tütün müstahsilinin himaye edilmediği yolunda
ki mütalâasına arzı cevabederek kürsüden ine
ceğim. 

Son günlerde gazetelerde gümrüklerde bulu
nan malların satışlarının durdurulduğu hakkında 
bâzı havadisler intişar etmiştir. Bakanlar Kuru
lunun Kararı ile durdurulduğu söylenmektedir,, 
Hakikaten Vekiler Heyeti bu satışları durdur
muş mudur, durdurmamış mıdır? Durdurmuşsa 
esbabı mucibesi ve sebepleri nelerdir? Bu bir. 

İkincisi, Esenboğa • Hava Meydanında güm
rük muayene memurlarının kadroları kifayetsiz
dir. Hava meydanına gelen yolcular uzun müd
det gümrük muayenesi için memurları beklemek 
mecburiyetinde kalmaktad^lar. Gümrük memur
larının kadrolarının genişletilmesi Vekâletçe dü
şünülmekte midir? 

Şimdi Hasan Kangal arkadaşımızın tütün 
müstahsıllarım himaye edilmediği yolundaki 
mütalâalarına kısaca arzı cevabedeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Demokrat Parti iktida
rı olarak iş başına geldiğimiz günden beri umu
miyetle mustahsıla ve bu arada tütün müstahsı-
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İma Hükümet her türlü muaveneti esirgeme-
mektedir. Mustahsıla açılan krediler ve verilen 
avanslar meydandadır. Aynı zamanda tütün ih-
ratcılarına verilen primler de keza meydandadır. 

Sonra, Tekel İdaresi tütün satışlarında mü
dahale mubayaaları yapmakta ve bu suretle müs
tahsilin malının ucuz fiyatla satılmasını önle
meye çalışmaktadır. Bütün bu hakikatler mey
danda iken Hasan Kangal arkadaşınızın tütün 
müstahsilinin himaye edilmediği ve hiç ele alın
madığı şeklindeki mütalâasının isabetli olmadığı 
aşikârdır. 

Verilen primin azlığı hakkındaki mütalâasına 
ben de itirak ediyorum. Bu primlerin bir miktar 
daha artırılmasını Hükümetten rica ediyorum, 

Bundan başka Hasan Kangal arkadaşını bir 
kanunu mahsusla alman % 5 lerin alınmaması 
hususuna temas ettiler.Bunlar kanunla alman pa
ralar olduğuna göre, 

REİS — Efendim, Hasan Kangal'ın beyan
ları böyle değil. Yanlış anlaşılmış olacak. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Devamla) — Hasan 
Kangal mebus olması hasebiyle bu kanunu be
ğenmiyorsa bir tadil teklifiyle gelir; şikâyetle
rini bildirir, münakaşasını yaparız, bu mevzu da 
ortadan kalkmış olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Efendim, Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe kanunu lâyiha
sına 285 rey verilmiş, 271 i kabul ve 14 redle lâyi
ha tasvip buyurulmuştur. 

REÎS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar, sayın parti sözcülerinin temas ettikleri mev
zulara kısaca arzı cevap edeceğim ve Müfit Er
kuyumcu arkadaşımızın sormuş olduğu suale de 
icabeden cevabı vereceğim. 

Hürriyet Partisi sözcüsü arkadaşımız, De
mokrat Parti programında, Devlet inhisarının 
asgari hadde indirileceği ifadesinin mevcudol-
masma rağmen, inhisarların mühim kısmının ha
len devam etmekte-olduğunu ifade ettiler. Bu 
hususa Grupumuz Sözcüsü Sayın Arkadaşım 
Mazhar Şener temas ederek kâfi malûmat ver
dikleri için fazla uzatmıyacağım. 

Hakikaten Hükümetimiz parti programın
dan kuvvet alarak Devlet inhisarı altında olan 
maddelerden bâzılarını inhisardan çıkarıp ser-
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best sahaya bırakmıştır. Yani bu suretle parti 
programına sadakat göstermiştir. 

.Yalnız programda böyle demekte ise de, inhi
sar gelirlerinin çok derkâr olan ve kendilerince 
de takdir edilmesi icabeden Devlet varidatının 
mühim bir kısmını teşkil etmeleri bakımından 
bu hususları zedelememek üzere elbette bunların 
hususi teşebbüse devri meselesi zamanla ve bir 
programla olması icabeder. Bununla beraber 
5865 sayılı Kanunla kibrit 1952 de, barut ve pat
layıcı maddeler ve av malzemesi 6551 sayılı Ka
nunla 1956 senesinde. Kezalik bira, viski, şampan
ya'6552 sayılı Kanunla 1956 senesinde İnhisar 
mevzuundan çıkarılmışlardır. Bunun yanında 
yalnız tuz ihracedilmek kaydiyle tuzlaların ser
best bırakılmış olduğu yüksek malûmunuzdur. 
imkân bulunduğu ve mühim Hazine varidatının 
temini hususunu zedelememek şartiyle diğer İn
hisar maddelerinin de inhisardan çıkarılması ka
rarında berdevamız. Bu hususta tetkiklerimize 
devam etmekteyiz. Yine arkadaşım, bilhassa tü
tün müstahsili üzerinde durdular. Ve tütün pi
yasasının, - ki, halen Ege piyasası açılmış ve hattâ 
kapanmıştır -, kendileri her halde buradaki piyasa 
vaziyetini ele alarak müstahsilin himaye edilme
diğini ifade etmek istiyorlar. Çünkü 1957 sene
sinde henüz yalnız bu piyasa faaliyet göstermiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; şunu ifade edebilirim 
ki, bu seneki Ege tütün piyasası görülmemiş, şe
kilde muvaffakiyetli seyir takibetmiştir ve müs
tahsil vaziyetten son dejeee memnundur. Yaptı
ğımız temaslarda mahsulleri için verilen fiyat
lardan son derecede memnun olduklarını öğren
miş bulunuyoruz. Bu mevzuda, sizi temin ede
rim ki, her hangi bir şikâyet Vekâletimize akset
miş değildir. (Soldan, bravo sesleri) Bilhassa ifa
de edebilirim ki, 5 - 10 seneden beri Ege tütün 
piyasalarının açlıdığı ilk günlerde 20 milyon ki
lo tütünün sanılmış olması şimdiye kadar görül
müş bir hâdise değildir. Vatandaş bundan elbet
te ki, son derece memnun olacaktır ve olmuştur. 
75 milyon kilo civarında bir rekoltenin hemen he
men beşte dördü, hattâ altıda beşinin beş altı gün 
içinde satılmış olması, piyasanın fena değil çok 
iyi açılıp seyir ettiğine en kuvvetli işarettir. 

Muhterem arkadaşlar; Hürriyet Partisi Söz
cüsü, inhisarlar idaresinin, yabancı firmaların 
iştirak ettiği yerlerde fiyatları düşürdüğünden 
bahsettiler. 

.1957 0 : 1 
Bilhassa şu hususu açıkça ifade etmek iste- . 

rim: Kendileri her halde inhisar idaresinin pi
yasaya ne tarzda girdiğini bilmedikleri için bu 
şekilde konuşmuş olmalıdırlar. Hakikatte böyle 
bir hal olsa varit olamaz. 

inhisarlar idaresi piyasalar açılmadan evvel, 
her piyasa için önceden tesbit edilen fiyatlar sa
bit kalmak şartiyle, piyasanın sonuna kadar, mu
bayaaya devam eder, o piyasaya başka alıcı gel
sin veya gelmesin, yabancı firmalar iştirak etsin 
veya etmesin, orada aynı sabit fiyatlarla muba
yaaya devam eder. Yabancı firmalar iştirakeder-
se şu fiyatla, etmezse şu fiyatla mubayaa yapar 
tarzında idareye karşı tamamen ticari bir, zihni- * 
yet atfetmesini asla yerinde görmem. Tekelin bi
rinci vazifesi hattâ bu sahada esas vazifesi müs
tahsili himaye olduğuna göre tamamen ticari hat
tâ gayrimes.ru ticari bir görüşle piyasanın tabiî 
zikzaklarından istifade ederek fiyatları düşürme 
yoluna gitmekte olduğu iddiası tamamen yersiz
dir. Asla kabul edilemez. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Yanlış anla
dınız. 

GÜMBÜK VE İNHISARLAR VEKÎLI HÂ-
Dl HÜSMAN (Devamla) — Çıkar tavzih edersi
niz. 

Yine arkadaşımız Ege tütün piyasasının geç 
açıldığından bahsettiler. Hakikaten bu sene ta
rih olarak geçen seneye nazaran biraz geç açılmış
tır. Yalnız arkadaşlarım; piyasayı bugün açaca
ğım demekle piyasanın açılması mümkün değil
dir. Piyasanın açılması demek 75 - 80 milyon 
kilo tütüne alıcı bulmak demektir. Alıcı bulun
ması için evvelâ tütünlerin müstahzar hale gel
mesi lâzımdır, tüccarın alacak durumda olması 
lâzımdır, bir sene evvelki istokların satılmış ol
ması lâzımdır. Bütün bu şartlar müspet olarak, 
lehte olarak temin edilmedikçe, bu şartların te
min edildiği müşahede edilmedikçe piyasanın 
açılması asla doğru değildir ve piyasa büyük bir 
muvaffakiyetsizliğo mâruz bırakılmış olur. Nite
kim bu sefer piyasa açılmadan eldeki tütünlerin 
mühim bir kısmı satılmıştır. Tüccar elinde mev
cut bir sene evvelki tütünlerinden satışlar yapa
rak tamamen kurtulmuştur,.tüccara kredi imkân
ları sağlanmıştır. Bütün bunlar; piyasanın müs
pet bir sahada seyretmesini temin eden zaruri 
şartlardır. Bu şartlar temin edildikten sonradır 
ki piyasa açılmıştır. Bir sene evvelki tütünler sa-
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tılmamış bulunsun, tüccarın kredi imkânları mev-
cudolmasm", kâfi ambarlar temin edilmesin, müs
tahsil hazır olmasın, bu şekilde piyasa açılmaz. 

Bir noktaya daha temas edeyim : Piyasanın 
açılmasiyle müstahsil, hattâ Ege bölgesi yakînen 
alâkadardır. Hiçbir müstahsıldan ve müstahsil 
teşekkülünden piyasayı niçin açmıyorsunuz diye 
bir şikâyet vâki olmadı. Ne gariptir ki, alâka
darlardan ve müstahsıllardan hiçbir şikâyet gel
mediği halde sayın sözcü arkadaşımız burada 
hiçbir esasa istinadetmeden piyasayı neden er
ken açmadığımızı soruyor. Hattâ onlar şikâyet 
etselerdi bile piyasayı sizin menfaatiniz için da
ha evvel açmıyoruz, diyecektik. Demeye mecbur
duk. * , 

Bir noktaya daha temas ediyorlar ki, bilhassa 
sayanı dikkattir, açıklamam lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; İnhisarlar Umum Mü
dürlüğünün vazifesi, piyasadan tüccar tütün ala
madığı zaman, fiyatların düşmesine mâni olmak 
için müdahale mubayaası yapmaktır. Gönül ar
zu eder ki, piyasadaki bütün tütünleri tüccar al
sın, Tekel almasın. Fakat bu her zaman vâki ol
muyor. Geçen sene böyle bir durum hâsıl oldu; 
Tekel kendi ihtiyacı olan tütünü dahi alamamak 
vaziyetine düştü. Şimdi tüccar İnhisarlar İdare
si tütünü alıyor, işliyor, işleme masraflarını ilâ
ve ediyor, bu suretle tütünün maliyet fiyatı te
kevvün ediyor. 15 - 20 milyon kilo yeknesak tü
tün alan idare elindeki bu tütünleri benim mal 
ettiğim fiyattan, benim satmak imkânını bul
duğum fiyattan daha aşağı bir fiyata satarsa, 
hattâ Devlet olarak bâzı riskleri ve zararları 
göze alarak satarsa, ben aldığım tütünlerden 
zarar eder, müteessir olurum, demektedir. Böy
le bir vaziyette tahmin eder misiniz ki, tüc
carla mutabakata varmadan, tüccarı zarara 
sokacak her hangi bir teşebbüse idarece tevessül 
edilsin. Bu asla varit değildir ve olamaz. Bu 
satışlarımızda biz daima tüccarla temas halin
deyiz. Bu seneki satışlarımızda da kendileriyle 
temas ettik. Onlara sıkıntı vermiyecek .ve ken
dilerini asla zarara sokmıyacak bir fiyatla eli
mizdeki tütünleri dolara tahvil ettik. Hattâ 
o kadar ki, piyasanın ilk günü tüccar 15 mil
yon kilo tütün alma yoluna gitmiştir. Demek 
ki, satışlarımızdan onla^ da memnuniyet duy
muşlardır, kendileri için zararlı bir tesellüme 
girdiğimize veya gireceğimize dair bir kanaat 
edinmemişlerdir. Hürriyet Partisi Sözcüsünün 
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ifade etmek istediği tarzda tüccarı zarara so
kan bir harekete asla tevessül edilmemiştir. Bu 
noktayı kastediyorlarsa emin olsunlar böyle bir 
harekete esasen asla tevessül edemeyiz. 

Arkadaşlar, tütüne prim verilmesi... Tütün 
hakikaten birinci sırada bir ihraç metaımızdır, 
Hattâ o kadar ehemmiyeti haiz bir ihraç me-
taımızdır ki, bize serbest dolar getiren metala-
rımızm başında bulunmaktadır. Bu itibarla fi
yat tesisinde iç piyasayı, müstahsili düşünmek 
kadar dış piyasaya satış imkânlarını da düşün
mek ve bilhassa dolar sahasına satışları bir arı
zaya uğratmadan gözcnünde bulundurmak lü-
zumiyle her iki zarureti telif etmek mecburi
yetindeyiz. 
/ Tütün fiyatları sabit değildir. Her sene mun
tazaman, hafif de olsa bir artış seyri takibet-
mektedir. Verilen prim 25 kuruştur. Eksiktir 
veya fazladır denebilir, 50 kuruş verilsin, dene
bilir. Bu mesele üzerinde daima hassasiyetle te
vakkuf etmekteyiz. 25 kuruş hiçbir iktisadi 
esasa dayanmıyor,' diyorlar. Bendeniz de bü
yük bir iktisadi esasa dayanıyor iddiasında bu
lunabilirim. Bunlar kavli mücerrette kalırlar. 

Tütüne kiloya ' göre değil, kaliteye göre 
prim vermek. Bu fikir yeknazarda cazip görü
nür, derhal taraftar toplıyalım. Ama kaliteye 
göre prim vermenin de mahzurlarını müşahede 
ettik. Düşük kaliteli tütünler, satışlarda, yük
sek kaliteli olarak gösterilebilir. Bununla be
raber kiloya 25 kuruş esasında sabit kalacağız, 
demek istemiyorum. İzmir'e yapmış olduğum 
seyahatte bir taraftan müstahsılla, diğer taraf
tan tüccar derneği ile, bir taraftan da diğer alâ
kalı teşekküllerle temas ettik, önümüzdeki se
ne prim esasının - arkadaşımızın temas ettiği, 
derhal reddedilemiyecek mütalâalarını da naza
rı itibara alarak - daha salim bir esasa bağla
maya çalışacağız. 

Hariçte kâfi miktarda reklâm yapmıyoruz, 
diyorlar. Muhterem arkadaşlar, Türk tütünü 
esasen ismiyle reklâm yapar. Türk tütünü her
kesçe malûmdur. Bununla beraber reklâmın
dan da asla geri kalmış değiliz. Meselâ dış pi
yasalarda gayrimamul tütün satışı kadar mamul 
tütünlerimizin de satışına gayret sarf ediyoruz. 

Yalnız bir taraftan gümrük tahditleri, güm
rük kanun ve nizamnameleri, vergi kanunları, 
diğer taraftan o memleketlerdeki inhisar ida
releri mamul Türk tütününün kolaylıkla plâ-
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se edilmesine mâni teşkil etmektedir. Bunun
la beraber başka yollardan bu-faaliyetimize de
vam ediyoruz. Meselâ îsviçrede bir ortaklığımız 
vardır. îsviçre Şirketi halindedir. Miktar itiba
riyle şahısları azdır.. Fakat aradığımız; daha 
ziyade mamul tütün plase etmek değildir. Türk 
tütününün parasız reklâmını yapmaktır, bu şir
ket ise bu vazifesinde muvaffak olmaktadır. 

Bundan sonra yüksek malûmunuz olduğu 
üzere Kıbrısta bir fabrika tesis etmiş bulunu
yoruz. Burada mamullerimiz adeta karaborsa
ya intikal etmiş ^vaziyettedir. Evvelâ iki ma-

' kina ile sonra üç daha sonra dört makina ile fa
aliyetimize devam ediyoruz. 

israilde bir ortaklık kurduk. Bu ortaklık 
İsrail dahilî piyasasının ihtiyaçlariyle beraber 
aynı zamanda ihraç teşebbüslerine de başlamış 
bulunuyor. 

En son olarak Almanya'da Münih şehrinde 
bir şirketle müştereken yine mahallî bir şirket 
tesis etmiş bulunuyoruz. Burada 300 bin kilo 
mamul tütün solisi esasında anlaşmaya vardık. 
Bundan fazla döviz beklememek daha ziyade 
reklâm bakımından fayda beklemek doğrudur. 

Nedense arkadaşlar sık sık yüzde beşleri 
hıevzubahsettiler. Arkadaşımız diyor ki: Vekâ
let ve komisyon dosyalarından çıkmamış bir 
kanun. Muhterem arkadaşlar; bir kere daha hu
zurunuzda izah edeyim. Evvelâ yüzde 5 sonra 
yüzde 4 ve sonra da yüzde 2 esas olmak üzere 
tütün müstahsılından koordinasyon kararlariy-
le paralar toplanmaktadır. 31. X . .1956 tarihi
ne kadar faizleri dâhil olmak üzere yekûn 74 
küsur milyon liraya baliğ olmuştur. Zaten bu 
paraların toplanmasında esas maksat bilhassa 
tütün müstahsilini himaye etmektir. Bu para
lar ne oluyor? Bu paralar tam maksadı aslisin
de istimal edilmektedir. Tütün destekleme mu
bayaaları yapmak suretiyle müstahsilin men
faatlerini korumak üzere nâzım rolü yapan in
hisar idaresine, koordinasyon kararları .ile bu 
paraların istimal salâhiyeti verilmektedir. 

înhisarlar îdaresi müstahsıldan aldığı 15 -
30 milvon kilo tütünün bedelini bunlarla öde
mektedir. Hattâ bu kâfi gelmemekte, ayrıca 
temin ettiği malî kaynaklardan da istifade su
retiyle'destekleme vazifesini ifa etmektedir. Gö
rülüyor ki, bu paralar halen kanuni hüviyeti 
haiz bir teşekküle maledilmiş olmamakla bera
ber maksadı aslisinde kullanılıyor. Türk Tütün 
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Ekicileri Bankası Kanunu projesini Hükümet 
Meclise sevk etmiş bulunmaktadır. Bu proje 
dört ihtisas komisyonundan geçmiş olup halen 
Bütçe Komisyonunda bulunmaktadır. Bütçe ko
misyonunun iki üç aydır bütçe işi ile meşgul ol
ması dolayısiyle bir gecikme vâki olmuştur. 
Binaenaleyh Hükümet bu mevzuda kendisine 
dü^en vazifeyi yapmıştır. 

Bir taraftan bu bankanın süratle kurulma
sını tavsiye ederlerken, daha şimdiden ve bel
ki de kanun projesinin metnini dahi görme
den, bu bankanın müstahsili korııyamıyacağı 
şeklindeki beyanlarını, anlıyamadım. Kendile
rinden rica ediyorum; bu kadar acele karara 
varmasınlar. Lütfedip Bütçe Komisyonuna teş
rif etsinler, hattâ mütehassıs arkadaşlariyle 
birlikte gelerek beğenmedikleri noktalara işa
ret buyursunlar. Varsa, bu noktaların müştere
ken ıslahına çalışırız. 

Sigaraların imalâtındaki aksaklıktan bah
settiler. Dış memleketlerden istediğimiz miktar 
ve neviden imalâta lâzım olan malzemeyi ithal 
•imkânına malik olsak arkadaşımız^ tahmin ede
cek sigara imali imkânlarına da elbette ki ma
lik oluruz. Jelatin dediler, zannederim selefon 
olacak, selefon ve folyo dediğimiz kalaylı kâğıt
larla yaptığımız sigaraları, maalesef döviz tah
sis etmek imkânını bulamadığımız için, t halen 

" arkadaşımızın ifade ettiği üzere, kasap kâğıdı
na değil, yerli mamulâtımız olan iyi cins kâğıt
lara sarmakta, bunlarla ambalaj yapmaktayız. 
Mamafih siparişlerimiz yoldadır, gelir gelmez 
Bafra ve Kulüp sigaraları yine kendi takdirle
rine lâyık bir şekilde çıkacaktır. 

Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım bizi yeniden 
mesaimizde teşvik eden ifadelerde bulundular, 
kendilerine teşekkür ederim. Tütün başta gelen 
mevzulardandır, diyorlar. Elbette en büyük ih
raç metaımızdır. Üstün vasıflı olmalıdır, diyor
lar. 

Muhterem arkadaşlar, zannederim kendileri 
de bilirler, tütün bir zirai madde olmasına rağ
men, bu ehemmiyet ve hususiyeti dolayısiyle 
ziraatı ile bir taraftan Ziraat Vekâleti meşgul 
olurken, diğer taraftan mevcut enstitümüzce de 
bu hususta gayretler sarf edilmektedir. Tütün, 
esas itibariyle bir aile ziraati mahiyetindedir. 
Ticari şekilde yapılan tütün ziraati faydalı ola
maz. Tütün mustahsıllarma bir taraftan Ziraat 
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Bankası, bir taraftan idaremiz tarafından 
avanslar verilmektedir. Müstahsilin bizden is
tediği avansları muntazaman vermekteyiz. İm
kânlarımız içinde kalmak şartiyle daha fazla 
avans talepleri vâki olursa bunları da is'af et
meye amadeyiz. 

Şark tütünleri fiyatlarına bu sene % 12,5 
zam yaptık. Şark tütünleri hakikaten dışarda 
müşteri bulamıyan, yalnız dâhilde istihlâk edi
len bir nevidir. Fakat dahilî istihlâk o kadar 
artmaktadır ki, evvelce istihsal artışından biraz 
endişe ederken bugüıî istihsal artışını biz bek
lemekteyiz. Maltepe fabrikasını sordular. Tütün 
istihlâki 1950 de 18 milyon kilo civarında iken 
bugün 28 milyon kiloyu bulmuştur. Bu hiçbir 
yerde normal telâkki edilemiyecek bir artıştır. 
Bu vaziyet karşısında mamul sigara buhranı 
ile karşı karşıya gelmemek için Maltepe fabri
kasını ihaleye çıkardık. Bugün ihale günüdür. 
Temenni ederim ki, ihalesi yapılır. 

Müfit Erkuyumcu arkadaşım, gümrükte bek-
liyen malların satışları durdurulmuştur, diye 
beyanda bulundular. Evet arkadaşlar doğrudur. 
Gümrük Kanununa göre antrepo ve sundurma 
müddetini doldurmuş mallar müzayede ile satı
lır. Bâzı kimseler, gayrimeşru maksatlarla hare
ket ediyorlar. Açıkça ifade edeyim, kaçak dö
vizle mal getiriyorlar, aramızda hiçbir. ticari 
anlaşma olmıyan bir memleketten mal getiri
yorlar. Bu mallar gümrükte müddetini doldu
rup müzayedeyle satışa arz edildiği zaman mü
zayedeye kendileri de girip en yüksek fiyatı 
veriyorlar. Malûmunuz müzayedede en yüksek 
fiyatı kim verirse mal ona satılır. Bu.yolu seç
tikleri için 5 kuruşluk mal için belki 35 kuruş
luk fatura alıyorlar, Bu fatura ile kâr haddi 
yükseliyor. Ayrıca malı karaborsaya sürmek 
suretiyle de menfaat teminine çalışıyorlar. Hem 
bu halleri önlemek, hem de döviz ve mal kara
borsalarını önlemek üzere bu satış usulü, Hü
kümetin haiz olduğu salâhiyete dayanılarak, 
kaldırılmıştır. Bu kabil mallara badema Hükü
metçe el konulacak ve Devlet daire ve müesse
seleri vasıtasiyle ve değer fiyatiyle -.ki bu değer 
fiyat da kurulan bir komisyon marifetiyle tes-
bit edilecektir - tevzie tâbi tutmak suretiyle pi
yasaya arz edilecektir. 

Esenboğa meydanındaki teşkilâtımız, haki
katen evvelâ gümrük memurluğu halinde idi. 
Trafiğin son derece süratle inkişaf etmesi üze-
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rine amirlik haline getirildi. Birkaç gün evvel 
de bu teşkilâtı müdürlük haline getirdik, öy-
lo zannediyorum ki, eksikliği artık görmiyecek-
lerdii". Tütün mevzuunu daha evvel arz ettim. 
Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Bir dakika beyefendi bir sual var. 
SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) 

— Her sene olduğu gibi, bu yılda inhisarlar 
İdaresi Yenice'de müdahale mubayaası yapa
cak mıdır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Lüzum hâsıl olur
sa yalnız Yenice'de değil, bütün memleket 
ölçüsünde destekleme mubayaaları yapacağız. 

SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) 
—P Bir sual daha soracağım. Daha evvelki yıl
larda Yenice'de müdahale mubayaası yapılma
dığı vâki mıdır? 
* GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (Devamla) — Bu suale derhal 
cevap veremiyeceğim efendim. 

SAFAEDDİN KARANAKÇI (Çanakkale) 
— Peki efendim bir sualim daha var. 

Köylü sigarasının ucuzlatılması, veyahut 
halk tipi ucuz bir sigara imâli düşünülmekte 
midir? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Köylü sigarasının 
ucuzlatılması hakkmdaik düşüncemizi terk et
miş değiliz, münasip bir zamanda buna teves
sü] edeceğiz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Çiftçi parası 
ile yapılan mubayaalardan 1947 senesinde bir 
kâr hâsıl olmuştu. Ondan sonraki yıllarda çift
çi hissesine tahakkuk eden bir kâr mevcut 
mudur? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HÂ-
Dl HÜSMAN (Devamla) — Efendim, şimdiye 
kadar arz ettiğim bu 74 milyon liranın 11 mil
yon lirası faiz ve kârdır. Teferruatı emrederse
niz takdim ederim. 11 milyon lira bir taraftan 
faiz bir taraftan da kâr hissesi olarak kayde
dilmiştir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Bu 1947 se
nesinde mi tahassül etmiş yoksa başka sene
lerin de hissesi var mıdır? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — İsterseniz size ra
kamları arz ederim. 
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HASAN KANGAL (Tokad) — Yalnız ec

nebi şirketlerin alıcı olarak girdikleri piyasa
da müdahale mubayaaları yaparak fiyatların 
muhik hadlerden aşağı düşmesini kısmen ön
lemekle beraber, dedim. Siz yanlış anladınız. 
Hata sizde değil, zamanın darlığı hatasıdır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÎLÎ HÂ-
Dl HÜSMAN (Devamla) — Ben sualinizi öy
le tesbit ettim. 

MEHMET ZEKÎ TULUNAY (Malatya) .— 
Bir zamanlar Malatya'da tütün istihsali 1,5 - 2 
milyon kiloyu bulmuştu. Bugün istihsal 
150 - 200 bin kiloya kadar düşmüştür. Sebep
leri hakkında bir tetkik yapılmış mıdır? Ba
kanlık istihsali artırmak için bir teşvik yapmak 
kararında mıdır1? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKlLl HÂ-
DÎ HÜSMAN (Devamla) — Şark tütünlerinin 
evvelce dış piyasalarda alıcısı bulunmadığı için 
fazlalaşmasından endişe duyardık. Fakat, bu
gün öyle değiliz. Şark tütünlerinin artmasına 
taraftarız. Teşvik edeceğiz. Malatya'da böyle 
bir vaziyet varsa tetkik eder, ıslahına çalışırız. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Çay paket
leri 100 gramdır, 250 kuruştur. Bunu alamıya-
cak vatandaşlar olabilir. Elli grama indirilse 
ve fiyatı düşürülse daha iyi olmaz mı? Müski
rat için de aynı şey mevzuubahistir. 

G Ü M R Ü K V E İ N H I S A R L A R V E K I L I H A 
D I HÜSMAN (Devamla) — Müskirat için bir 
şey söyliyemem, fakat çay için bir şey düşüne
biliriz. Tetkik edelim. 

RElS — Fethi Çelikbaş, Grup Reisi «olarak.. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar, Hükümetin yüksek fiyat po
litikası içerisinde, Ege bölgesi, ihraç emtiamı
zın mühim bir mmtakası olması itibariyle bu 
yaz gerek Marmara havzasında, gerekse Ege 
bölgesinde gezerken memleketteki fiyat tahav-
vülâtmm ihraç mallarımız üzerindeki müstak
bel gelişmelerini yakından tetkik lüzumunu-
hissettik. 

Demin Vekil Bey söylediler, tütün,: Türkiye 
ekonomisinde fevkalâde mühim bir ihraç malı, 
döviz kaynağı ve memleketin içinde bulunduğu 
şartlar dâhilinde resmî kurlarla karaborsa kur
ları dikkate alınacak olursa ehemmiyetli dolar 
temin eden bir malımızdır. Şu halde resmî ku
run 282 de, deblokajm 575 te ve karaborsanın 
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12 - 13 lirada seyrettiği sırada/ ihraç malları
mızdan mühim bir madde olan tütünün müs
takbel vaziyeti hakkında Ege bölgesinde gezer
ken vatandaşlarla temas etmeyi, ekicilerle te
mas etmeyi, varsa mahallinde derdi öğrenmeyi 
istedik. Şimdi mahallerine göre, köy ve kasa
balara göre arz edeceğim, doğruluk derecesini 
.elbette Hükümet takdir edecektir. Şurası mu-, 
hakkak ki, ihraç emtiamızın resmî kur üzerin
den muameleye tâbi olması ve memleketimizde 
yüksek fiyat politikasının Hükümet tarafından 
takibedilen bir politika olduğunun ifade edil
mesi, tütün ekicilerinin maliyet fiyatlarını ar
tırmıştır. Binaenaleyh, hayat pahalılığının umu
mi akisleri de, tütünün maliyet fiyatlarına en-
direkt olarak ilâvesi gereken bir tereffü fak
törüdür. Müstahsıllarm müşterek talepleri var, 
tütün bankası istiyorlar, tütün fiyatlarını umu
mi fiyatlarla mukayese ediyorlar. Bunların için
de kendi malının fiyatına göre bizim halimiz 
şudur, diyebiliyorlar. 

izmir'in Kemalpaşa kazasında Tekel idare
sinin çuval tevziatından şikâyet edildi. Yukarı-
kızılca'da tütününü satanlar parasını derhal 
alamamaktan şikâyet ettiler. Bekliyoruz, ora
da yemek yiyoruz, kalıyoruz, bu bizim masra
fımızı muciboluyor, biz malımızı sattık mı, he
men parasını alalım, diyorlar. 

Tütün müstahsili ile mukavele yapılmış, çu
val darası çıkılmış ve bu şekilde hesabedilmiş. 
Çuvallar geri verilmemiş, çuvallarımızı tekrar 
satınaldık, deniyor. 

Prim meselesi arkadaşlar; Vekil Bey hesab-
ettik, diyorlar. Olmaz arkadaşlar. Bendeniz de 
Ticaret Vekilliği zamanımda tek defa üzüme 
prim vermiştik. Ama bunun hesabını yaptık. 
Tütün, Türkiye'nin inhisar olarak ihracettiği 
madde değildir. Karşımızda rakiplerimiz var
dır. Bulgaristan'ın, Yunanistan'ın tütünleri de 
Orta - Şark tütünleri olarak satıldığına göre 
döviz kurlar farklarını da hesaba katmak su
retiyle primin ekiciyi tatmin edip etmediğini 
kontrol etmek lâzımgelir. Niye 50 kuruş değil 
de 25 kuruştur? Vatandaşın ve ekicinin karşı
sında konuşurken onları ikna edebilmelidir, ar
kadaşlar. Bize evvelâ primin verilmiyeceğinden 
bahisle endişelerini ifade ettiler. Bilâhara veri
lince de bunun gayrikâfi olduğunu beyan etti
ler Geçen seneki gibi ise bu kifayetsizdir, de
diler. Kilo başına 25 kuruş veriliyor. Şimdi va-
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tandaşla konuşabilmek için hangi esbaptan, ne 
düşünülerek bu tedbirin alındığını söyliyebil-
mek lâzımgelir. Bu bakımdan Vekil Beyin «25 
kuruşun âdeta hesabı yoktur» diye konuşması
nı - eğer yanlış anlamadımsa - pek isabetli bir 
iktisadi mütalâa olarak telâkki edemedim, ar
kadaşlar. 

Bir başka kazada prim verilecekse bu, piyasa 
açılmadan evvel ilân edilmelidir. Bu noktaya 
hükümetin dikkatini çekeriz. 

En mühim mesele Bergama'da, arkadaşlar ge
çen sene mütehassıslar İzmir'de tütünün 
maliyet fiyatının hesaplandığından maliyeti 
310 kuruş buldular, dediler. Bunun resmî 
bir rakam olması lâzımgelir. Böyle mi, değil 
mi? Böyle ise hakikaten hükümete terettübeden 
vazife, döviz kıymetlerini değiştiremiyeceğine 
göre ve dolar 282 kuruşta sabit kalacağına göre 
primin artırılması iktiza eler. Çünkü 310 kuru
şa maliyet olursa 320 kuruşa tütün alınmaz. O 
halde döviz kurlarının farkından tevellüdeden 
açığı bertaraf edecek şekilde primin artırılmasın
dan başka tedbir olmaz. 

Sonra, arkadaşlar tütünde dönümünün kira
sının da arttığını söylediler, gündeliklerin art
tığını söylediler. Kiralar 75 - 100 liraya çıktı, 
eskiden bu miktarlar daha düşüktü. Gündelik
ler de 6 - 7 lira idi, 12 - 15 liraya çıktı, dediler. 
Asıl mesele böyle midir, değil midirf Hükümet 
bunun üzerinde durmalıdır. Masraf çok, verimi 
az, kalite iyi,' dediler; bunlar ne güzel lâflar ve 
ilâve ettiler, geçen seneki malların fiyatı ile de 
mukayese edilemez. Buna imkân yoktur, dediler. 
Primin kaliteye göre hesaplanmasının müşkülâ
tını Vekil Bey kendileri de kabul ettiler. Bun
lar karşısında fiyatın, kaliteye göre tesbiti lâ
zımgelir. Aksi vaziyet diğer maddelerin fiyat
ları ile mukayese edildiği için müstahsilin şevkini 
kırar. 

Türkiye mühim bir döviz metaı olan bir mad
de ile karşı karşıyadır. Bu bakımdan hükümet 
tütün meselesi üzerinde ne kadar durursa; mem
leketin döviz gibi mühim bîr kaynağını da o nis
pette sağlam bir esasa istinadettirmiş olur. Bir
de mücadele ilâcından bahsettiler. Kınık'ta bun
dan faydalandık, dediler. Tecrübe edilen ilâçtan 
iyi neticeler alınmıştır. Fakat bir başka ilâç 
varmış, kullanmışlar iyi netice alınmamış. 

Daha çok söylenecek şey vardır. Ama vakit 
yok. 
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Tütünü geçiyorum : 
Muhterem arkadaşlar; dün bir hususa temas 

etmiştmı. Türkiye ekonomik bünyesinin tahav-
vülâtı içinde sanayi politikasiyle beraber Güm
rük ve inhisarlar Vekâletine, gümrük politikasın
da bilhassa mühim vazifeler düşmektedir. Güm
rük nomanklâtürümüz, isimleri itibariyle Tür
kiye sanayii ile muvazi değildir. Gerek gümrük 
tarife numaraları, gerek istatistik numaraları 
memlekette imal edilen mallara göre hazırlan
mamıştır. Bir misal; ampul.. 160 volta kadar 
olanı tamamen bizde imal edilir. 160 tan 200 vol
ta kadar kısmen yapılır. Ondan sonrası hiç ya 
pılmaz. Bendeniz vekil bulunduğum zaman 
memlekette imal edilen ampulleri hariçten sok
mamak suretiyle, himaye etmek istedim. Ve bu
na göre kendi vekâletimde tertibat aldım. İsta
tistik Umum Müdürlüğüne de yazdım. 

Yelek parça.. Şoförler dediler ki, biliyor mu
sunuz, yedek parça diye ne sokarız! Otomobil 
radyosu, otomobil kaloriferi, güderi, dikiz ay
nası, şu, bu ve saire. Yedek parça öyle bir nes
nedir ki, o olmasa makina çalışamaz, dedim ve 
ona göre üçe tasnif ettik. Türkiye'nin, içinde 
bulunduğu şartlara göre gümrük tarifeleri ga
yet titizlik ve hassasiyetle memleket sanayii, 
yerli imalât göz önünde bulundurularak ha
zırlanmalıdır. Bunların diğer alâkalı vekâlet
lerin de iştirakiyle müştereken yapılması lâ
zımdır. 

Bir de serbest liman meselesi üzerinde du
rayım. Bu beynelmilel ticaret için mühim bir 
mevzudur. 3 sene evvel kanunu çıkmış olan bu 
dâvada*inşallah işler hale getirilir .(Alkışlar) 

REİS — İnhisarlar Vekili, buyurun. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Arkadaşımız şu 
tarzda bir beyanda bulundular : (Bize dedikle
rine göre tütünün maliyeti 310 kuruş, hattâ 
300 kuruşmuş.) 

Muhterem arkadaşlar, tütünün maliyeti çe
şit çeşit hazırlanır. Bir hesaba göre başkadır, 
diğer bir hesaba göre yine başkadır. Bendeniz 
şimdi bir hesap yapayım 180 kuruşa çıkarı
rım. Belki başka bir hesapla "da dört liraya 
çıkarmak mümkün olur. Çünkü, biraz evvel 
arz ettim, C. H. P. Sözcüsü arkadaşım da bu 
noktai nazarımızı müdafaa ettiler. 

Tütün bir aile ziraatidir. Çiftçi, çoluğu ile, 
çocuğu ile çiftinden, çubuğundan vakit ayır-
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dıkça tütün kırar, dizer, kurutur. Böyle olun
ca tarla kirasını koymak, kendisi için dört, 
beş lira yevmiye hesaplamak, kızına, oğluna 
2,5 - 3 lira verince nazara, almak şeklinde 
bir maliyet tesbit ederseniz o zaman çok yük
sek olur. Esasen ticari maksatlarla tütün zi-
raati yapanlar bu yüzden bundan vazgeçmek 
zorunda kalmışlardır. Şimdi... 

SAFAEDDÎN KARANAKÇI (Çanakkale) 
— Maliyeti Öyledir Beyefendi... 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Eski çuvalların 
tevziinde de bir yanlışlık vardır. Muamele 
şöyle oluyor : Tütünler denk halinde gelir. 
Tabiatiyle darası düşülür. Eğer çuvalı son de
rece eski ise müstahsil, bunu geri istemiyorum, 
diye mukavelesine yazar ve bunlar toplanınca 
idarece yakılır. Çuvalı yeni ise yine kendisine 
iade edilir, yani parasız olarak iade edilir. 
Esasen böyle olması lâzımdır. Kendi çuvalla
rını kendilerine satıyorlar, diye bir şey söyle
diler. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Öyle di
yorlar... 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Sonra, (bir mal sa
tıldı mı elbette ki parasını derhal isterler.) diye 
bir şey söylediler. Ege tütün müstahsili böyle 
konuşmaz. Ege tütün müstahsili 65 - 70 mil
yon kilo tütününün bir haftada satılmakta ol
duğunu bilir, evine gider oturur. Katiyen para 
almaz. Tütün ambara gelmez. Tütünlerin kıy-
meti eksperler tarafından köylerde takdir ve 
tesbit edilir. Bilhassa Manisalı arkadaşlar çok 
iyi bilirler, tütün koçan üzerinden satılır. Bü
tün muamele bittikten sonra tesellüm başlar. 
Bunun adına, (tesellüm muamelesi) derler. Ba-
zan 40 milyon kilo tütün alan tüccarlar ara
sında da muamele böyle cereyan eder. Bu tediye 
muamelesi de takriben bir buçuk ay devam eder. 
Tütüne 25 kuruş verileceğinin piyasa açılmadan 
evvel ilân edilmesi lâzımdır, dediler. Arkadaşımız 
bu hususa dikkat buyurmamış olacaklar. Çünkü 
bu husustaki Heyeti Vekile kararı piyasa açılma
dan çok evvel neşredilmiş ve bu hususta benim 
de bir radyo konuşmam olmuştur. 

Bir noktaya daha temas buyurdular. Eğer 
kendileri bu hususlarda tütüncü arkadaşlarından 
malûmat almış olsalardı bu hataya düşîhiyecek-
lerdi. Geçen sene kalite düşüktü, bu sene kalite 
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yüksektir fakat, fiyatlar yine aynıdır. Bu olmaz, 
buyurdular. Yani fiyatlar kalite ile mütenasip 
olarak değişmedi demek istiyorlar. Hiçbir Egeli 
bu şekilde konuşmaz, arkadaşlar. Çünkü tütün 
alış şekli şöyle cereyan eder: Eksper meselâ 60 
kiloluk bir denki tetkik eder ve bunda 8 kilo bi
rinci, 15 kilo ikinci, bilmem şukadar üçüncü. 
dördüncü kalite tütün vardır, der. Her kalite tü
tünün fiyatı sabit olduğundan miktarlar bu fiyat
larla çarpılır ve yekûn alınarak bu yekûn 60 a 
bölünmek suretiyle vasati fiyat bulunur. Yani fi
yatlar kalite ile otomatik olarak ayarlanmakta ve 
her kalite kendi hakkını almaktadır. Meriyet fi
yatları aynı kaldığı halde kalite yani kendi tabi
riyle randıman yüksek ise otomatik olarak va
sati fiyatlar yükselir. Sonra serbest liman mese
lesi. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti olarak iş 
tamamen bize terettübetmiyor. Kanun ve nizam
name meriyete girdi, İskenderun'da serbest lima
nın tesisine karar verildi. Serbest liman işletmesi 
vazifesi de Münakalât Vekâletine ve dolayısiyle 
Devlet Demiryollarına tevdi edildi.Devlet Demir
yolları İdaresi bu vazifesini bir an evvel ifaya 
gayret sarf etmektedir. Münakalât Vekili arka
daşım sırası gelince cevap verecektir. 

MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey. Ve
kil Beyden bir sual rica edeceğim. 

REİS — Vekil Beyefendi, Mehmet Hazeı* Be
yin bir suali vardır. 

MEHMET HAZER (Kars) — İnhisarlar İda
resi birçok müesseseler gibi, meselâ bekçilere ve 
saireye tahsiseler yapmakta ve müstahsilin ala
cağından rızası hilâfına bunu tenkis etmektedir. 
Müstahsıla İnhisarlar İdaresi tesellüm kâğıdını 
verdikten sonra hesabı tevdi edilirken birtakım 
borçları, inhisarlar tarafından bu borçlardan çı
karılmaktadır. Bundan dolayı ihtilâf olabilir. 
Bâzıları muvafakat etmiş oluyor. İnhisarlar İda
resi burada diğer dairelerin hizmetini yapıyor. 
Ama asıl maksat müstahsil idi. Bu muamelenin 
açıklanmasını lütfen rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HÂ 
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Bir kere Ziraat 
Bankasının borçlan peşinen tahsil edilir ve bunun 
tahsili mecburidir. Fakat kanunen tahsiline mec
buriyet bulunmıyan paralar da şu veya bu sebep
le tahsil ediliyorsa bunu önlemeyi size vazediyo
rum. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bir sual. 
Verdiğiniz cevaplara teşekkür ederim, Fakat pri-
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min hesabım bendeniz arz ettim. Prim, resmî ku- . 
run düşük olması sebebiyle, tütün ekicileri ve bi
lûmum ekiciler müteessirdir. Böyle bir prim ve
rilmek lâzımgelen ahvalde resmî kur üzerinden 
hesabedilir ve müstahsili memnun edecek nispet
te bir prim verilir. Meselâ 25 yerine 50 verilir. 
Bendeniz vekil iken üzümde böyle yaptım, dedim. 
Bu mevzu, üzerinde görüşünüz nedir! 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÎLÎ HÂ-
Dî HÜSMAN (Devamla) — Efendim, şimdi Al
lah'a çok şükür, tütün satışlarında bu dakikaya 
kadar bir sıkıntı çekmedik. Bundan sonra çeker
sek elbette onun da çaresini buluruz. Yalnız şu
nu arz edeyim : Bu, libre esasına göre satılıyor. 
1 - 2 sent büyük fark ve alıcılar üzerinde de bü
yük tesir yapıyor. Biz, fiyatlar ihraç imkânlarını i 
daraltacak bir hadde gelmesin, ihraç imkânlarını 
daima temin edelim diye primi kabul ettik ve bu 
nispeti muvafık bulduk. Yoksa zatıâlinizin dedi
ği gibi «bu gece rüyada gördüğümüzü» yarm tat
bik etmiyoruz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben ifade 
etmedim, bunu. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Peki, 50 rakamını 
nereden buldunuz?. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şimdi arz 
edeceğim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HA
Dİ HÜSMAN (Devamla) — Bir noktayı bilhas
sa arz edeyim. Arkadaşım bir iddiada bulundu. 
Dedi ki, «Müstahsili memnun etmezseniz tütün 
sahasını terkeder.» Arkadaşlar, 1943 ten beri tü
tün istihsalinin seyrini ifade eden rakamalr mev
cuttur. Tütün istihsali günden güne büyük ra- | 

1957 0 : 1 
kamlarla ifade edilen artışlar kaydetmektedir, 
evvelâ 43 milyon olan istihsal bugün 116. milyona 
çıkmıştır. Yalnız Ege tütün istihsali 30 milyon
dan 70 milyona çıkmıştır. Onun için, bu kadar 
rağbet gören bir mahsulü müstahsilin yetiştir
mek istemiyeceğini düşünmek mantıki bir şey ol
maz. Ve istihsalini bu kadar artırabilen müstahsi
lin tütün ziraatinde, tütün hakkında tatbik edi
len muamelelerden memnun olmadığı katiyen id
dia edilemez. (Soldan alkışlar) 

REİS — Efendim, vekilden sonra bir mebus 
arkadaşın konuşması nizamname icabmdandir. 
Bir dakikası Riyasete olmak üzere lütfederseniz 
6 dakika müzaker müddetinin uzatılmasını Yük
sek Heyetinizden rica edeceğim. (Muvafık sesle
ri) Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun, Fethi Çelikbaş... Mebus olarak beş 
dakika konuşabilirsiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, mukayeseyi istihsal mik
tarı üzerinde yapmak d-oğru değildir. Ziraatte 
mukayese ekim sahası üzerinden yapılır. Yani 
müstahsil memnundur, memnun değildir olmaz; 
ekim sahasına bakmak lâzımdır. Hakikaten ekim 
sahası arttı ya.. (Arttı essleri) mesele yok. Mu
kayeseyi mahsul üzerinde yapmak yanlıştır, ran
dıman büyük olur, düşük olur, daima değişebilir, 

REİS — Fasıllara geçilmesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenelr... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bugün saat 15 te toplanılmak üzere celseye 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

• 
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ÎKINCI GELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), ÜbeyduUah Seven (Hakkâri) 

REİS — Yoklama yapılacaktır, efendim. 
(İsparta mebuslarına kadar yoklama, yapıl-

di.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 1957 bütçe

si ile İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesinin 
heyeti umıımiyesi üzerindeki müzakereler bit-
iniş ve fasıllara geçilmesi kabul edilmişti. Fasıl
ları okutuyorum, efendim. 

P. 

101 

201 

202 

203 

İ06 

Lira 

207 

209 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

.Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyeriler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REtS — 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 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödnecek para mükâ
fatı 
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 

712 750 

1 500 

P. 

12 000 

14 305 876 

835 125 

62 300 \ 

210 

212 

214 

218 

220 

301 

302 

303 

304 

yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
64ît) sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

, Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâvetler büro masrafları* 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

602 000 

2 100 

1 095 600 

10 000 

57 575 

7 500 

74 500 

305 000 

138 750 

200 000 
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305 

306 

307 

308 
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309 

403 

406 

407 

410 

412 

414 

417 

418 

Vilâyetler kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et
meyenler... 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. 
Haber alma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhassbei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat masrafları' 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük kapılarında ve deniz 
motörlerinde vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alı
nacak tıbbi ecza ve malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memur
ları ve deniz müstahdemleri
nin teçhiz, tekfin ve kabir yap
ma masrafları 
REİS — Kabul .edenler... Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 
Gümrük hizmetleri masrafları 

110 000 

170 000 

805 000 

65 000 

409 000 

5 000 

25 000 

101 300 

025 000 

10 000 

45 000 

1 000 

Lira 

41 000 

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

423 Para gönderme masrafları 60 000 
VREİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 37 500 
REİS — Burslarla alâkalı ol
ması itibariyle bu faslı encü
mene veriyoruz. 

451 Yayın masrafları 32 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 12 001 
, REİS — Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
453 Milletlerarası kongre ve kon

feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 60 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 119 000 
REİS — Kabul edenler... Et
in iyeni er... 'Kabul edilmiştir. 

478 Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilirkişi sıfatı ile çalış
tırılacaklara verilecek ücret
ler ile metinlerin teksir ve 
bastırılması için lüzumlu kâ
ğıt, baskı ve sair masrafları 23 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 21 050 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yap* tamirleri ve küçük yapı
lar 130 000 
REİS — Kabul edenler.*. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, âlet ve malzemelerin 
tamiri 4 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesinin 

heyeti ıımumiyesi üzerindeki müzakerede, İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü 1957 bütçesinin heyeti 
umumiye müzakeresi de müştereken yapılmış ol
duğundan, İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesi
nin birinci maddesini okuyoruz, efendim. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1957'bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (29 270 910) lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (23 993 735) lira tahsisat verilmiştir. 

F. 
202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

A/l - CETVELİ 
Lira 

Memur ve hizmetliler ücretleri 21 483 625 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 289 425 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri ' 16 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 675 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 1 728 259 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

İ l i 

218 4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 610 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Umum Müdürlük büro masraf
ları 129 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 311 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'EJabnl edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 90 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 480 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 430 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 250 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 1 156 500 
REİS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar . 79 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 17 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları ' 80 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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420 Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Kaçağı takip ve önleme mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Spor masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

.476 Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

505 Hükme ba#lı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 îşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 4250 sayılı îspirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince ödenecek şarap ihraç 
primleri ve yapılacak başka 
ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir, 
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251 001 

130 000 

25 000 

9 000 

30 000 

2 500 

119 000 

35 000 

35 000 

200 000 

40 000 

5 000 

350 000 

F. 

701 

730 

736 

741 

751 

752 

761 

! 771 

Ura 

700 000 

5 823 734 

Yapı onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina satmalına, yaptırma • 7 870 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
(5113 ve 6476) sayılı kanun
lar gereğince satmalmacak ve
ya yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evleri ve ambarları 4 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak Fab. imal 
ve doldurma evleriyle mev
cutlarının genişletilmesi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makina, alet ve 
vasıtaları ve bunların kurma 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak taşıtlar ve bun
ların komple motorları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme ve 
sınırlandırma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy'enler... Kabul edilmiştir. 
Şaraplık bağ yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yanılacak ikrazlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 400 000 

200 000 

1 000 000 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Birinci maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza arz ediyomm. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

| MADDE 2. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
! 1957 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet-
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velde gösterildiği üzere 501 982 317 lira tah
min edilmiştir. 

B - CETVELİ 

P. Lira 

1 Satış kârları (inhisarlar ge
liri) 304 537 126 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum) 3 340 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaimi edilmiştir. 

, 3 Para cezaları * 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli hasılat 350 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geri alma 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Tütün, içki, tuz, Millî Müdafaa 
verdileri 193 255 191 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

REİS — Maddeyi cetveli ile birlikte oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - - 26.V.1927 tarihli ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 neu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat nevilerinden her birinin da
yandığı hükümleri gösteren' (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli, bu kanuna bağlıdır. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin-
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ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyî-
nasiyle brilikte Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — 20.V.1946 tarihli ve 4896 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1957 
bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları fasıllarına , Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — İnhisarlar varidatının hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1957 bütç« 
yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün fabrika, tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerin
de toplu olarak çalıştırılan işçilere, hizmetlilere 

—1029 — 

http://30.yi.1939


î : 48 27.2 
(bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) mas
rafları döner sermayeden ödenmek üzere, çalış
tıkları günlerde günde bir defa ve bir kap ye
mek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme masrafı
nı karşılamıyacak kadar az olan yerlerde) ye
mek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği miktar 
yemek bedeli verilebilir. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul »dilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1957 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenl'er... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri 
memurdur. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Lâyiha açık oyunuza arz edilmiştir, efendim. 

C — Ziraat Vekâleti Bütçesi 

4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/579) (1) 

5. — Orman Umum Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/585) (2) 

REİS — Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çift
likleri vo Orman Umum Müdürlüğü bütçeleri 
üzerinde görüşmeye başlıyoruz. 

Her üç bütçenin heyeti umumiyesi birlikte 
müzakere edileeektir. 

Söz alanlar sırasiyle : 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 

adına; Mehmet Mahmudoğlu, 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına; Mus

tafa Ekinci, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı

na; Şerafettin Ayhan, 
Demokrat Parti Meclis Grupu adına; Sadet

tin Karacabey. 

(1) 71 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 72 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Sıradan söz alan arkadaşlar : 
Hacim Yılmaz, Ahmet Tokuş, Hüseyin Çi

men, Nuri Ocakçıoğlu, Şevki Erker, Ahmet Fı
rat, Hamdi Başak, Süleyman Çağlar, Hüseyin 
Ağun, Mehmet Ünaldı, Sabri Erduman, Nâzım 
Batur, Osman Tâlü, Ahmet Hatı ,Aziz özbay, 
Mehmet Zeki tulunay, Ali Ünlüsoy.. 

Söz, Cumhuriyetçi Millet Partisi Grupu 
adına; Mehmet Mahmudoğlu'nundur. 

C. M. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADINA 
MEHMET MAHMUDOĞLU (Kırşehir) — Muh
terem arkadaşlar, 

Ziraat Bütçesi hakkında C. M. P. Meclis 
Grupunun görüş ve temennilerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Çok partili bir hayata girdiğimiz günden 
buyana partiler arasındaki siyasi mücadelenin 
temel hedefi 24 milyonu geçen nüfus ve 770 
bin kilometre kareden ibaret olan toprağı ile 
güzel yurdumuzu mesut ve müreffeh olarak 
görmektir. 

Mesut ve bahtiyar Türkiye iddiası bütün 
partilerin müşterek dâvası ve siyasi çekişme
lerin kutsal bir amacıdır. 

Bunda ittifak halinde bulunduğumuz da 
pek tabiî farz olunmamak gerektir. 

Bu millî sınırlarımız içerisinde uzanan ge
niş oyaları ve bunları kat'eden ırmakları ve üç 
tarafını çeviren denizleri ile ayrı karakter arz 
eden ve bir lütuf olarak kabulü zaruri olan 
mevcut imkânları ile cidden saadete lâyık bir 
ülkedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün memleketimiz 
halkının % 82 si kaderini bu toprağa bağlamış 
ve ziraatle iştigal etmektedir. 

Fakat senelerden beri devam eden harbler 
ve çeşitli faktörler yüzünden ziraat sahasında
ki ileri derecede terakkileri takebedememiş bu
lunmaktayız. 

Her şeyden evvel şu realiteyi kabul etmek 
lâzımdır ki, millî kalkınma mücadelemizin ve 
millî iktisadiyatımızın temelini geniş mânada
ki ziraat teşkil etmektedir. 

Bu itibarla ziraatimizin hedef ve gayesini 
bilmek ve ona göre çalışmak bir plân ve pro
gram meselesidir. 

Zirai kalkınmayı başarmak için kaç sene
lik bir programa ihtiyaç vardır, ve bunun fi
nansmanı ne miktara baliğ oluyor, gereken per
soneli ne suretle yetiştireceğiz, nerelerde tek-
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nik müesseseler kuracağız ve istihsali artırmak 
için neler yapacağız? Bunlar, üzerinde durul
maya muhtaç mevzulardır. 

Evvel emirde Türk köylüsünün ve ziraatle 
iştigal eden, ömrünü ve kaderini toprağa ve 
onun nimet, dolu çeşitli külfetlerine bağlamış 
bulunan Türk vatandaşının emeğinin değerlen
dirilmesi ana prensibim tahakkuk ettirmek 
yolunda bir zirai politika takibetmek zarureti 
ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Bunun için evvelâ memleketin umumi top
rak haritasını tesbit etmek gerektir. Bu su
retle hububat, bakliyat, çay, ayçiçeği, keten, 
kenevir ve saire gibi ziraatin bellibaşl, unsur
larının Türkiye'nin hangi mıntakasmda bu ana 
prensibe uygun olarak randımanlı bir verimi
ni tâyin ve tesbit edip buna göre ziraatimizin 
istikametini çizmek lâzımdır. 

Bugün Şark'ta ve rakımı yüksek olan yer
lerde oturan köylü vatandaş yiyeceği buğdayı 
para ile satmalmayı bir izzetinefis meselesi te
lâkki edip, bu zihniyete sadık kalarak yaptığı 
buğday ziraati neticesinde, havaların da ken
disine yardım ettiği kabul edildiği takdirde 
dahi bire beş alıyor ki, bâ*zı kurak seneler 
eline hiç mahsul geçmemek şanssızlığı ile kar
şılaşıyor. Ortalama kabul edersek köylü va
tandaşın emeğinin günlük bir lirayı tecavüz 
etmediğini görüyoruz. 

Eğer, bu vatandaş tarlasını çayır halinde 
bıraksa, hayvan yemi ola*rak muhakkak ki bun
dan daha çok istifade sağlamış olabilir. Bi
naenaleyh bu durumu hem millî menfaat nok
tasından, hem de şahsi menfaat noktasından 
prensip olarak kabul etmek yerinde olur. 

Şimdi bu vadide, yani zirai kalkınmamız yo
lunda Hükümete terettübeden külfetlerde sıra 
ile büyük ve küçük sulama, tohumluk buğday, 
teknik eleman yetiştirilmesi ve bunlar arasın
daki ahengin sağlanması zirai işlerin de modern 
usuller ile yapılmasının temini ve ziraâtimizde 
maksut randımanı tehlikeye düşürecek olan ha-
şerat ile mücadele ve zirai sanayiin kurulması 
ve her türlü Devlet elinin uzatılmasında fayda 
müşahede olunan tetbirlerin alınması şeklinde 
ifade edilmesi mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; bugün Türkiye'de 15 
milyon dekar arazide ziraat yapılmaktadır. 
Yüksek randımanlı bir istihsal sulama işi ka-
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bildir. Tabiatın lûtfuna terk edildiği takdirde 
bâzı seneler acı neticeleri ile karşılaşıyoruz. 

Bu bakımdan sulama işleri ziraatimiz için 
hayati bir ehemmiyet taşımaktadır. Bugün zi
raat yapılan sahanın 2,5 milyon dekarlık bir 
miktarı ancak sulanabilmektedir. Yakın bir za
manda ve önümüzdeki senelerde büyük ve kü
çük sulama ile 4,5 milyon dekarın da buna ilâ
vesi suretiyle ekilen arazinin yarısına yakın bir 
miktarın sulanmış olacağından memnuniyet 
duymaktayız. 

Tohumluk buğday meselesine gelince: Bu
gün Türkiye'nin tohumluk ihtiyacı senede 1,5 
milyon ton civarındadır. Hükümet bunun an
cak 100 bin tonuna yakın bir miktarını temin 
ediyor. Bu miktarı mevcut ihtiyaç karşısında az 
görmemekle beraber bu ihtiyacın heyeti umu-
miyesinin teminini Hükümetten beklemek el
bette doğru değildir. 

Bu rakamın imkân nispetinde yükseltilme
sinin sağlanmasını ve mütebakisinin de köylü
ye intikalinin teminini temenni ediyoruz. 

Bu mevzu münasebetiyle şunu da arz etmek 
isteriz ki, tohumluk buğdayı tevziatta Hüküme
tin titiz hareket etmesini ve ekilen arazi ile ve
rilen tohumluk, arasındaki nispetin göz önünde 
bulundurulması ve bilhassa küçük kademedeki 
bu işle vazifeli olanlar arasındaki suiistimalle
rin önlenmesi hususunda daha fazla gayret sarf 
edilmesini, dilemekteyiz. Zira, tohumluk olarak 
alman buğdayların pazarlarda satıldığı bir va
kıadır. Vatandaşlar ya istihkakından fazla al
ma yolunu buluyor veyahut da gayesine sarf et
miyor, • hangisi de olsa ayrı ayrı birer suiisti
mal mevzuudur. 

Zirai işletmeler mevzuuna gelince; ziraat 
makinaları imal eden büyük Devletler dahi zi
raat sahasında hayvana büyük yer ayırmakta
dır. Biz büyük zirai işletmelerde makinalı zira
at taraftarıyız. Aksi takdirde meselâ, elinde 50 
ilâ 100 dönüm arazisi olan bir köylünün trak
törle ziraat yapmasını her halde hepimiz de 
doğru bulmuyoruz. Bu şekildeki ziraat bir ser
maye işi ve nihayet geniş bir arazi işidir. Al
manya, Fransa ve İngiltere'de dahi orta halli 
çiftçiler ziraatte hayvan kullanmayı tercih et
mektedirler. Mevcut traktör fabrikamız kurul
duğu günden bu yana ancak 240 tane imal ede
bilmiştir-ve mevcut traktörler için lâzım olan 
yedek parça ve lâstik ihtiyaçları henüz tatmin 
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«dici bir derecede temin edilememektedir. Bu 
itibarla büyük arazi işletmeleri müstesna küçük 
arazi sahiplerinin traktör satmalmalarına ve 
borçlandırılmalarına mâni olmalıyız. 

Ziraatimizin korunması mevzuuna gelince; 
ziraatimize musallat olan haşerelerden en belli 
başlısı süne böceğidir. Bu haşerenin yaptığı tah
ribatın derecesi pek büyüktür. Zaman oluyor 
Türk köylüsünün büyücek emeğini sıfıra düşü
recek kadar büyük bir tehlike arz ediyor. Hü
kümet DU maksatla geniş mikyasta mücadele 
yapmış ve bu uğurda 10 milyondan daha fazla 
para sarf etmiş ve iki pilot şehit vermiş, fakat 
buna rağmen muvaffak olamamıştır. 

Ziraatimizi maksud gayeye ulaştırabilmek 
için diğer ve mühim bir unsur da teknik ele
manların yetiştirilmeleridir. Hemen üzüntü ile 
ifade etmek isteriz ki, bizim teknik eleman ye
tiştiren mekteplerimiz pek azdır, ilk tahsilden 
sonra üç senelik bir tedrisat devresiyle mezun 
veren altı tane ziraat mektebi vardır. Bu mek
teplerin asıl gayesi teknik ziraatçi yetiştirmek-

" tir. Bu mekteplere giren talebeler mezun olduk
tan sonra memur olmak istiyorlar. Neticede 
böyle tecelli etmeyince sene ortasında mektebi
ni terkediyorlar. Bu hususta çocuk velilerinin 
mesuliyetini derpiş eden ve cezai müeyyideler 
vâz'eden bir de kanun vardır. Fakat müspet sa
hada bir netice vermiyor. Ve mezun olanların 
hemen yüzde 10 u ancak köyüne dönüyor, mü
tebakisi de başka mekteplere gidiyor. Bu mek
teplerin fayda sağlamadığı husustaki kanaatle-' 
rime Sayın Vekilin de iştirak ettiğine kaaniim. 

Bölge ziraat okullarına gelince; adedleri ba
kımından lüzumu kadar teknik eleman yetiş
tirmeye kâfi gelmiyor. Netice olarak adedleri 
iki bini bulan ziraat memurları ve beş yüzü te
cavüz etmiyen mühendis ile vatan sathındaki 
zirai faaliyetin yürütüleceğine emin bulunma
maktayız. 

Hayvancılık üzerindeki görüşlerimiz: 
Türkiye'de ya-şıyan vatandaşların en büyük 

dayanaklarından birisi de tepesinden tırna
ğına kadar her şeyden istifade ettiğimiz yaşayan 
bir varlık olan hayvandır. Büyük ve küçük baş 
hayvan bizde millî servetin önemli bir unsuru
dur. Keyfiyet böyle iken biz hayvanlarımızdan 
lâyıkı veçhile istifade edemiyoruz. Nasıl ki, zi-
raatte bölgecilik usulü bundan böyle bir zaruret 
ise ve her yerde her nevi mahsullerin ziraati fay-
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dalı değilse, hayvan yetiştirmek hususunda "da 
Türkiye'yi bölgelere ayırmak, et, süt ve tiftik 
ve yapağı hayvanları nerelerde yetişir, bunların 
yerlerini tesbit ve bu yola doğru gitmekte fay
da melhuz olacağına kaani bulunuyoruz. Keza 
bu hayvanların cinslerinin ıslahı yolunda Hükü
metin damızlık yani elit hayvanları getirtmesi
ni dilemekteyiz. 

Bu mevzudan olarak Hükümetin Amerika'-
dau numunelik, elit hayvan getirilmesi yolun
daki teşebbüslerini memnuniyetle ifade etmek 
isteriz. 

Söz bu mevzua intikal etmiş iken bir nebze 
de hayvan yemi üzerinde durmak isteriz. Millî 
gelirimizin önemli bir unsurunu teşkil eden 
hayvanlarımızı lâyikı veçhile besliyenlemekte
yiz. Bizde hayvanların beslenmesi tabiatin lût-
funa ve sahiplerinin insafına terk edilmiş bir 
vaziyettedir. Bu bakımdan Türk köylüsü kurak 
yılllarda samansızlık ve otsuziuk yüzünden mev
cut hayvanlarını ucuz bir fiyatla ellerinden çı
karıyor. Ve keza mühim bir kısmı da ölüme 
mahkûm oluyor. Köylüyü topraklandırma Kanu
nu gereğince topraksız köylüye Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında bulunan arazilerin yanı ba
şındaki köy meraları da tevzie tâbi tutuluyor. 
Bu suretle köylünün merası kalmıyor. Ve hay
vanları da beslemekte ileri derecede güçlük çe
kiyor. 

Bugünkü durum muvacehesinde hayvanları
mızı beslemek için modern usullere müracaat et
mek zarureti hâsıl olmuştur. Bugün Amerika'
da 20 - 30 baş süt hayvanına sahibolan bir aile
nin ga yet müreffeh olarak yaşadığını okuyor 
ve işitiyoruz. Halbuki bizde 200 hayvanı olan 
bir vatandaş normal bir hayat tarzı dahi temin 
edemiyor. Türkiye'de yetişen yonca dünya yon
calarına nazaran birinci gelmektedir. Bu itibar
la yonca ve bu fasileden yaş yemin köylüye in
tikalini temenni etmekteyiz. Bu mevzudan ola
rak pancar küspesi de bilhassa süt hayvanları 
için mühim bir besin maddesidir, üzüntüyle 
arz etmek isteriz .ki, bir kısım şeker fabrikası 
mevcudolan memleketlerimizde bu küspeler ih
tiyaç bölgelerine intikal ettirflemiyor ve binler
ce ton küspe bu yüzden heba oluyor. Hükünıe-
tin bu mühiın meseleyi de gözden uzak tutma
masını dilemekteyiz. 

Ziraatimizin ve dolayısiyle millî servetimizin 
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mühim bir kolunu teşkil eden unsur da orman
dır. Ormanlarımızın günden güne tahrihedildi-
ğini görüyor ve bundan dolayı üzüntü duyu
yoruz. Bizde ormanın mahvına sebebolan âmili 
iki noktada toplamak lâzımdır. Birisi mahru
kat ve diğeri ise kerestedir. Hükümet bu iki 
hususu ciddî bir surette ele alırsa tahribatın 
önüne mühim bir mikyasta geçmiş sayılabilir. 
Bunu sağlıyacak tedbirlerin başında da orman 
yolları gelmektedir. Bu itibarla orman yolları 
mevzuunun da esaslı surette halli lâzım. 

Pamuk ve yüncülük üzerindeki görüşümüz: 
Bugün dış ticaret açığımızın husule gelmesi se
beplerinden birisi de mensucat sanayiimizin he
nüz memleketimiz ihtiyaçlarına tam bir şekilde 
cevap vermemesinden doğmaktadır. Ve her sene 
en mühim dövizimiz bu yüzden ecnebi memle
ketlere gitmekte ve mensucat sanayii. mamul
lerinde israf olmaktadır. Bu bakımdan pamuk, 
elyaf ziraatimize büyük mikyasta ehemmiyet 
vermeliyiz. Bu mevzudan olarak ihtiyacımızın 
diğer bir kısmını da çuval, kanaviçe teşkil et
mektedir. Ziraat Vekâletinin yerli ziraat mad
delerinden çuval ve kanaviçenin yerini tutacak 
nebatları tetkik elemanları vasıtasiyle bulup bu
nun da köylüye intikalini temenni ediyoruz. 

Memleketimizin bugün karşılaştığı mevzular
dan birisi de zeytin, fındık ve nebati yağların is
tihsalinde kullanılan yağlı bitkiler ile meyvacılık-
tır. Bir ziraat memleketi olduğumuz halde halkı
mız hayat pahalılığı yüzünden muhtacolduğu bu 
gibi maddeleri teminde güçlük çekiyor. Ve bunun 
hayat üzerindeki kötü neticeleri malûmdur. Ana-
dol'da müstakbel bir meyvacılık başlamış ise de 
henüz inkişaf inkişaf etmemiştir. Bir ailenin 
bahçesi ancak kendisine yeter derecede âdeta 
kırk ambar şeklinde türlü meyva ağaçlariyle do
ludur. Bu sebeple ağaçların inkişafı kabil olma
dığı gibi fennî surette bakılamadığı da bir vakıa
dır. Hükümet meyvacılık hususunda da bölgelere 
ayırıp müstakil meyvecilik usulünün vatandaş
lara intikalini ve bilhassa cinslerinin İslahı yo
lunda daha fazla gayret gösterilmesini ve bu 
maksadı temin için lüzumu kadar fidanlıklar te
essüsünü temenni ediyoruz. 

Ve keza Türkiye'de yabani zenginliklerin ıs
lâhı gayesiyle iki ekip çalıştığını ve mevcut de-
licelikler % 2 nispetinde ıslah edilmiştir. Bu nis
peti az bulmakla beraber bu yakın bir âtide yük
selmesini ümidediyoruz. 
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Nebati yağlar istihsalinde kullanılan ayçiçeği 

ziraatini de ehemmiyeti nazara alınarak Hükü
metin bunları halka teşvik edici mahiyette daha 
fazla gayret göstermesini ve bunlara arız olan 
hastalıklar için müessir tedbirler almasını dile
mekteyiz. 

Bilhassa üzerinde durmak itediğimiz zirai sa
nayimize gelince, ziraatimizin her kolundaki in
kişafların sağlanması ve vatandaşların kendili
ğinden bunları benimsemesi ancak buna muvazi 
olarak inkişaf eden zirai sanayimizle'mümkühdür. 
Bunun içinde, 

İ. Memleketimizin günden güne her saha
daki ilerlemesi nazara alınarak gerek bugünkü 
durumun ve gerekse müstakbel ihtiyaçlarımızın 
göz önünde bulundurularak birkaç tane kâğıt fab
rikasının kurulmasını ve bunların umumiyet iti
bariyle ormanlık mmtakalarda tesis edilmesini, 

2. Memleketimizin bilhassa sebze ve meyva 
yetiştiren bölgelerinde konserve fabrikaları tesi
sini, 

3. Birçok yiyecek maddelerimizin muhtacol
duğu elyaf sanayiinin yurdun münasip bölgeleri
ne kurulmasını, 

4. Arazisi dar olan ormanlık bölgelerde kon
trplâk fabrikalarının kurulmasını dilemekteyiz. 

Son olarak da yerinde temas etmek istediği
miz zirai kredilere gelince : 

Ziraatimizin her kolundaki inkişafların te
mininde en mühim' faktör, şüphesiz ki, kredidir. 
(Bakarsan bağ, bakmaz isen dağ olur) ata sözü 
bunun en veciz bir ifade tarzıdır. 

Binaenaleyh, Hükümetin her mütsahsılâ el 
uzatması muhakkak ki, yerinde bir harekettir. 
Ancak, müstahsıla bu kredileri başka sahalarda 
kullandırılmamasma ve gayesine sarf edilmesin
de titizlik gösterilmesini dilemekteyiz. Biz Hü
kümetin yalnız buğday müstahsilini memnun et-» 
meye çalışmasını doğru bulmuyor, zirai itsihsa-
lin her kolunda doğrudan doğruya yardım edil
mesini ve zirai kalkınmanın kül olarak ele alın
masını temenni etmekteyiz. 

Sözlerime nihayet verirken Ziraat Vekâletinin 
millî istihsalde ve millî kalkınma hamlemizde oy
nadığı rolün ehemmiyetini idrak ettiğimizi ve 
kendi sahasında yeni bir hüviyet doğmakta oldu
ğunu sezerek hayırlı muvaffakiyetlerini bekledi
ğimizi ve temenni mahiyetinde olan bâzı tenkid-
lerimize de değer vermesini dilemekteyiz. (Sol
dan, alkışlar.) 
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R|JÎS —t Hürriyet Partisi Meclîs Grupu adı- | 

ııa Mustafa Ekinci. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA MUSTAFA EKİNCİ (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlar, 18 milyon köylümüzün ha-
yatiyetiyle ilgili ve iktisadiyatımızın temel un
surlarından olan ziraat işleri üzerinde son ihdas 
edilen sakat geleneğin, yani şu tahditti müddetin 
içerisinde durumu tamamiyle ifade etmek, elbet
te ki mümkün olamıyacağmı elbette ki takdir bu-
yurulur. Ancak bu mevzu üzerinde rakama ve 
maddeye dayanmak suretiyle mehmaemken Hür
riyet Partisi Grupunun fikir ve kanaatlerini bu
rada belirtmeye çalışacağım. 

Evvelâ; bu mühim vekâletin eskisine nazaran 
bir hayli ilerlemiş olduğunu söylerken şunu der
hal söylemek lâzımdır ki, arzu edilen seviyeye 
henüz erişememiştir. Yorucu ve yıpratıcı olan 
bu sahanın, bilhassa personel durumu üzerinde 
biraz tevakkuf etmek isterim. 

Hakikaten vazifeleri ağır olan bu personelin 
terfihleri, vazifelerinin ehemmiyetiyle mütenasip 
bir şekilde nazara alınmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe Encümeni rapo
rundaki tenkid ve temennilere iştirak ederim. 
Bütçe Encümeninin tahsisat artımı kararını 
memnuniyetle ve takdirle karşılarız. Fakat, mü
cadele mevzuunda alman tahsisat kâfi değillir. 

Hakikaten memleket sathında büyük mikyas
ta zararlar ve tehlikeler doğurmakta bulunan 
Süne haşeresi âfet ve felâketi mevcuttur. Geçen 
sene, bu mevzu üzerinde vekâlet seferberlik ilân 
etmiş, geniş mikyasta mücadele etmiş, F. A. O. 
yardımı ile 14 milyon küsur lira sarf etmişti. | 
Ama yine de bir neticeye varamadığını esefle ve 
üzüntü ile ifade etmek isterim. Sebebi de şu
dur : 1955 senesinde yapılan tecrübelerden ilham 
alarak yürümek iktiza ederken, 1955 senesinde 
mücadelede tatbik edilen ilâç bir tarafa bırakıl
mış? ve ancak yüzde 25 nispetinde faydası tesbit 
olunan (Bazidon) ilâcını kullanmak suretiyle, 
bu masraflar berhava edilmiştir. 

Muhterem arkalaşlarım, yine vekâlet bünye
sindeki fidanlık müessesesinin yurdun ağaçlan
dırılması hususunda giriştiği tedbirlerden de 
memnuniyetle bahsetmek isterim. 1950 senesin
den 1953 senesine kadar olan inkişaflar meydan
dadır. Ondan sonra mahsulün randımanı geri 
gitmeye başlamış ve netice itibariyle yağmur- | 
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i suzluktan ayrıca topraklarımız inbat kuvvetinin 

zayıflamış ve bu suretle verimin azalmış bulun
masını da kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu 
itibarla, gübre işine de çok ehemmiyet vermek 
lâzımgelir. Halbuki, bu gübre işi lâyik olduğu 
çapta ele alınmamıştır. Bugün gübrenin mu-
hassenatım takdir eden köylüler de gübreyi 
aradıkları zaman maalesef bulamamaktadırlar. 
Bilhassa İskenderun'da açılmış olan fabrikanın 
Nisan ayından beri kapalı bir durumda olması 
itibariyle ve kâfi derecede ithal yapılmadığı 
için randıman bakımından büyük millî zarar
ların husule geldiğini ifade etmek isterim. Şu
nu da arz edeyim ki, Türkiye'de bugün verim
siz olarak 13 milyon küsur hektar toprak mev
cuttur. 1950 den 1956 senesine kadar bu 13 mil
yon hektardan ancak, 2 bin hektarlık arazi iş
lemeye salih bir vaziyete getirilmiş olup, diğer 
13 milyon 600 bin hektar arazi gene verimsiz 
olarak durmaktadır. Gübre işi halledilmiş ol
saydı, bunun da büyük bir kısmından istifade 
bittabi mümkün olurdu. 

Son zamanlarda randıman artımındaki en 
büyük faktörlerden birisi de sulama işidir. 
Yurdumuzda^ büyük sular da, küçük sular da 
mevcuttur. Son zamanlarda büyük sularda ba
raj yapılmakta olduğunu görüyoruz. Fakat, su
lama işinin ikinci plânda kalması hasebiyledir 
ki, bugüne kadar bu sulardan sulama işlerinde 
istifade edilmemektedir. Diğer bâzı yerlerde 
küçük sularda da münavebe usulü lâyikiyle 
yapılmadığı için matlubolan istifade sağlana
mamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 senesinde sürü-
J len toprak (nadas da dâhil olmak üzere) 

14 555 000 hektar idi. Bu miktar 1955 sene
sinde 22 000 000 hektara yükselmiştir. Bu 
7 896 000 hektar fazla sürülen toprak miktarı 
öteden beri ' sürülmemiş topraklar değildir. 
Meraların, çayırların bozulmasiyle elde edilen 
topraklardır. £iraatin lehine açılan bu toprak
lar hayvancılığın zararına ve aleyhine olmuş
tur. 

Meralarımız 1950 de 37 793 000 hektardı. 
Bugün mera durumu 31 küsur milyon hektara 
düşmüştür. Bu tablo, arz ettiğim gibi, hayvan
cılığımızın inkişafına mâni müessir bir hareket 
olduğu için bunu kayda şayan bulmaktayım. 

Traktör üzerinde durmak istiyorum. Çeşitli 
I traktörlerin memlekete ithali suretiyle millî 
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servetimizin bir kısmının heder olduğu muhak
kaktır. îlk devreyi, nihayet bir tecrübe dev
resi olması itibariyle, pek tenkide değer telâkki 
etmiyorum. Yalnız, 1950 yılında traktör adedi 
16580 idi. 1955 yılı içinde bu miktar 40 282 ye 
baliğ olmuştur ki, arada büyük bir tezayüt 
mevcuttur, ömrü tabiîleri sekiz sene kabul edi
len bu traktörlerden aşağı - yukarı 20 280 i 
ömrü tabiisini ikmal etmiştir. Bunun yanı ba
şında lâstiksizlik ve yedek parçasızlık yüzün
den ve bunun haricinde bir de kullanılırken 
acemilikten dolayı tahribedilen miktarı da he
saba katarsak, mevcut traktörün yarısından 
fazlasının, Karabük Fabrikasının iptidai malze
mesi/ haline geldiğini görmekteyiz. Yukarda 
da arz ettim, ziraat sahasının genişlemesi iti
bariyle traktör sayısının azalması ile birlikte 
öküze dönmek, öküzle ziraat yapmak zaruri ola
cağı neticesini nazarı itibara alırsak ve bundan 
endişe duyarsak bizi haklı göreceğinizi ümidede-
riz. 

Raportörlerin de raporlarında belirttikleri 
gibi tohum işi, selektör işi de mühim bir mev
zudur. Ziraat Vekâletinin bu mevzu üzerinde 
geniş tedbirler almasını temenniye şayan bul
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, her işte olduğu gi
bi ziraat işlerinde de maliyet unsuru, çiftçinin 
hassasiyetle üzerinde durduğu bir meseledir. 
Takdir buyurursunuz ki, maliyet fiyatlarının 
yüksek olması, amele yevmiyelerinin hakeza 
yüksek olması, yedek aksamın esasen hiç alı-
namıyacak bir hale gelmiş olması, devamlı su
rette maliyet fiyatlarının yükselmesinden ileri 
gelmektedir. Ayrıca akar yakıt fiyatlarının 
yüksek olmasının da maliyet unsuru üzerine 
tesir eden bir âmil olduğunu görüyoruz. Bu
nun yanında istihsal fiyatlarının sabit olduğunu 
nazarı itibara alırsak hakikaten randımanı nor-

' mal daıhi olsa, çiftçinin durumunun zararlı bir 
hüsran içinde olduğunu göstermeye kâfi bir de
lil addediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; tütün, Marmara ve 
Karadeniz bölgelerinin en mühim maddelerin
den ve ihraç metalanmızdan biridir. Bakanlık 
bu madde üzerinde, bu maddenin kalitesinin ıs
lahı üzerinde, aynı zamanda hastalıkları üzerin
de tevakkuf etmemekte ve yalnız bu maddeyi Te
kele bırakmaktadır. Temenni ederiz ki, Ziraat 
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Vekâleti bu madde üzerinde esaslı surette tevak
kuf etsinler. 

Bir de pamuk durumunu kısaca arz etmek 
istiyorum. Bunun müstahsıllarınm gayretleri
ne Hükümet yardımı lâyıki veçhile katılmadığı 
için, kalite düşmekte ve pamuklarımız kemiyet 
ve keyfiyet itibariyle kıymetini kaybetmektedir. 
Şurası muhakkaktır ki, bugün pamuklarımızın 
tohumları ihtiyarlamış ve dejenere olmuştur. 
Bunun tamamen değiştirilmesi lâzımdır. Hariç
ten ithali gereken bu tohumların süratle çiftçi
lerimize teminini Ziraat Vekilinden rica ederim. 

RElS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
MUSTAFA EKÎNCÎ (Devamla) — Bağcılık 

durumu üzerinde de durmak isterim. Üzüm, 
Ege'nin mühim mahsullerinden biri sayılır. Bu 
mahsul, dondan, kırağıdan hastalıklara uğradı
ğı muhakkaktır. Arzu edilen ilâçlar zamanında 
elde edilemediği için hakikaten bunların du
rumları kötü hale sürüklenmektedir. 

Lüzumu sureti katiyede anlaşılan zirai sigor
tanın tecrübe ve başlangıç olarak bağcılıktan 
başlanmasını kayd ve temenniye şayan bulurum. 

incir meselesi de bağcılık meselesinin aynı 
olduğu için dertleri müşterek olduğundan geçi
yorum. 

Fındık meselesi : Fındık Karadeniz halkının 
maişetine medar olan biricik metadır. İhraca
tımızda mühim rol oynamaktadır, lâzımgelen 
ehemmiyetle üzerinde durulması gerekir. Fis-
ko Birliğin partizan hareketi ve zihniyeti vatan
daşları üzmektedir. Yine bu müessesenin mo-
nogol olarak yaptığı fındık ihracatını basiret 
içinde yapamadığından halkın, dolayısiyle mil
lî servet zarar görmektedir. 

Hububat meselesine gelince : Bunun üzerin
de durmayı lüzumlu bulmuyorum, keyfiyet, 
cümlenizin malûmudur. 1953 ten beri randı
man düşmekte, bu itibarla müstahsilin durumu 
feci derekeler arz etmektedir. 

Köylünün kalkınması teraneleri hakkı ha
yatları ile kabili telif değildir. 

SEDAT BARI (Seyhan) — Yağmur İ m yağ
dıralım? 

MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Mesele 
yalnız yağmur meselesi değil; gübre meselesi, 
aynı zamanda sulama meselesi, bilgi meselesi ve 
programlı çalışma meselesidir. 

Zirai gelirlerin mukayesesini yapacak olursak 
1950 senesinde nüfus basma isabet eden miktar 
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284 liradır. 1955 te iso 328 liradır. Beher çiftçiye 
isabet eden miktar beş sene zarfındaki fark 42 
liradır. Köylü faiz altında ezilmektedir, borçlu
dur. Yükselmiş bir hayat standardı yoktur. Bu
nu böylece edebiyat yapmaktansa, halkı aldat-
maktansa hakikaten fiiliyat yaparak, bunun üze
rinde eğilerek 18 milyon nüfusu ihtiva eden köy
lümüzün hayat standardını ciddî oİarak yükselt
mek yoluna girmek lüzumunu unutmıyalım. 

Vakit bittiği için kısa konuştuğum halde söz
lerimi ikmal etmeden kesiyorum (Sağdan, al
kışlar) 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adma Şerafettin Ayhan. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA ŞERA-
PETTlN AYHAN (Sinob) — Muhterem arka
daşlar, C. H. P. Grup sözcüsü olarak 10 daki
kalık kısa bir zaman içinde Ziraat Vekâleti gibi 
pek geniş bir faaliyet sahasının işlerini esaslı şe
kilde incelemek elbette mümkün değildir. Bu se
beple ancak bâzı konulara sadece temas etmekle 
iktifa etmek zorundayız. 

Ziraat işlerimizin iyi idare edilmediğinin de
lilleri bütün vatan sathında ve herkesin gözleri 
önündedir. Şurada, burada traktör ölüleri gör
meyen yoktur. Yedek parça ve lâstik yokluğu, 
akaryakıt darlığı, malzeme bakımsızlığı ve kara
borsası hiç kimsenin meçhulü değildir. Toprak
sız ve işsiz vatandaşlar tohumluk ve yiyecek sıkın
tısı çeken çiftçiler çift araçları, koşum hayvan
ları, noksanlığı nal, mıh gibi ihtiyaçlar her yer
de halkın şikâyetlerine konu olmaktadır. Kredi î 
meseleleri, çiftçinin mahsulünü harabede, haşa
rat ile mücadele halkımızın esaslı ıstırap konu
larıdır. Buna karşılık Ziraat Vekâleti bu ıstı
rapları giderecek halde bulunmamaktadır. Çün
kü bu vekâlet başlangıçta ağır hatalar işlemiştir, 
Ziraati makinalaştırayım derken bu memlekete 
birbirinden tamamen ayrı 168 tipte traktör sok
muştur. Yedek parça ve tamir işleri düzenlen
meden bedava bulmuş gibi bu makinaların mem
lekete doldurulması ziraatimize zararlı olmuştur. 
Bundan başka bunların dağıtımı da rasgele ya
pılmış ve traktör sahibi bâzı vatandaşlar büyük 
zararlara duçar olmuşlardır. Bunun gibi kredi j 
politikası da partizanlığa alet edilmiş ve bu kre- i 
diler tümü ile istihsal sahasına götürülememiştir. j 
Köylümüzün bugün altında bulunduğu ağır borç- j 
lar binnetice istihsale de müessir olmuştur. ] 
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Muhterem arkadaşlar, gelişi güzel yürütülen 

makinalı ziraat, meralarımıza da zarar vermiş 
ve bu yüzden hayvancılığımız gerilemiştir. Ar
tık hava şartlarına hâkim olduk derken, kuraklık 
yüzünden buğdaysız kaldık. Et sıkıntısı çekiyo
ruz ve Amerika'dan ithal edilecek buğdaya muh
taç durumdayız. Umumiyetle zirai maddeler üze
rindeki darlık, sanıldığı gibi yalnız şehirlerde ve 
kasabalarla değil, köylerde de vatandaşlarımıza 
ıstırap vermektedir. Kaldı ki, bu netice geçen yaz 
mahsulü hakkında bakanın vermiş olduğu beya
natı da yalanlamıştır. Filhakika bakan ve umu
miyetle Demokrat Parti propagandası iyi mah-. 
sul terennüm ederken netice berakis olmuştur. Biz 
tabiî şartlardan doğan arızaları büyütmek niye
tinde değiliz. Bu sözlerimizle vaktiyle tabiatm te
sirine meydan okuyanlara hatalarını hatırlatmak
la iktifa ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; fiyat politikasının zi
râi mahsuller üzerindeki tesirleri malûmdur. De
mokrat Parti iktidarı bu tesiri maalesef müspet 
neticeler istihsali yolunda isabetle kullanamamış-
tır. Bugün bu memlekette birçok ziraat madde
leri, maliyetleri altındaki fiyatlarla satılmakta
dır. Tütün, buğday, ve afyon gibi maddeler bu 
meyandadır. Bugün bir kilo tütünün bir buçuk 
kilo ıspanak bedeline satıldığı bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlar; zirai mücadele işleri de 
hiç iyi gitmemektedir. Güney ve bilhassa Güney -
Doğu illerimizde süne haşeresi yer yer âfet halini 
alınıştı, binnetice bu bölgelerdeki köylü vatandaş
larımızın hali perişandır. Buna karşılık gelecek 
seneler için de bu tehlikeden kurtulmuş değildir. 
Vekâletin bu gevşek tutumu ve başarısızlığı De
mokrat Parti iktidarının ağır bir gölgesi gibi bu 
illerimizin üzerine çökmüştür. Ve belki de silin
mez bir hatıra da bırakacaktır. 

Arkadaşlar, işlerin idaresindeki lâubalilik bu
nunla kalmıyor ve memlekete başka yollardan 
da zarar veriyor. 

Meselâ 1956 Martında Demirköy'den 30 bin 
metre mikâp maden direğinin bir nakil işi var
dır ki, bunun üzerinde durmak lâzımdır. Nakle 
talip olan 4 şirketten ihaleyi kazanan şirketin 
mukavelesinde bilâhara neden dolayı mütaahhit 
lehine tadilât yapıldığı ve nakil vasıtalanmn 
vekâletçe temin edildiği izaha muhtaç bir işlem
dir. Hele nakliyatın hitamından sonra bu müte
ahhide bol miktarda lâstik verilmesi anlaşılmaz 
bir şeydir. 

— 1036 — 



î : 48 27.2 
Arkadaşlar; bir de Ereğli ve Garp Linyitleri- < 

ne satılan 1955 te 75 00, 1956 da 80 000, met
re mikâp maden direklerinin yarısından faz
lasının naklettiremiyerek direklik vasfını kay
betmesi ve yakacak odun olarak kullanılması 
olayı vardır. Çok zaman Avrupa'dan döviz ve
rerek getirdiğimiz bu maden direklerinin çü-
rütülmeşine kimlerin sebebolduğunu Ziraat Ve
kili her halde bilecektir. Ben sadece 1955 e 
ait ziyanın 2 milyon 925 bin lira olduğuna işa
ret edeceğim. 

Arkadaşlar, alıra - satımda ziraat Vekâletinin 
bir kolaylığı vardır. Zirai Donatım aracılığın
dan ve bu Kurumun satmalma serbestliğinden 
istifade ile Ziraat Vekâleti 1955 yılında tom
ruk nakliyatında ve yol yapımında kullanıl
mak üzere traktör ve yol makinaları almak is
ter; şartnamelerde 65 er beygirlik motor kuv
veti tasrih edildiği halde bilâhara Ansaldo'-
nun 52 beygirlik makinaları almıyor ve burada 
1 milyon 100 bin liralık döviz tercihli olarak 
sarf ediliyor. Halbuki Ansaldo yapısı bu mo
torlar üzerinde Karayolları ile Şeker Şirketi- ı 
nin menfi mütalâaları vardır, öyle olmasına, 
.rağmen bu motorların neden satmalmdığı izaha 
muhtaçtır. 

Arkadaşlar, bir de üretme çiftliklerinin j 
döner sermayelerinin kullanma tarzına temas 
etmek istiyorum. 5433 sayılı Kanunun 11 ve 21 
nci maddeleri sarahaten açıkladığı halde kat
ma bütçe mevzuu dâhilinde mütalâası zaruri 
bulunan birçok masrafların döner sermayeden 
yani öz sermayeden yapıldığı, bu m ey an da hat
tâ öz sermayeden 151 bin 625 lira gibi bir meb- J 
lâğm bağışta bulunulduğu ve buna ilâveten j 
Teşkilât Kanunundaki cetvelinde ve katma büt
çenin (D) cetvelinde müdür, mühendis, teknisi-
yen ve sürveyan kadroları varken, öz ser- ( 
maye işçi kadrolarına mühendis ve teknisiyen 
unvanlariyle kadrolar konulup aylıklar, yevmi- i 
yeler, ek görevler ve vekâlet ücretleri, ikra
miyeler verildiği ve bunlara zamimeten y^ne 
döner sermayeden merkez memur ve müstah
demlerine harcırahlar tediye edildiği, buna 
benzer öz sermaye ile hiç ilgisi olmıyan birçok 
masrafların bol bol yapıldığı, bu şekilde usul
süz ödemeler yekûnunun 100 binlerce liraya 
yaklaşmış olduğu müşahede edilmektedir. Usul
süz, bu şekilde sarfiyata son verilmesini ve bu I 
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konuda gereken tahkikatın yapılmasını zaruri 
görmekteyiz. 

Arkadaşlar, orman mallarının satış usulleri
ne dair 6809 sayılı Kanunun çıktığı tarihten 
bugüne kadar maksadı olan piyasa ucuzluğu
nu temin edememesine „ rağmen bu 7 ay için
de Hazine bir zarara girmiş midir, ve hayvan 
sağlık memurlarına ait talimatname çıkmış 
mıdır? Ziraat Vekilinin bunları açıklamasını 
rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken 
Vekilin bir konu üzerinde daha Yüksek Mecli
si tenvir etmesini isteriz. Bu konu da; meşhur 
Mineapolis Molin Türk Traktör Fabrikasının 
1956 imalât programı tahakkuk etmiş midir, 
ve bu sene de faaliyet programında yazılı olan 
hususları ifa edebilecek midir? (Sağdan, alkış
lar) 

REÎS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı-
na Sadettin Karacabey. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım; Cumhuriyetçi Millet Par
tisi adına konuşan muhterem arkadaşımın, 
bir noktainazarı müstesna olmak üzere, bu
rada serdettikleri kıymetli mütalâaları teşek
kürle karşılar, muhalefete örnek olacak bu 
tenkidinin devamım dilerim. 

Vekâletin bütün harekâtının programsız ol
duğunu söylediler, bu tarz konuşmaları ken
dilerinin şimdiye kadar takibettikleri metot 
olduğu için bu noktadan ayrılamadılar de
mektir. Diğer temennileri bizim temennileri
mizin aynidir. 

Bu arada küçük sulama işlerinden de bah
settiler. Gerek Ziraat Vekâleti ve gerekse Na
fıa Vekâletinin müşterek çalışmaları sayesin
de iki buçuk milyon dönüme yakın arazinin 
sulama imkânı hâsıl olmuştur. Bunun yakın 
bir zamanda daha da yükselmesini temenni 
ederiz. 

Ekinci arkadaşımız yirmi bin traktörün öl
müş bulunduğunu, diğer bir arkadaşım da bir 
o kadar traktörün yatmakta bulunduğunu söy
lediler. Bendeniz de bir çiftçi olmaklığım do-
layısiyle arkadaşlarımın bu mütalâalarına işti
rak etmiyorum. Bugün memleketimizde 41 865 
arled traktör mevcuttur. Kendileriyle beraber bir 
tetkik seyahatine çıkmaya amadeyim. Gelsinler, 
beraber gidelim, görelim ve tesbît edelim bu 
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traktç&İerden ne kadar muattal bir haldedir. ; 
Arkadaşımız bunların ömürlerinin 8 sene oldu- j 
ğumı söylediler. Benim sekiz sene evvel aldı
ğım traktör halen tam manasiyle çalışmakta 
ve bir aksaklık göstermemektedir. Ancak bu 
traktörlerden belki %Jk - 5 i işlemez haldedir. 
Fakat bunlar da ömürlerini ikmal etmiş ve 
hurda haline gelmiş makinalar değildir. 

Arkadaşlarımız, bilhassa Millet Partisi Söz
cüsü arkadaşımız küçük çiftçiye traktör ve
rilmemesini istiyorlar. Bu, çok yerinde bir ta
leptir . Zaten birçok yerlerde küçük çiftçiye 
traktör verilmemektedir. Hattâ Almanya'da 
250 dönümden aşağı arazisi olana traktör ve
rilmemektedir. Bunlar hayvanla ziraat yapmak
tadırlar. 

Arkadaşlarımız teknik eleman meselesine 
temas buyurdular. Yurdun büyük ziraat dâva
sında Ziraat Vekâletinin aldığı kararlan müs
pet karşılamaktayız. Yurdun muhtelif yerlerin
de ziraat üniversiteleri açmaktadır. Biz kendile
rine çiftçiler olarak bâzı temennilerde bulun
duk. Sayın Vekilimiz bunu ehemmiyetle nazarı 
itibara aldılar. Yakında Türkiye'de ziraat ko
lejleri de açılacaktır. Ve bunların adedinin ya
kın bir zamanda birçok vilâyetlerimizde yer 
aldığını görmekle bahtiyarlık duyacağız. 

Türk çiftçileri olarak, Demokrat Parti ikti
darının ziraat dâvasında aldığı kararları çok 
müspet karşılamış ve idrak etmiş bulunuyoruz. 
Nitekim bu sayede memlekette ziraat sahası 
derhal genişlemiş ve bizi memnun edecek neta-
yioe ulaşmıştır. 

1950 senesinde 8 874 000 hektar olan ziraat 
sahası bugün 14 153 000 hektara çıkmıştır. Yal
nız bu seneki kuraklık geçen seneden daha faz
la devam etmektedir. Bugüne kadar yağış nis
peti geçen senenin yüzde 20 si riispetindedir. Ya
ğış nispetinde yüzde 80 bir noksanlık vardır. 
Cenabı Haktan temennim şudur ki, son aylar
da inşallah yağış devam edecektir. Bu sayede 
hakikaten müşkül durumda bulunan ziraatimizî 
kurtarmak imkânı hâsıl olacaktır. Cenabı Al-
lahtan niyazımız odur ki mahsulümüzü musi
betten korusun. Çünkü yağış nispeti çok anor
mal olmuştur, Geçen kışa nispetle çok aşağıda 
olmuştur. Daha bahar yağmurları mevsimi gel
mediği için istirahâti kalble bahar yağmurlarını 
beklemekteyiz, 
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Arkadaşlarım; Hükümetin ve Vekâletin 

aldığı isabetli kararlar neticesinde istihsalimiz 
şöyle bir seyir takibediyor : 1950 senesinde 7 
milyon 762 bin ton olan istihsalimiz, 1956 sene
sinde, kuraklık tesirini göstermesine rağmen, 
11 milyon 961 bin tona çıkmıştır. Aradaki bü
yük farka rağmen acaba memlekette hububatın 
neden kâfi gelmediğini araştırırsak görürüz ki 
istihsalin artmasına rağmen istihlâk de artmış
tır. Artık köylünün de şehirli gibi daha geniş 
istihlâk yaptığını kabul etmek lâzımdır. 

Ekinci arkadaşım diyor ki; kuvvei inbatiye-
nin çok az olmasından dolayı istihsal azalmak
tadır, yalnız bu işi yağmura bağlamayın diyor. 
Ekinci arkadaşım da çiftçidir. Mahsulün idra
kinde yağmurun ne kadar müessir olduğunu o 
da benim kadar takdir eder. 1945 senesi, hubu
bat istihsalimizin en düşük senelerinden biri
dir. Verim dönüm başına 58,5 kilodur. Aynı va
ziyet 1954 senesinde de vukubulmuş ve o zaman 
bu nispet 76,5 kilodur. Aradaki bu fark, o za
mandan bu yana toprağın inbat kabiliyetinin ar
tırıldığını ispat ve Ekinci'nin iddiasını tekzibe-
der. Bu kuvyei inbatiyenin ve teknik ziraatin 
nasıl geliştirildiğini de ispat eder. Eskiden 20 
milyon kilo gübre istihsal edildiği halde ancak 
bunun yarısı 10 milyon kilosu istihlâk edilirdi. 
Bugün hariçten de ithal ettiğimiz halde ihtiyacı 
karşılıyamıyoruz. Bunu takdir eden Hükümet 
derhal gereken alâkayı göstermiş ve iki büyük 
fabrikaya başlamıştır. Bu suretle çok şükür 250 
milyon kilo gübreyi kendi fabrikalarımızda istih
sal etmek bahtiyarlığına nail olacağız. 

Fidancılığın inkişafı ile meyvacılık üzerinde
ki teklife şahsan ben de iştirak ederim. Hakika
ten Ziraat Vekâletinin birçok müspet işleri ara
sında fidancılık ve meyvacılık başta gelen bir 
yurt hizmetidir. Memlekette büyük meyvalıkiar 
ve fidanlıklar ihdas edilmektedir. Bu çalışma
ların tesîratı hasenesini yurdumuzdan dışarıya 
büyük çapta meyva satan memleket olarak göre
ceğiz. 

Arkadaşlarım; Ziraat Vekâletinin türlü ça
lışmalarının hangi safhasını ele alırsak, hakika
ten verimli bir çalışma müşahede ederiz. Mese
lâ yabani zeytin işi ele alınırsa 1950 de 6 445 de
kar iken bugün 114 700 dekara yükselmiş ve tes
cil edilmiştir. 

Çaylıklar : 1954 33 989 dekardan 207 796 
kilo çay istihsal edilmişken 1956 senesinde bu 
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miktar 94 325 dekara baliğ olmuştur. 1 485 000 
kilo kuru çay elde edilmiş bulunuyor. 

Kümes hayvanatı da yine büyük rakamlar 
arz ediyor. Bilhassa, 1950 den sonra civciv 
yetiştirmek suretiyle vatandaşlarım büyük ih
tiyacı temin edilmiş ve bu vadide de köylü ve 
meraklılara 107 bin küsur civciv dağıtılmış
tır. 1950 de 16 bin damızlık yumurtaya mu
kabil 1956 da bu miktar 450 976 adede baliğ 
olmuştur. 

Narenciyede büyük terakkiler kaydedilmek
tedir. Bu sahada da iftihar edeceğimiz rakam
lar elde edilmiştir. 2 milyon küsur olan na
renciye ağacı 6 küsur milyona çıkmıştır. Bu 
suretle yurdumuzun halkının yakın bir zaman
da ihtiyacından fazlasını ihracetmek müm
kün olacaktır. 

Arkadaşlar; teknik ziraat işine de lâyik 
olduğu ehemmiyet verilmektedir. 1950 senesin
de 4 vilâyette kurulmuş olan teknik ziraat teş
kilâtı (61) vilâyete çıkarılmıştır. Diğer vilâ
yetlerimize de teşmili derdesttir. 

Mücadele tahsisatına büyük bir ehemmiyet 
verilerek aktarılmış, beş milyon küsurdan 25 
milyona çıkarılmıştır. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
SADETTİN KARACABEY (Devamla) — 

Peki efendim, arkadaşlarım, bir çiftçi olarak 
size iftihar edeceğim bir cihetten bahsetmek 
isterim. Bu sene Ceylanpınar Devlet Üretme 
Çiftliğinden muhtelif vilâyetlere tohum gönde
rilmiştir. Onlar meyanında bizim vilâyetimi
ze de bir miktar gönderilmiştir. İtalya'dan 
çeltik tohumu getirttirdik, gelen buğday tohum
larını, tetkik ettik ve niçin bizim memleketi
mizde de matlup evsafı haiz tohum yetiştiril
miyor diye üzülürdük. Ceylanpınar'm bilhas
sa filoransalarmı gördüm bütün taneleri aynı 
evsafta ve biribirinin modeli. Bu şekilde mem
leketimizde tohum yetiştirmeye muvaffak olan 
Devlet Üretme çiftliklerini huzurunuzda tebrik 
ederim. 

Arkadaşlarım, hayvancılık mevzuu üzerinde, 
vaktimiz pek dar olduğu için biraz duracağım. 
Veteriner teşkilâtımızın himmetleriyle hayvan 
mevzuu da günden güne esaslı şekilde ilerlemiş
tir. Yüksek Islahı Hayvanat Komisyonunun al
dığı kararlarla 300 bin dolarlık damızlık hay
van ithal edilecektir; karşılık yardımlar ile 
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194 dana gelmiştir. Gelecek materyal yu-rdun 
muhtelif yerinde hayvan- nesli için yardımcı ola
caktır. Alâkalı teşekkülün büyük yardımı dola-
yısiyle kendilerini takdirle anmak isterim. Or
ta - Şark'm en büyük kabiliyetli atı Türkiye'
de yetişmektedir. Adedlerinin çoğalmasını te
menni ederim. 

Ziraat Vekâleti mesaisinden ve aldığı isabet
li kararlardan memnu olduğumuzu tekrar arz 
ederiz. Bu sene Allah'ın himmetiyle iyi bir mah
sûl idrak ederiz. (Soldan^alkışlar) 

REÎS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 
yılı Bütçe Kanununun oylamasına (298) arka
daş iştirak etmiş (282) kabul, (15) ret ve (1) 
çekinserle lâyiha kanuniyet kesbetmiştir. 

Hacim Yılmaz. 
HACİM YILMAZ (Uşak) — Muhterem ar

kadaşlar, 
Millî ekonomimizin temeli ziraattir. Böyje 

olmasına rağmen Ziraat Vekâletinin bütçeli, 
yaptığı ye yapması lâzımgelen hizmet ve vazi
feleri yanında, küçümsenilmesi icabeden bir 
miktarı ihtiva etmektedir. 

Güzel yurdumuzun ziraate elverişli toprak
larının teknik bilgilerle teçhiz edilmiş çiftçiler 
vasıtasiyle modern ziraat usulleri tatbik edilerek 
işlenmesi halinde şimdiki nüfusumuzun iki mis
li tutarında bir topluluğu ferah ferah barındı
rabilecek bir zenginlik arz etmektedir. 

1950 yılından sonra süratle gelişen ziraati-
miz eski ve verimsiz vasıta ve usulleri tamamen 
terketmek üzeredir. 

6 yıl içerisinde 7 000 den 42 000 e yükselen 
traktör ve ekipmanlar ziraatimize yeni bir zih
niyet getirmiş, istihsalâtımızı artırarak, müref
feh Türkiye'yi yaratmaya başlamıştır. 

Sayısı 38 bini bulan büyük çiftçilerimizin 
hepsi modern ziraat makinalariyle teçhiz edilmiş 
değildir. 

Geniş, müsait, boş topraklarımızın lâyıkı 
veçhile işlenebilmesi için daha en az 15 bin trak
töre ihtiyacımız vardır. • 

Bu mevzuda memnuniyeti mucip bir vaziyet 
hususi teşebbüsün de iştirak ettiği büyük bir fa
aliyetle yedek parça ihtiyacının karşılanmak üze
re bulunuşudur. Bir traktör fabrikasının ku
rulmuş olması ziraatimizin geleceği için bir temi
nat ve öğünülecek, takdire şayan, değerli bir ha
rekettir. 
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Muhterem arkadaşlar, Vekâlete ait kısa temen

nilerimi de arz etmek istiyorum. Memleketimizin 
topyekûn zirai istihsalinde küçük çiftçilerimizin 
istihsalinin hissesi büyüktür. 

2,5 milyonu bulan bu çiftçilerimizin modern 
ekipmanlarla teçhizi kısa zamanda neticelendiril-
melidir. Karasaban ve kağnıyı ziratimizden katî 
olarak çıkarmamız lâzımdır. 

Bunun için (Küçük çiftçinin modern ekip
manlarla teçhizi) diye portesi 11 milyon lirayı 
bulan bir proje mevcudolduğunu memnuniyetle 
öğrendim. Vekâletçe arzulanan ehemmiyet verile
rek bunun tahakkuk ettirilmesi şayanı temenni
dir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ziraat Vekâletinin çeşitli ve geniş faaliyetle

rine uygun evsaf ve miktarda eleman sıkıntısı 
içerisinde bulunduğu bir hakikattir. 

Teknik ziraat müdürlükleri hemen her vilâ
yetimizde ihdas edilmiş olduğu halde eskisine 
nazaran faaliyetlerinde bariz bir gelişme görmek 
mümkün değildir. Çünkü, eleman miktarı azdır. 
İmkânları aynıdır. Sadece Ziraat Müdürlüğü 
yerine isim, Teknik Ziraat Müdürlüğü olmuştur. 
Halbuki, Teknik Ziraat müdürlüklerinin işi mü
him ve ağardı. Bir müdür ve iki memurla bu 
işlerin görülmesine imkân yoktur. Ziraat Vekâ
letinin eleman durumunun böyle olmasına se
bep, lüzumlu teknik eleman yetiştirecek zirai , 
tedrisat müesseselerinin uzun zaman alâka görme-
yişinden ileri gelmiştir. 

Bununla beraber nüfusumuzun % 80 ini 
ziraatle iştigal edenler teşkil ettiğine göre her 
işin başarılmasında elemanın büyük rolü bulun
masına rağmen bu hususları karşı lıyacak son 
yıllara kadar tek fakülteye ve halen üç bölge 
ziraat okuluna ve 6 teknik Ziraat ve Bahçıvanlık 
okuluna ümit bağlanmıştır. Kald1» ki zirai tedri
sat yapan her seviyedeki bütün Ziraat okulla
rının öğrenci mevcudu, bâzı şehirlerimizdeki 
bir tek sanat enstitüsünün mevcudunu dahi bula
mamaktadır. 

Bunlar da göstermektedir ki, zirai tedrisatın 
yeni baştan ele alınması, islah edilmesi, bölge 
Ziraat okullarının adedlerini daha da artırarak 
bölge Ziraat Kolejleri haline getirilmesi artık 
bir zaruret halini almıştır. 1937 yılındaki şart
lara göre hazırlanmış bir teşkilât kanunu ile de 
bir Vekâlet olarak başaracak bir faaliyette bu-
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lunulmaması çok zorlaşmıştır. Binaenaleyh, sa
dece milletle memleketin yükü ve menfaatleri 
göz öaünde bulundurularak^ Teşkilât kanunu lâ
yihasını Muhterem Ziraat Vekilinden beklemek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizin meyvalı ve meyvasız fidan

larla ağaçlandırılmasında deneme ve ıslah is-
tasyonlarıiyle çiftçiye geniş faydalar sağlamak 
hususunda zirai mahsulün haşere ve hastalıklar
la zamanında mücadele edilerek kurtarılmasında 
büyük gayretler sarf eden ve böylelikle millî 
gelirimize milyonlar kazandıran Ziraat Vekâle
tine yeni mütevazı bütçesiyle muafiyetler te
menni ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan al
kışlar).. 

BEİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKO&LU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, Ziraat Ve
kâletinin 1957 yılı bütçesi dolayısiyle Vekâlet ça
lışmalarını tenkid eden, temennilerde bulunan, 
kanaat ve görüşlerim izhar eden arkadaşlara ev
velâ teşekkür etmek isterim. 

Hiç şüphe yoktur ki, millî ekonomimizin en 
esaslı sahası ziraattir. Zirai sahada iktidarımız, 
1950 yılından beri aldığı tedbirlerle ve gösterdi
ği gayretlerle, bu sahanın lâyık olduğu seviyeye. 
yükselmesinin bütün şaftlarını toplamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, zirai hayatımız, memle
ketimizin en mühim ve en hayati bir mevzuu ol
masına rağmen; hakikaten bu sahaya bilgi ve tek
nik bakımından lâzımgelen alâka ve ehemmiyet 
gösterilmiş değildir. Bugün bir realitedir ki, zi-
raatin bir memlekette muvaffak olabilmesi, ran-
tabl bir ziraate gidilebilmesi, ancak bilgiye mu
vazi müspet hareket sayesinde mümkündür. 

öyle geniş bir memleket içindeyiz ki, bu ülke 
keyfiyet itibariyle bir kıta karakterini arz etmek
te ve her bölgesi ayn ayrı şartlara ve imkânlara 
sahip bulunmaktadır. Böyle bir memlekette zira-
atin inkişafı teknik bakımdan geniş faaliyetler 
gösterilmesini icabettirir. Elbetteki bütün bu me
seleler bugünden yarma derhal halledilecek ve ne
ticeleri hemen alınacak meseleler değildir. 

Biraz evvel işaret ettiğim gibi, meeslenin esa
sı, ziraatle meşgul olanlar, hayatını ve kazancım 
bu sahaya vakfetmiş olanlaı* ziraatte bilgi ile mü-
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cehhez olmadıkça iyi bir semere almaya imkân I 
yoktur. ' 

îşte bu kadar geniş bir faaliyeti icra ederken 
elbetteki geniş teknik ve iktisat elemanlarına ih
tiyacımız aşikârdır. Bugüne kadar memlekette zi
raat sahasında bilgi telkin eden müesseselerimizin 
adedi memleketin muhtacolduğu eleman adedine 
nazaran kifayet etmiyecek kadar azdır. Bunun 
birçok içtimai ve iktisadi sebepleri vardır. Bir 
meslekin bir memlekette revaç bulabilmesi o mes
lekin o memlekette göreceği iltifata bağlıdır. Bu 
olmadıkça, tahsil edip onu kendisine bir geçim va
sıtası yapacak elemanları bulmak çok güç olur. 
Ziraat, teknik ile, bilgi ile teçhiz edilmedikçe 
gayretlerimizin bize getireceği randıman; ne 
onunla meşgul olanların, ne de memleketin ihti
yacını karşılıyamaz. işte arkadaşlar, bundan baş
ka toprakları da tanımamız lâzım. Bu memleketin 
toprak haritasını, her toprağın verebileceği mah
sul hakkında bir fikir edinmek için, tesbit etmiş 
bulunuyoruz. 1952 de başlıyan umumi toprak 
haritası bu yıl bitmiş, tabedilmiş ve alâkalılara 
dağıtılmıştır. 

Dâva bununla da bitmiyor. Evvelâ ziraatiyle 
meşgul olduğumuz bir sahayı, sadece umumi man-
zarasiyle tesbit .etmek kâfi değildir. Her bölgeyi 
kendi hususiyeti içinde detaylı bir toprak tahlili
ne tâbi tutmak, mahsul nevilerini tesbit etmek, 
o yolda gayret sarf etmek zarureti vardır. Her 
şeyden evvel bu sahada geniş ölçüde ihtisas yap
mış elemanlara muhtaç bulunmaktayız. Düne ka
dar umumi bir ziraat kültüriyle meseleleri hal
letmek belki mümkündü, fakat bugün teknik va
sıta ve" bilgiler karşısında bu kâfi değildir. Bugün 
ziraatin muhtelif kollariyle toprağın muhafaza
sı, sulaması, erozyon meselesi, haşere ile müca
dele, bütün mahsullerin nevilerine göre; hububat, 
pamuk, tütün ve narenciyede her birinin ayrı ay
rı geniş şekilde ihtisasa lüzum gösteren birer 
branş haline gelmiştir. Bu sahada mevcut eleman
ları kifayetsiz bulduk. Topralt tahlillerinin detay
larını yaptıktan sonra bu memleketin ihtiyaçları
na cevap verecek ölçüde geniş müesseseler kur
manın zarureti aşikârdır. Arkadaşlar, Ankara'da 
Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü kurmuş ,. 
bulunuyoruz. Tek olan bir müessese koskoca ül
kenin ihtiyaçlarına cevap vermek imkânından 
mahrumdur. Bugün Samsun'da ve Eğede iki is
tasyon daha kurmak üzereyiz. Bu sahada da ge-
aif ölçüde ihtisas yapmış arkadaşlarımız mevcut 
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I değildir. Fakültede de bu sahada çalışan kürsüler 

mevcut değildi. Bu sahada dışardan getirtilen uz
manlarla çalışmaları kuvvetlendirmek ve Avrupa 
ile Amerika'ya eleman göndermek suretiyle bun
ların yetişmesine gayret sarf ediyoruz. Bu toprak -
detaylarmt ve tahlillerini tesbit ettikten sonra zi
raat mahsullerini ve nevilerini o istikamete gö
türmenin gayretini güdeceğiz, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlar, muhakkak ki, toprağı 
tanıdıktan sonra memleketin her mahsul nev'inin 
tohumluk meselesi de ayrı bir dâvadır. Arkadaş
lar tohumluk ve sulama mevzularma temas etti-
elr, cevap vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, memleketin mahsulü
nü, verimini artırmak için memleketin zirai veri
mini sadece tabiata, onun lûtfuna ve tesadüfe 
bırakmak elbette ki bir memleketin zirai hayatı 
için hiçbir garanti temin etmez. Asgari bir istih
sal seviyesi elde etmek için kötü şartlar memle
kete geldiği zaman telâfi edici tesisleri bu istika
mette kurmak üzere çalışmak gerekmektedir. Ba
rajların ve onların kuruluş gayesinin yanında 
zirai sahada elde edeceği faydalar tamamen bu 
düşüncenin mahsulüdür. Hattâ sadece suyu 
Coplama, birtakım kanallar açıp sulanacak tar
laya kadar götürme dâvayı halletmemektediı*. 
Yakın mazide sulamanın gelişigüzel yapılma
sından dolayı memlekette çoraklaşıp kaybolmuş 
toprak parçaları vardır. Susuz araziyi sulama 
işi tamamen teknik bir bilgi işidir. Bir memle
kette bilinmeden yapılan sulama bir iki sene 
için bol mahsul verir gibi görünürse de, bilgi
siz sulama yüzünden arazinin çoraklaştığı gö
rülmüştür. Yüreğir ovasının Seyhan Barajı ya
pılması dolayısiyle sulamaya açılmamasının se
bebi de bundan ileri gelmektedir. Sulu ziraat 
mahsule kötü tesirler ika ediyor, kanaatini or
tadan kaldırmak için, tetkikler yaptık. Tetkik
lerimiz müspet netice verdi. Kanal ve drenaj 
işlerinin yapılması için Nafıa Vekâleti ile bir
likteki çalışmalarımız devam etmektedir. Su, 
tarlanın başına geldikten sonra, Ziraat Vekâ
letinin bilgili elemanlarının vazifesi başlamak
tadır. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, meseleye hangi 
cephesinden bakarsanız bakmış, bugünden ya
rma, ziraat sahasında en yüksek velimi alma
ya imkân yo&tur. Bilhassa ziraat sahasında za
man faktörünün rolü çok büyüktür. Fakat, bü
tün bu şaljf malar, «inayet rausp^en m ü â d s t e 
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zarfında semeresini verecek ve bunlar memle
ketin zirai faaliyetinde büyük neticeler tevlid-
edecektir. 

Vekâletimiz, yalnız bu büyük sulama işle
riyle iktifa etmedi. Küçük sulamalarla iştigali 
de kendi vazifesi telâkki etti. Bu vazifeyi ya
parken hiçbir zaman gelişigüzel hareket etmiş 
değildir. Evvelâ suyun tabiî durumunu, karak
terini, yeraltı sularının tabiat itibariyle elve
rişli olup olmadıklarını tesbit ettirmekteyiz. 
Küçük su işlerinde bu yolda hareket edilmesini 
vekâlet bir prensip kararı olarak kabul etmiş
tir ve bu küçük su işlerinde bu ölçü ve metotla 
çalışmalarımızı inkişaf ettirmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, zirai hayatımız husu
sunda Cumhuriyetçi Millet Partisi adına konu
şan arkadaşımızın temas ettiği noktalar hakika
ten memnuniyet verici düşünce ve temennileri 
ve bizim içinde bulunduğumuz gayretleri ifade 
etmesi bakımından kendisini şükranla karşıla
rız. Memleketin zirai hayatında tohumun da 
mühim bir rol oynadığını kabul etmek lâzım
dır. Bilhassa hububatta tohumluk büyük bir 
rol oynamaktadır. Elit tohumu yetiştirebilmek 
ve memleketin ihtiyacı olan senede bir buçuk 
milyon tona yakın tohumu elde etmek kolay 
olmamaktadır. Üretme çiftlikleri son yıllarda 
büyük gayretler içinde kendisine düşen veci
beyi hakikaten muvaffakiyetle ifa etmektedir. 
Bu yıl 70 bin ton tohum bu müessese tarafın
dan çiftçiye intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bu vesile ile şunu arz etmek isterim : 5254 
sayılı Kanun, mutlaka Ziraat Vekâletinin ne
zaretinde hazırlanan tohumluğu çiftçiye ver
mek gibi bir vecibeyi yüklememektedir. Bu iş 
her toprakla uğraşan ziraatçi vatandaşın ken
disinin elit tohuntunu kendi gayretleri içinde 
yetiştirip tedarik etmesinin mesuliyetine ve 
alâkasına mutlaka dayanmalıdır. Yoksa bütün 
memleketin tohumluk ihtiyacını bir tek elden 
Devlet Üretme Çiftliklerinden veyahut ofis 
ambarlarından almak suretiyle onu karşılama
mıza hiçbir zaman imkân ve ihtimal yoktur. Bü
tün bu hizmetlerin bizzat çiftçi taarfmdan ya
pılması ve çiftçinin bu işi ehemmiyetli bir mesele 
ve problem olarak ele alması lâzımgelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, söze başlarken arz 
ettiğim gibi, bugün artık ziraat bilgiye ve teknik 
vasıtalara dayandığı takdirde iyi randıman alı
nabilir. ö zaman' hem memleket, hem de onunla 
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meşgul olanları daha müreffeh bir hale getirmek
tedir. 1950 den bu yana bu makinalaşma hare
ketleri memlekete sadece fayda sağlamıştır. Ge
tirilen traktörlerin çeşitleri ne olursa olsun mem
lekette teknik vasıtalarla ziraat yapmanın lüzu
munu hissettirmiş olması dahi memlekette bil
hassa ziraat hayatımızda elde ettiğimiz en büyük 
bir kazanç ve fayda olmuştur. Bütün cemiyet 
hayatında bâzı hareketler kendini bir ihtiyaç ha
linde hissettirir şartlar ve lüzumunu benimse
tir. Bir şey bir defa bu şekilde ihtiyaç halinde 
duyulduktan sonra artık ondan vazgeçilemez ve 
onun temini için gayret sarf edilir. Zaman zâ  
man lâstik ve yedek parçadan yana şikâyetleri
miz oldu. Ama son zamanlarda bu ihtiyaçlar 
lâyiki veçhile temin edildi. Şerafettin Bey çok 
bedbin bir ifadeyle bu meseleyi ortaya koydu. 
Kenarda kalmış traktörlerin hepsi yedek parça 
ve lâstikten ötürü âtıl halde kalmamıştır ve bu va
ziyette olan traktör sayısı arz ettikleri gibi de
ğildir. Bugün yurdumuzda mevcut 40 bin trak
törün 37 bin küsuru halen çalışmaktadır. Çalışa
mayanlar ise yalnız lâstik ve yedek parçadan ötü
rü değil, başka sebeplerden de âtıl durumdadır. 
Çalışan 37 bin traktör ise memleket ziraatinde 
faydalı vazifesine devam etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ziraat hayatımızın 
muhtelif cepheleri olduğunu arz etmiştim. Mem
lekette bâzı maddelerin zaman zaman eksik kalı
şının şüphesiz muhtelif sebepleri olduğu muhak
kaktır. Bunu kabul etmek lâzımdır. Bunun ya
nında bilgi ve teknik sahasında ve toprağı teknik 
vasıtalarla ekmek ve gübrelemek babında çiftçi
mizin ihmal ve eksiklikleri de vardır. Ama, 1950 
den bu yana toprakların suni gübre ile takviyesi 
halinde toprağın verim ve kabiliyeti üzerinde 
yaptığı müspet tesirler anlaşıldıktan sonra, suni 
gübre talebedenlerin adedi mütemadiyen artmak
ta, çoğalmaktadır. Bu taleplere cevap verebilme
nin, devamlı olarak memleket bünyesi içinde, bu 
maddeleri imal eden müesseselerin kurulmasiyle 
mümkün olduğuna inanıldığı içindir ki, İsken
derun'da süper fosfat ve nihayet Kütahya'da 
azot fabrikası kurulması, zirai hayatımızda lü
zumlu olan bu maddelerin memleket içinde elde 
edilmesi için yapılan gayret ve faaliyetlerin ne
ticeleridir. 

Muhterem arkadaşlar, mahsulün iyi ve bol 
alınabilmesi için ona arız olan haşerattan zama
nında kurtarılması lâzmtdır. Her mahsule ayrı 
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ayrı zararlılar ânz olmaktadır. Bilhassa iki ar
kadaşım süneden bahsettiler, hakikaten sünenin 
hububatımız üzerinde üç yıldan beri tevlidettiği 
tesir, fena neticeler hepimizi üzmektedir. Fakat 
şunu ifade etmek isterim ki, süne ve süne ile 
mücadele mevzuunda henüz dünyada katî bir 
metot tesbit edilmiş değildir. Biz bu mevzuda 
iki mücadele yaptık, biri 1955, diğeri 1956 da 
olmak üzere. Yaptığımız her iki mücadele ne
ticesini de tatminkâr bulmadığımızı ifade etmek 
isterim. Biz bu mücadelede aldığımız neticeler 
yani yapmak -istediğimizle, mücadele sonunda 
aldığımız neticeler arasındaki fark üzerinde 
durduk. Acaba materyal noksanlığımızdan mı, 
personel noksanlığımızdan mı, bu sahadaki bil* 
gimizin eksik oluşundan mı, bu mücadelede mu
vaffak olamadık diye bütün bu hususlar üzerin
de de durduk. Aynı şekilde bu mevzuda çalışma
larda bulunan diğer yabancı memleketlerden 
bir şeyler alma^ istedik. Evvelâ Irak Paktı 
içerisinde toplanan memleketlerin bu sahada 
çalışmış olan mütehassıslariyle Türkiye'de bir 
toplantı yaptık. Onların kendi memleketlerin
de bu sahada yapmış oldukları mücadele me
totları, üzerinde malûmat rica ettik. Mücadele
de hangi nevi ilâç kullandıklarını öğrenmek is
tedik. F. O. A. İdaresinin de iştirakiyle mem
leketimizde daha geniş ölçüde ve yalnız bu mev
zu üzerinde bir toplantı yaptık. Bu toplantı
ya Almanya, Fransa, hattâ Rus âlimleri de iş
tirak etti. Fakat size şunu ifade edebilirim ki, 
bütün bunlar mücadele için ne'katî bir ilâç ve 
ne de bir metot tavsiye edemediler. Binaenaleyh 
mücadelenin ilâcı katî olarak tesbit edilmiş de
ğildir. Bu itibarla bunun musabı olan Türkiye, 
îran, İrak kısmen Suriye ve bu civardaki mem
leketlerdir. Bu defa geçen seneye nazaran daha 
esaslı bir mücadeleyi programa aldık. Hattâ 
Diyarbakır'da geçici mahiyette kurduğumuz sü
ne araştırma istasyonunu daimî bir istasyon ha
line ifrağ ettik. Bu sene bütçeden bunun için 
lâzımgelen tahsisatı talebettik. Hattâ bunun 
başına geçirilmek üzere dünyaca ilim ve otori
tesi müsellem bir Alman profesörünün hizmete 
alınması temin edildi. Kendisi bizim mücade
lemizde bize bilgileri ile yardım etmek için bir 
müddet Türkiye'de kalacaktır. 

Yalnız bir noktayı arz edeyim; Mustafa 
Ekinci arkadaşımızın F. Q, A. nın 14,5 milyon 
olarak yaptığı yardımın neticesinden bahsetti-
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leı\ Biz burada hiçbir kimseden yardım görme
dik. F. O. A. nm yardımı bize yalnız bilgileri 
iledir ve yalnız teknik bakımdan bizleri takvi
ye etmek yolundadır. Arz ettim, F. O. A. için
deki camianın bilgili kimselerini, âlimlerini top
lamak suretiyle yapacağımız mücadelede onların 
tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanmak yo
lunda bizleri takviye etmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; arkadaşımız hayvan
cılığa da temas ettiler. Muhakkak ki, hayvan
cılık zirai hayatımızın en esaslı varlıklarından 
birisidir. Hayvancılığı mütalâa ederken bunun
la beraber yemi de, hayvan bakımını da mütalâa 
etmek lâzımdır. Bu memlekete yıllardan beri 
elit hayvan getirildi, bu memlekette bir kısım 
hayvanın ıslahı için gayretler sarf edildi. Bu 
merinosta oldu, sığırcılıkta oldu, diğer bâzı sa
halarda oldu, ama aradan bu kadar zaman geç
miş olmasına rağmen memleketin muhtacolduğu 
seviyeye yükselememesinîn birçok sebepleri ola
caktır. Evvelâ meseleyi hallelebilmek için bun
ların inkişafına mâni olan faktörleri tesbit et
mek lâzımdır. İçtimai, iktisadi ve birtakım ilmî 
faktörler de bunun yanındadır. Bîr realite ola
rak ifade etmek lâzımdır ki; bu memleketi, geniş 
ölçüde hayvana yem yedirmeyi bîr külfet telâkki 
eden zihniyetten kurtarmak lâzımlır. Sabahtan 
akşama kadar başıboş bir halde bırakıp böylece 
beslemek inancını her şeyden evvel kaldırmak lâ
zımdır. Canlı bir varlık olarak yaşaması ve iyi 
ntahsul verebilmesi için onun mutlaka tağdiye 
edilmesi lâzımdır. Hayvanın et ve süt verimini 
artırmak için ona çeşitli gıdalar temin etmenin 
usullerini bulmamız lâzımdır. 

Biraz evvel arkadaşlar temas ettiler, mem
leketin hususiyeti ile mütenasip olarak yeni böl
geler ihdasına gideceğiz. Yetiştirilecek mahsu
lün nev'ini ve verimini artırmak ve bunun için 
lüzumlu kredi ile çiftçiyi teçhiz etmek suretiyle 
her muhitin istihsalini artırmanm bir zaruret 
olduğuna kaaniiz. Birçok yerlerde bir bakıma 
ziraati yalnız hayvan yemi olarak yapmanın ve 
hayvan beslemenin hayvancılığa giderken hangi
sine gideceğimizin ve nihayet bu memlekette et 
ve güt hayvanlarının ehemmiyetini ve bunların 
yetiştirme imkân ve yerlerinin mutlaka tesbiti 
gerekir. Bugünkü gayretlerimiz, memleketin 
ihtiyacı ve dışarıya satacağımız şeyler bakımın
dan geniş imkânlar istihsaline matuftur. Bugü
ne kadar, bilhassa büyük baş hayvanlar, büyiik . 
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haralarımızın yetiştirdiği hayvanlar az bir be- | 
del mukabilinde köylüye verilegelmiştir. Fakat 
bunlar aldıkları hayvanları ellerinden çıkarma
ya çalışmakta ve ekseriya çıkaramamaktadırlar. 
Acaba niçin? Köylüye verilen bu hayvanlar, sa
dece bir ihsan mahiyetinde değildir. Bunların 
zirai sahada verimli bir hale getirilmesi için 
Devletin bir politikası olduğuna göre bu mak
sadın istihsali için, alanlar üzerinde murakabe 
ve kontrol ve elden çıkarmamasını temine matuf 
olarak birtakım müeyyideler tatbiki zaruridir. 
1956 dan itibaren, verdiğimiz hayvanları muka
vele ile vermek ve bakımını, verimli hale geti
rilmesini temin için icabeden telkinin yapılması 
ve ona rağmen alâkasını devam ettirmediği ve
ya sattığı takdirde birtakım müeyyidelerle bu
nu teminat altına almayı, işi hudutlandırmayı 
düşündük. Hayvanlar iktisadi birtakım sebepler
le de beslenmek zaruretindedir, iktisadi men
faatler temin edilmedikçe mücerret hayvancı
lık diye bir şey yoktur. Onun iktisadi hayatın
da mühim menfaatler temin edeceği için çiftçi
yi hayvanına iyi bakması bakımından tenvir et
mek icabetmektedir. Bu vaziyette çiftçi bu mev-
zula da alâkalanacaktır. 

Bu arada bilhassa memleket iktisadiyatı ba
kımından ön safta gelen merinos koyunları ile 
de yakından meşgul olmaktayız. Köylülerimizi 
sırf bu hayvanı yetiştirmeye teşvik maksadiyle, 
onun kalkınması için tiftik ve yapağı şirketi 
kurulmuştur. Çünkü merinosun bakım külfe'ti 
diğer hayvanlardan daha fazla olduğu için, di
ğer yerli hayvanlara nazaran onların üstünde 
bir menfaat sağlamadıkça ona doğru bir tema
yül olmaz. 1935 ten 1950 ye hattâ 1954 e kadar 
uzun zaman geçmesine rağmen merinosa karşı 
olan rağbetin inkişaf gösterememesinin sebeple
rini bu görüşte aramak lâzımdır arkadaşlar. 
Orta - Anadolu'da, Kayseri'de, Konya'da, hat
tâ Kars ve Erzurum'da merinosun suni tohumla
ma ile elde olunan ilk jenerasyonları çok iyi 
neticeler vermiştir. Bunun sütü, yapağısı ve 
tiftiğinin arz ettiği ekonomik himaye neticesin
de merinosa karşı alâka artmıştır. Geçen sene
den beri Tiftik ve Yapağı Şirketi Vekâletle bir
likte bu sahada faaliyete başlamış ve bunun ilk 
seneden itibaren müspet neticeleri görülmüş bu
lunmaktadır. Bunun yanıbaşında bilhassa bü
yük şehirler civarında hayvan yemi mevzuunu 
haüeâfeeek M&pmı Ymd S&nayü kurulmuş ve bu I 
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kuruluş bir anonim şirket haline getirilmiş olup 
1957 başından beri de faaliyettedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu geniş iza
hatımdan sonra sizi daha fazla işgal etmek iste
miyorum. Muhakkak ki, memleketin en ehem
miyetli olan bu mevzuu üzerine eğilmek ve ıs
rarla durmak lâzımdır. En çok bilgiye ve mü
tehassıs elemana ihtiyacı olan bu Vekâlet maa
lesef diğer vekâletlere nazaran bu hususta en 
zayıf olanıdır. Bu sahada yetişmiş insan azdır. 
Biraz evvel arz ettiğim gibi büyük bir kıta ka
rakterini haiz olan bu memleket, her bölgesi ay
rı bir karakterde ayrı nebat nevilerini yetiştirmek
tedir. Bunları tanımak lâzımdır. Bu bölgelerin 
toprak karakteri, sulama şartları ayrı ayrıdır. 
Memlekette her bölgede o bölgenin hususiyeti 
içerisinde ziraat okulları tesis etmek, bunları 
o bölgenin hususiyetine, uygun personel ile 
takviye etmek ve bu sahada muhtacolduğumuz 
elemanları vekâlet bünyesi içinde toplamak za
rureti vardır. Aynen 5 - 6 vilâyetimizde de 
teknik okullarımız vardır, ilkokulu bitiren ta
lebeler üç sene tahsilden sonra buralardan me
zun olurlar. Ama bunlar arasından burayı bi
tirdikten sonra köyüne dönüp de kendi top
rağı ile meşgul olanların adedi % 10 - 25 tir. 
Bu nispetler bölge bölge değişmekle beraber 
hiçbir zaman tatminkâr değildir. Yaptığımız 
bir toplantıda başka mesleklere geçmenin se
bepleri -üzerinde durduk. Bu meslekte kendi 
arzusu ile çalışılabilmesini temin edici - mehe-
dici değil -, teşvik edici ve cazip kılıcı birtakım 
tedbirler alınmak suretiyle, zirai meslekle ve 
bölgenin icaplariyle hiç alâkası olmıyan Ge
dikli Okuluna girmek; kız talebe için hemşire 
okuluna girmek gibi hususatın önüne geçmek 
karanndayız. Zirai bilgilerini y kendi toprak
larına intikal ettirmek maksadiyle bilgilerini 
oralarda kıymetlendirme yolunu bulabilmeleri 
için, genç ziraatçi eleman konusunda birtakım 
tedbirler üzerindeyiz. Kanuni tedbirlerini Yük
sek Heyetinize getireceğiz arkadaşlar. 

Muhterem Şerafettin Ayhan arkadaşımız 
iki sual sordu t Birisi; Minneapolis Moline trak
törlerinin programlarını tahakkuk ettirip et
tirmediği idi. Bu, bir anonim şirkettir. .Ziraat 
Vekâleti ile alâkası Zirai Donatım Umum Mü
dürlüğünün bu şirkete hissedar -olmasından 
ibarettir-
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Şu malûmatı arz edeyim : Geçen sene 251 

traktör imal etmiş ve programını bu miktarla 
tahakkuk ettirebilmiştir. 1957 senesi için bin 
küsur traktör üzerine programlarını yapmış 
olduklarını bildirdiler. Bunun 30 adedini halen 
imal etmişlerdir. 

Hayvan sağlık memurları için nizamname 
ve talimatname mevcuttur. Bilmiyorum nizam
name ve talimatname ile neyi kasdediyorlar ve 
nasıl bir nizamname bekliyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, sizleri daha fazla 
meşgul etmemek için bu sahada vekâletimizin 
kendisine mevdu vazifeleri hassasiyetle takib-
etmekte olduğu aşikârdır. Memleketin zirai 
sahada muhtacolduğu bütün gayretlerin, her sa
hanın hususiyetleri içinde ihtisas sahibi arkadaş
lar yetiştirilmesi suretiyle ele alınmasına devam 
edilmektedir. Bu o kadar geniş ve etraflı bir mev
zudur ki, mesele ne yalnız sulama, ne yalnız to
humları ıslah, ne şu ve ne de budur; Mesele bü
tün bunlar etrafında toplanan problemleri mü
kemmeliyete isal için yapılan gayretlerin bütünü 
içinde memleket ziraatı dâvasının mütalâa edil-
mesindedir. Bunlar bugünden yarma derhal ne
ticesi alınabilecek işler değildir. Narenciye, fın
dık, çay, hayvancılıkta ve diğer sahalarda arka
daşlarımın büyük gayretler içinde büyük fedakâr
lıklar sarf ederek çalıştıklarını söylemek isterim. 

Hattâ bu sektörde çalışan arkadaşların diğer 
sektörlerde çalışanlardan daha büyük gayretler 
gösterdiğini, iki ayrı gayret içinde mesailerini 
kıymetlendirmek için büyük fedakârlıklar yap
makta olduklarını Yüksek Huzurunuzda belirt
mek isterim. Her ne kadar yapılan işler bir bilgi 
ve ihtisasa lüzum gösterirse de bu arada sevgi 
ve itimat yaratmak da vardır. Hem bu konuda uğ
raşmak, hem de bilgi ve teknik imkânlarını kendi 
sahasına intikal ettirmek suretiyle kıymetlendir
mek gibi iki ayrı mesai sarf etmektedirler. Yüksek 
Meclisin yatan alâkasının devamını müşahede et
tiklerim de ayrıca ifade ederken bugün memleke
tin içinde bulunduğu şartları yenerek ziraat asha-
smda ulaşılması güç olan mesafeye yaklaşmak için 
büyiik gayretle? sarf ettiklerini de belirtmek is
terim. (Alkışlar) 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Müsaade eder
seniz birkaç sual sormak isterim. Birinci sualim 
şudur : Mersin ve havalisinde binlerce dönüm na
renciye bahçesi susuzlukla karşı karşıya bulun-

1957 O : 2 
maktadır. Bu arazinin sulanması için Hükümet 
ne düşünmektedir? 

ZİRAAT VEKÎLÎ ESAT BUDAKOĞLU 
(Devamla) — Ben o bölgenin, arkadaşımın söy
lediği gibi, bir kuraklık, susuzluk tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunduğuna muttali değilim ve bu 
ana kadar bana böyle bir şey intikal ettirilmiş de
ğildir. Durumu tetkik ederiz ve eğer böyle bir 
tehlike bahis mevzuu ise o bölgenin en küçük su
larını dahi kıymetlendirerek o sahanın istifadesi
ni sağlamak hususunda lâzımgelenleri yaparız. 
Fakat arz ettiğim gibi, mıntakadan bize intikal 
ettirilmiş hiçbir tehlike işareti yoktur. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Bugün bilhas
sa büyük şehirlerimizde barınmış olan mandırala
rın 1957 yılı Nisan sonuna kadar belediye hudut
ları dışarısına çıkarılacağı mandıra şahinlerine 
tebliğ edilmiştir. Acaba bunun bir müddet daha 
tehiri mümkün müdür? 

ZİRAAT VEKÎLİ ESAT BUDAKOĞLU 
(Devamla) — Bu, tamamiyle belediye mevzuatı 
içerisinde ve belediyelerin bu şehirlerde yaşıyan 
vatandaşların sıhhati bakımından gördüğü bir 
zaruretin icabı ittihaz edilmiş bir tedbirdir. Bu, ' 
Vekâletimizin vazifesi dışında bir mevzudur. 

REİS —> Hikmet Bayur Beyefendi sualinizi 
sorunuz. • 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Beyefendi, 
İskenderun'daki gübre fabrikası muattal bir 
durumda mıdır? Bu hususu rica edecektim. 

ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 
(Devamla) — İskenderun'daki gübre fabrika
sının Vekâletimle olan ilgisi sadece Zirai Donatım 
Kurumunun hissedar olmasından ibarettir. Di
ğer taraftan memleketim muhtacolduğu güb
reyi istihsal etmesinden dolayı bununla hu
susi bir alâkası vardır. Bu, yüz bin tonluktur; 
o halde çalışmaktadır. Bugün ne miktar istih
sal etmiş bilemiyorum. Arzu ederseniz bugüne 
kadar 1956 - 1957 yıllarındaki, istihsal rakam
larını arz edebilirim. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — $fendim, 
\m fabrika muattal bir vaziyette midir? 

ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 
(Devamla) — Hayır, muattal değildir. Hâttâ 
bir ikincisi daha Yarımca'da aynı şirket ta
rafından kurulmaktadır. 

REİS — Şerafettin Ayhan Bey, Sayın Ve
kilden sualinizi sorunuz. 
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ŞERAFETTİN AYILAN (Sinob) — Orman .. 

mahsûlünün satışı hakkında bir kanun çıktı, 
Bu kanun çıkalı 7 ay oldu. Bu hususa ait iza-J 
hat vermenizi rica ederim. 

ZİRAAT VEKİLİ ESAT BUBAKOĞLU 
(Devamla) — Efendim, orman mahsûlünün de 
diğer mahsûller gibi Millî Korunma Kanunu
na tâbi olduğu müddetçe satışlarının ayrı bir 
usule tâbi tutulması hakkında bir kanun çık
mıştı. Hiç şüphesiz ki, bu kanun muayyen be
del üzerinden ve ona bağlanacak olan alıcı kâr | 
haddinden eksiltmek suretiyle yapılacaktır. 
Bu, elbetteki, Orman İdaresinin zararmadır. 
Çünkü şimdiye kadar artırmak suretiyle sa
tılmakta ve en çok bedel veren üzerine ihale 
edilmekte idi. Aradaki fark da Orman İdare* 
sinin menfaatine olarak kalırdı. Şimdi yeni bir 
satış usulüne gidildiğine göre elbetteki İdare
nin zararı olacaktır. 

REİS — Söz, C. H. P. Grup Reisvekili Nu
ri Sertoğlu 'nundur. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA NURİ SERTOĞLU (Sinob) - -
Muhterem arkadaşlar, bizde asırlardan beri, alı
şılmış olan ziraat geleneklerimiz, müstahsilin ba
badan oğula intikal eden cins ve tarzda istihsal 
yapması temayül ve gayretleri üzerinde temer
küz etmektedir. Buğdayını, babasından hangi 
usulleri görmüşse öyle yetiştirir, arpasını ve di
ğer tâli mahsullerini keza bu bilgilerin tesiri al- t 
tında; yetiştirmek gayretindedir. Ziraatte top
rağın rolü birinci derecede geldiğine göre, ya- | 
ni Türkiye sathını kaplıyan toprakların yüzü erce 
çeşit istihsal nevilerinden en çok, en hafif mali
yetle hangisine imkân vereceği yolundaki etüd-
lerin o toprağa göre yapılması gerektiğine göre 
sayın Vekilin bu mevzudaki beyanlarını mem
nuniyetle karşıladık. Her şeyden evvel Doğu
dan Batı sınırlarımıza kadar yer yer ayrı kabi
liyet ve karakter arz eden toprağın esaslı tah
lillerden geçirildikten sonra, memleketin ziraat 
sahalarının istihsal kabiliyetleri itibariyle bölge
lere ve kısımlara ayrılması, memlekette isabetli 
ve fennî bir ziraat esasının temelini teşkil ede
ceğinde. şüphemiz olmadığı içindir ki, Ziraat Ve
kâletini bu istikamete teveccüh etmiş görmek
ten mütevellit memnuniyetimizi ifade ve teşek
kürlerimizi arz için söz almış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, tahlil ve bu tahlil esas
ları dâhilinde yapılacak bir Türkiye toprak hu- I 
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ritasınm bize vereceği ilk işaretler hayret ve 
memnuniyet verici olacaktır, öyle tahmin edi
yorum ki, yer yer istihsal nevilerini değiştir
mek ve her bölgeye en ucuz maliyetle ve fakat 
en iyi kalitede istihsal yapan maddeleri getir
mek imkânlarını biz ancak, memlekette bir top
rak haritasına sahibolduğumuz gün anlamış ve 
başarmış olacağız. Saym Vekilden şunu da ri
ca etmek isterim: Bir toprak haritasının arkasın
dan gelecek programda toprağın karakter ve 
bünyesine göre yapılacak olan istihsal nevileri 
için müstahsılla iş birliği yaparak, memlekette 
hakikaten hangi mahsullerin nerelerde yetiştiri
leceği ve memleketin yer yer zirai karakterinin 
belirtilmesi yolundaki mesaileri gelmelidir. Tür
kiye bir ziraat memleketidir derken; buğday ve 
diğer emsali maddeler mi, şekerin ham maddesi
ni teşkil eden pancarın yetiştirilmesi mi, yok
sa tütün ziraati veya yağlı tohum ve emsali 
maddelerin yetiştirilmesi itibariyle mi tavsif et
mek lâzımgeldiğini, toprak haritasını takibede-
cek zirai programlaştırmanın esasları bize vere
cektir. Bu itibarla Sayın Vekili bu kararların
dan, bu anlayışlarından dolayı hem tebrik edi
yor, hem de muvaffakiyet temenni ediyorum, 
Bunda muvaffak oldukları gün, memleketin zi
rai hayatında ve inkişafında büyük bir inkılâp 
yapmış olacaklardır. Bunu başarmış olacakla
rına şimdiden inanmalarını rica ediyorum. 

Kendilerine tekrar muvaffakiyet temenni 
ederim. (Yaşa sesleri, umumi alkışlar.) 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu Rei 
si Fethi Çelikbaş, buyurun. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
REİSİ FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh
terem arkadaşlar; halen Türk ekonomisinin 
içinde bulunduğu şartlar dairesinde kalkınma
sının ağırlığını Ziraat Vekâleti taşımak mevki-
indedir. 

Ziraat Vekâleti kendi teşkilâtında ve bün
yesinde Türk çiftçisi ile, müstahsılla öyle bir 
hava yaratmalıdır ki, müstahsilin daima baş
vurduğu merciler, teşkilâtın bir memuru olarak 
değil, onun yanı başında bir yardımcısı olarak 
telâkki edilmiş olsun. 

Biraz evvel Vekil Bey temas ettiler. Hakika
ten vekâlet içinde çalışan memurlar - bir kısmı
nı yakinen ve şahsan tanırım - nasıl çalıştıkla
rım bilirim, öyle aşkla çalışan memurlar var
dır ki, arkadaşlar, bunlar mesailerinde geceyi, 
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gündüzü tefrik etmeksizin çalışırlar. Pek çok 
ziraat memurları bunu bildikleri için bu havanın j 
daha da yaygın hale getirilmesini Vekil Beyden 
bilhassa rica etmekteyim. 

Türk ziraatinin halen millî ekonomimizin 
içerisindeki yerleri şöyledir : Nüfusumuz sürat
le artmaktadır. Ve binnetice tabiî faktörler 
kıymet kazanmaktadır. Arazinin kıymeti artı
yor, meranın kıymeti artıyor. 

ikincisi; Türkiye ziraatinde asırlardan beri 
gelen bir emniyetsizlik maalesef muayyen saha
larda son dört ay evveline kadar dahi, kendisini 
göstermiştir. Millî Korunma Kanununun tatbi
katı D. P. Sözcüsü Sadettin Karacabey'in de de
diği gibi, çiftçiyi hayal sukutuna uğratmıştır. 
Türk çiftçisine müstakar, emin bir atmosfer ver
mek lâzımdır. îşte artan nüfus, hukuki bakım
dan emniyet, Türk çiftçisinin kalkınmasında 
dikkate alınacak bellibaşlı doneler olarak gö
zükmektedir. 

Bunun dışında mühim bir faktör daha var
dır; bu da ihracatla ilgilidir: Biz Hürriyet Par
tisi Meclis Grupu olarak Türkiyenin kalkınması, 
yani vatandaşların kolay yaşaması, refah içeri
sinde yaşaması tedbirinin, ihracat ve ithalâtımı
zın yani dış ticaretimizin geliştirilmesinde gör
düğümüz için, Türk çiftçisinin, ihracata müte
veccih inkişafında mühim bir maniin, döviz 
kurları arasındaki farkta olduğunu tesbit et
mek mecburiyetindeyiz. 

'Şu halde hukuki emniyet ve istikrar, tabiî 
bakımdan nüfusun artışı ve bir de döviz kur
ları arasındaki fark ziraat politikamızın tanzimi
ni behemehal dikkate alınacak faktörlerdir, işte 
Ziraat Vekâletinin politikası bu verilerin ışığı 
altında belli bir program olarak ortaya çıkmalı
dır. Bu yalnız Ziraat Vekâleti politikası değil, 
aynı zamanda Hükümet politikası olmalıdır. Bu
nun içerisinde hububat ve bakliyat politikası 
vardır. Arkadaşım Sayın Mustafa Ekinci buna 
ve sınai nebatlar politikasına temas etti. Bende
niz bunun dışında bâzı mühim meselelere temas 
edeceğim. 

Geçenlerde Islahı Hayvanat Kanunu burada 
görüşülürken bunun üzerinde durduk. Türkiye 
geniş ölçüde bir'hayvancüık politikasına muh
taçtır. Ve Türkiye 'de nasıl bir sanayii teşvik kanu
nuna ihtiyaç varsa öyle bir hayvancılık' politi
kasına da ihtiyaç vardır. Vaktiyle beraber çalış- | 
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tığımız sıralarda Neclim Beyin bu mevzua el 

j atmış olduğunu bilyorum. Yem nebatları ve da
ha geniş bir zaviyeden kredi, finansman, pazar 
vaziyeti, soğuk hava depolarını da beraber mü
talâa etmek suretiyle hayvancılığı teşvik poli
tikasına katiyen ihtiyaç vardır. Bunu Hükümet 
ele almalıdır. 

Bir de son zamanlarda nebati yağ bakımından 
yağlı tohum istihsali mühim bir duruma gelmiş
tir. Türkiye ihracatına müteveccih emtia içinde 
nebati yağlara da yer verilmesi mevzuu üzerin
de Hükümetin durmasını temenni ederim. 

Kuru ve yaş meyvalar hakikaten bütün ziraat 
şubelerimizde olduğu gibi veriminin artırılması
na muhtaçtır. Bunun için birtakım çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Tohumlar ıslah edilmeli, gübrele
re ehemmiyet verilmeli, parazitleriyle mücadele 
edilmeli ve bilhassa prim mevzuuna^ ehemmiyet 
verilmelidir. Bu prim dönüm başına, hektar ba
şına hesabedilebilir^Onun için, Ziraat Vekili Be
yin hayvancılık mevzuundaki .noktai nazarı tama
men yerindedir. Türkiye ziraatte entansif çalış
maya mecburdur, çünkü nüfusu artmaktadır. 

Yine vergi politikasına temas edeceğim; çün
kü bu, döviz işiyle alâkalıdır. Meyva usaresi fab
rikası kurmak istiyen vatandaşlara istedikleri pri
min verilmemesi veya vergi muafiyetinin tanın
maması yüzünden müteşebbisler teşebbüslerinden 
vazgeçmişlerdir. 

Arkadaşlar, eğer Türkiye'de döviz kurları ara
sında bir anormallik olmasaydı bu müteşebbisle
ri reddetmek hakikaten kolay'olurdu. Ama döviz 
kurlarımızda muazzam bir fark olduğuna göre 
vergi politikamızda, prim politikamızda ihracatı 
teşvik edecek tedbirleri almak ve memlekete ye
ni yeni döviz imkânları sağlıyacak teşebbüsleri 
teşvik etmek lâzımdır. Bu bakımdan Ziraat Ve
kâletinin, vergi politikası üzerinde, ihracatı artı
racak müteşebbisleri teşvikte, sınai imalât işinde, 
konserve, sebze, meyva, marmelât sanayii ve hay
van ürünleri ve meyva usaresi mevzularında ça
lışması lâzımdır. Soğuk hava işlerinde başlamış 
bir program vardı; devam ediyor sanırım. 

Ormancılık meselesi; arkadaşlar orman dâ
vamız memleketin en önemli davasıdır. Millî me
seleler arasında uzun vâde içerisinde fevkalâde 
mühim ehemmiyeti olan bir dâvadır. Bunun dı
şında yine ormancılık mevzunda maden direği 

I ve traverslerin ve mümkün olduğu kadar selülo-
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*un' içerden temin olunması konusunda alâkalı 
daireler tanları hariçt^ö getirtmeyi tercih ede
bilirler, ama dövizin serbest piyasadan alınması 
halinde bedelinin hesaba katılması doğru değil
dir. Bu sebeple de bunların mümkün mertebe içe
riden teminine gayret edilmesi şayanı temenni
dir. işletmeler Vekilliğim zamanında bu hususta 
bir vekâletler arası komisyon teşkil edilmişti. Ne
ticesi ne oldu bilmiyorum. 

Bir cümle daha müsaade eder misiniz? 
REÎS — Buyurun, efendim. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Sebze, 

meyva, et ve batık arkadaşlar; ekonomik bir var
lık olarak, servet olarak çalıştırılması için soğuk 
hava depoları tesis edilmesi, soğuk hava tesisatı
nı havi nakliye vasıtalarının bulundurulması, 
konserve sanayii kurulması şarttır. Aksi takdirde 
ekonomik bir servet kaynağı olmaktan çıkar, ve 
kendi kaderine terk edilmif bir mevzu olmaktan 
ileriye gidemez. • 

REÎS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEItlLl ESAT BUDAKOÖLU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; bir nokta
nın tavzihi bakımından tekrar huzurunuzu işgal 
edüyöfusı. 

Gerek hayvancılık, gerek ziraat mahsulleri ve 
gerek diğer sahalarda memleketin hangi seviye
ye yükselmesi lâzımgeleceği yolunda hükümet 
olarak tamamen programlaşmış bulunuyoruz ve 
e program üzerindeki hamlelerin içindeyiz. Hay-
v&neılıkta - köylüye intikal bakımından - primi 
artırmak suretiyle bunları takviye edeceği'z. Elit 
hayvanların memleket dışından getirilmesi bakı
mından tamamen bir programın içinde hareket 
etmekteyiz. 

Biraz evvel arz ettim; bu bakımdan Amerika'
dan elit hayvanlar getirmek için anlaşma yap
tık. içinden bfr miktarı gelmiş ve bir miktarı da 
gelecektir. 

Diğer taraftan sebzecilik ve meyvacılık geniş 
bir inkişaf arz ederken bunları kıymetlendirmek 
için konserve sanayiine de gidilmektedir. Bu 
memleketin meyvalarmm ve sebzelerinin konser
veye elverişli olması bakımından hangi vasıfları 
haiz olması lâzımgeleeeğini <tesbit için araştırma 
enstitüleri ciddî çalışmalar yapmaktadır. Elde 
ettiğimiz tohumları müesseselerimizde artırmak 
suretiyle yakın zamanla müstahsıla intikal ettiri
lecektir. 
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tamamen bir program içerisindeyiz ve hükümet 
bir program içinde çalışmaktadır. Bunun tahak
kuku için bütün gayretlerimizi hızlandırmış bu
lunuyoruz. (Soldan alkışlar) 

RElS — Ahmet Tokuş. 
AHMET TOKUŞ (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım; söz aldığım zaman Türkiye'nin 
zirai ekonomisinde son derece mühim bir rol oy-
nıyaeak olan Mersin, Muğla yani Cenup akdeniz 
üzerinde konuşmak istiyordum, halen de o arzu
dayım. 

Bu mıntakanm sadece turistik güzellikleri 
dillere destan olmuş fakat hakikaten ziraat bakı
mından bir altın sahili olduğu unutulmuş. Bun
dan evvel bir nokta üzerinde durmama müsaade 
ederseniz minnettar kalırım. 

Mustafa Ekinci buraya geldiler ve güzel ten-
kidlerde bulundular, yalnız bu arada dediler ki: 
«yükselmiş bir hayat standardı yoktur.» Arka-
laşlar, bu kelime benim üzerimde çok derin tesir
ler yaptı. Maziye ait korkunç hayalleri ortaya 
attı. Öyle bir hayal gördüm ki, ayağında değil 
ayakkabısı, çarığı dahi olmıyan, üstünde gömleği 
bulımmıyan, yırtık şalvarlı köylü tipi gözünün 
önünde belirdi çok şükür artık böylesi kal
mamıştır. Hem zengin ve hem de fakir köylülerin 
bulunduğu bir mıııtakadanım. Eskiden bu mmta-
kada buğday yemek imkânı olmıyan insanlar 
vardı. Birçoğu mısır koçanını, ahladı, birkaç tane 
mısırı, arpayı değirmende öğütmek suretiyle bun
ların karışımından vücuda getirilmiş bir nevi 
ekmeği yerdi. «Hayat standardı yükselmedi» de
diğiniz : zaman bunları hatırladım, bunlar gözü
mün önüne geldi. Şimdi bu aynı köylere gidip 
geliyoruz, her şey ile uğraşıyoruz. Bilhassa millet
vekili olduktan sonra bunları çok daha yakından 
tanımak imkânını haiziz. 

Hayat standardını yükseltmek acaba ne de
mektir? Acaba köylü daha iyi yemiyor mu? Daha 
İyi yiyor» daha iyi giyiyor. Eskiden değil fakir-
lar, bir köyün zenginleri dahi şehire giderken 
ayakkabılarını giyer, şehirden çıkınca ayakların
dan onları çıkarırlar, ellerine alırlardı. Şimdi 
ayakkabısız köylü yoktur. Köylünün radyosu 
vardır, köylü Amerikan buğdayını da, Türk buğ
dayını da yemektedir. 

Bugün Antalya'nın Gündoğmuş kazasının 36 
köyü vardır. Otuz altısı birden kendilerine ofisin 
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buğday tahsis etmesini istiyorlar «Ofisten bize 
buğday tahsis ettirin, paramızla alacağız» diyor
lar. Bu; hayat seviyesinin yükselmesi demek de
ğil midir? Öyle köyler vardır ki, radyosu var
dır; bazen jipine binerek şehire sinemaya bile ge
lenler mevcuttur. Mustafa Ekinci arkadaşımız be
ni mazur görsünler köylümüzün acınacak duru
mu yoktur bu haksızlıktır ve bu zaman da çoktan 
geçmiştir. Arzu ettiğiniz Amerikan köylüsü ha
yat seviyesi ise bu Avrupa'nın şehirlisinde brle 
yoktur. Mamafih istikbalimiz açıktır, Türkiye 'miz 
ikinci bir Amerika olmaya namzettir ve olacaktır. 

REİS — Vaktiniz tamamlanmıştır. 
Hüseyin Çimen. 
HÜSEYİN ÇİMEN (Burdur) — Bütün ve 

kâletini alâkadar eden mevzular hakkında gerekli 
izahatı lütfetmiş bulunan Sayın Ziraat Vekili
mize teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar; ziraat bütçesi görüşü
lürken, bendeniz de şu naçiz görüşlerimi arz et
mek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Esa
sen kendim de küçük bir çiftçiyim; İktidarımızın 
memleket hayrına yaptığı işler, hepiniz takdir 
buyurursunuz ki, saymakla bitmez. Bunu da kim
se inkâr edemez. Bendeniz Burdur secini çevrem
deki yapılan işlerden bir ikisini söylemekle iktifa 
edeceğim. Bilhassa, orman mevzuunda istihsalin 
artması, yol çalışmalarının programla devam et
mesi, ağaçlandırma işlerinin müspet netice ver
mesi, döviz çıkarmasına sebebolan reçinenin, 
istihsalinin memleketimiz dâhilinde yapılması biz
leri çok memnun etmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğümüzün Orman Ka
nununun tatbikatçıdaki âzami çalışmaları ve 
müspet anlayışından dolayı kendilerine teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. Bu sene seçim çevrem 
olan Burdur'un bucak kazası dahilindeki birçok 
köylerin ekinlerine büyük bir zarar vermek üze
re iken zararlı haşareye karşı on gün devam 
eden bir mücadele yapılmıştır. Bu mücadelede 
beş uçakla 40 bin dekar ekin sahası ilâçlanmış-
tır. Bu mmtakada 1956 yılında yağmur olmadığı 
halde Toprak Mahsulleri ne miktar hububat al
mıştır, arz edeyim. 

Buğday 888 ton 
Arpa 390 » 
Yulaf 225 # ' 

Yekûn I 503 
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iktidarı gölü kurutmuş, meydana çıkarmış, va-. 
tandaşlara teslim etmiştir. 

Arkadaşlar, yalnız şurasını arz edeyim ki, 
biz seçim çevremizde gezerken, ağaçlarda ağaç 
kurdu dediğimiz zararlı haşareleri ve bir de ök
se otu dediğimiz meyvalı meyvasız ağaçları im
ha eden otu gördük. Bunların da önlenmesini 
Sayın Ziraat Vekilinden rica edeceğim. 

Bu münasebetle Hükümetimize ve alâkalıla
ra vilâyetim namına teşekkürlerimi arz etmeyi 
bir vazife bilirim. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu, Malatya. 
Efendim Nuri,Ocakcıoğlu sırasını gene sıra

da bulunan Mehmet Hazer'e veriyor. Buyurun, 
efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Aziz arkadaş
larım, bendeniz iki mesele üzerinde mâruzâtımı 
teksif etmek istiyorum. 

Bunlardan birisi tohum meselesi, bir diğeri 
de köylü kalkmmasıdır. Tohum meselesinin tek
nik taraflarına temas etmiyeceğim. Yalnız de
min Demokrat Parti adına konuşan arkadaşı
mızın da ifade ettiği gibi, bu sene maalesef yağ
murlar geçen seneye nazaran az yağmıştır. Bu 
sebeple Garbi ve Orta - Anadolu'da kâfi dere
cede ekim yapılamamıştır. Bizim İlkbahar ekimi 
yapan mmtakamız ise Şarktır.. Şarkta ise bugün 
maalesef tohuma elverişli buğday, arpa elde 
mevcut değildir. Mevcudolanlar da kuraklık yü
zünden yemeklikte kullanılmıştır. Garpta ve Or
ta - Anadolu'da kâfi miktarda ekim yapılamadı
ğına ?.••;•"> re, Hükümet bindeki bütün imkânlarla 
Şarkta skimi teşvik elmek mecburiyetindedir. 
Bu itibnri?,, şimdiden Şark bölgesinde mümkün 
olduğu kudav \ e uıeveııt vasıtaların hepsinden 
itifade etmek suretiyle bir an evvel tohumluk 
sevk edilme,;'; Im'.ımgelir. Aksi takdirde Şaiik-
taki eki.:» zurnanı.da geçer, bu sene inşallah 
bundan ,;onra yağmurlar iyi gider ama, bir ted
bir olmak üzere Garpta kaybettiklerimizi telâ
fi etmek maksadiyle Şarkta tedbir almış oluruz. 

Köylünün kalkınması mevzuunda Sayın Ah
met Tokuş arkadaşımız dünü karalıyan bir eda 
ile konuşmamış olsa idi bu mevzua fazla temas 
etraiyecektim. Arkadaşlar, köylünün kalkın
ması maalesef istediğimiz seviyeye varmamış
tır. (Soldan «Biz de bunu söylüyoruz» sesleri) 
Dün Türkiye'de köylü hayatı-bugünün şartları
na uygun seviye ve vaziyette değildi, fakat 
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Ahmet Beyin çizdiği kara tablo halinde de de
ğildi. Dünün sıkıntısı yalnız harb yıllarında idi. 
Harb yıllarında belki ekmek bulunamıyan yer
ler olmuştur, fakat bugün de ekmek bulmak
ta sıkıntı çeken, işsiz, karnı aç, üstü başı yırtık 
gezen köylülerimiz de mevcuttur. 

Arkadaşlar, Şark bölgesinde bugüne kadar 
işsizlik yüzünden amele olarak Garba giden tek 
bir köylü vatandaş yoktu. Kimse işsiz kalmaz, 
oraya, buraya gitmezdi, fakat bu sene gitmek 
zorunda kalmışlardır. Bu insanların durumu 
mahsule bağlı kalmaktadır. Hükümetin bunun 
yanında tedbirleri maalesef olamamaktadır. 
Mahsulü iyi olursa o sene köylü zengin ve mü
reffehtir, bir sene ve hele iki sene mahsulü ol
mazsa fakirdir, ekmek de bulamaz, her (hangi 
bir aletini, ihtiyacını teminde de güçlük çeker. 
Bu, bir hakikattir. Binaenaleyh dün de bugün 
de tabiat şartlarına çok fazla tâbi olan ziraati-
mizi tetkik ederken onu hâdiselerin tekevvün 
ettiği şartlar için mütalâa etmek insaflı ve ha
kikati teslim etmenin yolu olur. Bu itibarla 
Ahmet Tokuş arkadaşım insaf etsin, hâdiseler, 
bilhassa ziraat hâdiseleri bizde tabiat şartlarına 
çok bağlıdır. Tabiatın müsaidolduğu, feyizli, be
reketli geçtiği yıllarda köylünün umumiyetle 
yüzü gülmektedir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Meselâ 

Kars'ta geçen sene hayvan zayiatı oldu. Hay
vanı zayi olan köylü elbette sıkıntıya düştü, 
elbette fakirliğe düştü ve elbette aradığını bul
madı ve alamadı arkadaşlar. Bu itibarla dün 
köylünün içinde bulunduğu şartlar içinden bu
gün köylünün kurtulduğunu sanm,ak, müreffeh 
olduğunu zannetmek doğru sayılamaz. Münfe
rit bâzı haller varsa bunu aradan geçen zaman 
içindeki, hükümetlerin aldığı tedbirlere atfet
mek doğru olur. 

Ziraat teşkilâtı ne 1950 de başladı ve ne de 
dün. Uzun bir devrin terakkilerini kaydederek 
gelmektedir. İnşallah bundan sonra ziraatçi 
kütlesinin istenilen şekilde geliştiğini görürüz. 

Bunu böyle tesbit ettikten sonra tekrar ede
yim ki, münferit vakalarla koca bir devri le
kelemeye hakkımız olamaz. 

REİS — Şevki Erker, Erzurum. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, kurak bir seneye rağmen zi-
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rai mahsullerin gelirinin senede 8 milyara yak
laştığını göz önünde tutarsak Ziraat Vekâleti
nin iştigal mevzuumm ne dereceye kadar ehem
miyetli olduğunu anlamış oluruz. 

Bir kurak seneden bahsediyoruz. Sadece ku
rak değil, muhterem hatip arkadaşlarım ve 
Muhterem Vekil Bey bugünkü zirai usulün he
nüz teknik sahaya yeni tatbik edildiğini teba
rüz ettirdiklerine göre, bu suretle istihsalimi
zin birkaç misline çıkacağı muhakkaktır. İşte 
bu kabiliyettir ki, memleketimizin istikbalini 
ve refahını bize müjdelemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, çok geniş bir inşirah 
içindeyim, vicdan huzuru içindeyim. Ziraat iş
lerimizin girmiş olduğu istikametin ve yolun 
muhalefet hatiplerimiz tarafından ittifaka ya
kın bir takdir ve tasviple karşılanmasından 
memnunuz. Binaenaleyh, bu mesele artık tama
men millî bir mesele olmuştur. Prensip meselesi 
tamamen katîleşmiş ve taayyün etmiştir. O hal
de hiçbir tereddüdümüz yoktur. Cenabı Hak 
bize ziraat işlerimizde yardım ettiği takdirde 
milletçe göstereceğimiz azim ve gayret, karşı
laşacağımız bütün güçlükleri j^enecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ziraat işleri bir vekâlet işi olmaktan ziyade 

bir millet işidir, bir köylü işidir. Binaenaleyh, 
mesele, kolayca ve çabucak halledilecek bir me
sele değildir. İşte bütün bu çetinlik dolayısiy-
ledir ki, bugüne kadar vâki olan terakki ve te
kâmül bizi tatmin edecek kadar ilerlememiştir. 
Ama köylümüzün zekâsına ve gördüğü yenili
ğe intibak kabiliyetine güvenerek diyebiliriz 
ki, bu çetin yolda da mühim merhaleler aşmış 
ve bir inkılâp yolunu tutmuşuzdur. 

Muhterem arkadaşlar; bendeniz, bir mesele
ye daha temas etmek istiyorum, bu mevzuda 
vekâleti takdir ederim : O da iş birliği zihni
yeti, iş birliği düşüncesidir. Ziraat Vekâleti ar
tık tek başına, kenarda durmamaktadır. Kendi 
günlük meeslelerine, ve gelecek için olan bütün 
meselelerine hâkim olmuştur. Alâkalı vekâlet
lerle çok sıkı bir iş birliğine girmiştir. Bugün 
su işleri memleketimizin istikbali bakımından, 
iktisadi gelişmesi bakımından en mühim bir yer 
tutmuş olmakla beraber daha henüz başlangıç 
safhasında olduğumuzu biliyoruz. İşte, bu baş
langıç safhasında ve tam zamanında Ziraat Ve
kâletiyle Nafıa Vekâleti elele vermiş ve gayet 
mükemmel ve hakikaten övünülecek bir yol 
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tutmuştur. Artık, nerede sulama yapılabilir, 
hangi arazi sulamaya elverişlidir, tesisler ne
rede ve nasıl yapılmalıdır, tesisler yapıldıktan 
sonra bunlar nasıl işletilmelidir?... Mevzuları 
üzerinde Nafıa Vekâleti tek başına karar ver
miyor. Ziraat Vekâletinin arzusuna göre gös
terilen istikamette çalışmaktadır. 

REÎS— Bir dakikanız kaldı, efendim. 
ŞEVKİ ERKER (Devamla) — Bu hakika

ten takdir edilecek büyük bir merhaledir. Bun
dan başka Ziraat Vekâletinin mevzuuna çok 
ehemmiyet vermekte olduğunu Vekil Beyin ağ
zından burada dinledik. 

Şunu da ilâve edeyim ki, üniversitelerimiz 
bu sahalarda yalnız dört duvar arasında kal
mamaktadır. Artık, ışığını köylünün tarlasına 
köylünün çiftliğine de çevirmiş bulunmakta, 
köylü ile iş birliği yapmakta, her sahada köy
lüye el uzatmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu saydıklarımdan 
başka vekâlet, İşletmeler Vekâletiyle iş birliği 
yaparak gübre sanayii ve kurduğu tesislerle 
yem sanayii kurmaktadır. Zirai mahsullerin 
kıymetlendirilmesi için biraz evvel dinlediğimiz 
sanayiin kurulması sayesinde mahsuller kıy
metlenecek bu vesileyle de aürra teşvik edilmiş 
olacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, buraya kadar söyle
diklerimi diğer hatip arkadaşlarımın ifadeleri
ne ilâve etmiş olmakla iktifa ediyor, vaktim 
dolmuş olduğundan hepinizi hürmet ve muhab
betle selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 
(Bravo sesleri). 

REİS — Efendim, kifayet takrirleri gelmiş
tir. Son olarak sıradan bir arkadaşımıza daha 
söz vereceğim. Ahmet Fırat (Yok sesleri) Ze
ki Başağa. 

ZEKİ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 
arşkadaşlarım; asla bir tarizde bulunmak ak
lımdan geçmez. 1939 senesinde yine şu kürsü
den Ziraat Vekâletinin Bütçesi müzakere edi
lirken bir muhterem arkadaşımız diyorlardı ki, 
«Zirai politikamızı şahısların şahsi anlayış» 
larmdan kurtarmak ve bir program dâhilin
de yürütmek zamanı gelmiştir.» Bu arkadaştan 
sonra bugün Hükümet Reisimiz ve Parti Baş
kanımız Muhterem Adnan Menderes söz alıyor 
ve şöyle söylüyor : 

«Ziraat Vekâleti bu 7 milyon liralık bütçe-
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siyle, değil böyle bir kalkınma dâvasının is
tilzam ettiği fedakârlığı ve hamleleri yapmak, 
bugün memlekette mevcut teşkilâtı bile idame 
etmek mevkiinde değildir.» 

O gün söylenmiş olan bu sözler ve 7 milyon 
liralık bütçeye mukabil bugün 135 milyon li
ralık bir bütçe ile, Ziraat Vekâleti Bütçesiy
le Türk Milletinin huzuruna çıkan bugünkü 
Hükümet, ziraat politikasında halkımızın yüz-
do seksesini teşkil eden köylünün hayat sevi* 
yesinin yükselmesine matuf bir hareket ve 
hamleyi yapmış olduğunun en güzel delilini 
vermektedir. 

Bir zamanlar köylünün kaderi çarık giy
mektir diyenler de bulunmuş idi. Bugün ben 
de Mehmet Hazer'in fikirlerine tamamen iş-' 
tirak ederek söylüyorum, hakikaten köylüyü 
arzu ettiğimiz seviyeye getiremedik. Biz de 
bu hususta kendileriyle tamamen beraberiz; an
cak köylümüzün kaderinin çarık giymek değil, 
köylünün kaderinin Amerika'daki köylünün 
seviyesine ulaşmak olduğuna kuvvetle iman 
ediyoruz. Bu bakımdandır ki, Ziraat Vekâleti
mizin, hassaten bölge ziraatine gitmek suretiy
le memleketin toprak tahlillerini yaptırdıktan 
sonra en iyi ve en- verimli mahsul nerelerden 
almaoaksa oralarda bu mahsûlü yetiştirme 
usullerini ve bilhassa hayvan yetiştirme mın-
takalarmda alacağı tedbirleri şükranla karşı
lamak icabeder. 

Burada bir teşekkürü ifası gereken bir va
zife ve borç bilirim : Biliyorsunuz geçen se
ne Türkiye büyük bir yem sıkıntısı karşısın
da kaldı. Muhterem arkadaşlar, aynı sıkıntı e 

1948 - 1949 senesinde de olmuştur. O zaman 
hayvancılıkla iştigal eden mmtakalar bu 'millî 
servetten 3 milyon büyük ve küçük baş hay
van gaip ettiler. Soğuktan dolayı geçen sene 
de aynı şekilde yem sıkıntısı neticesinde bü
yük bir tehlike geçirdik. Fakat bu seferki za
yiat büyük ve küçük baş hayvan olmak üzere 
300 bin küsurdur. 

- Şimdi, vatandaşın elindeki hayvanın ziyan 
olmasına sebebiyet vermemek için trenlerde 
bulunan yükleri yarı yolda yıkmak, otomo
billeri durdurup yem yüklemek suretiyle dar
da kalmış olanlara yardım etmiş olan^Hükü^ 
met, millî serveti kurtarmak hususunda büyük 
bir cesaret ve fedakârlık göstermiştir. Uhde-
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sindeki bütün imkânlarla ve insani düşüncelerle 
bu vatandaşların hizmetine koşmuş olan Hü
kümeti şükranla anmayı, bir vazife bilirim. 

Vaktimiz dar olduğu için bu konular üze
rinde daha tefarruatlı olarak konuşacak deği
lim. Temennim şudur ki, inşallah bu yeni 
programla memleketimiz yeni bir hamlenin ari-
fesindedir, Türk köylüsünün, daha yüksek ha
yat seviyesine ulaşması en büyük gayemiz ve 
temennimizdir. İnşallah bunu da göreceğiz. 

REÎS — Kifayet takrirleri vardır; okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ziraat Vekâleti Bütçesinin tümü üzerinde

ki müzakerelerin kifayetini arz eder ve madde
lere geçilmesini teklif ederim. 

Seyhan 
Z. Akdağ 

Yüksek Reisliğe 
Ziraat Vekâleti Bütçesi hakkındaki müza

kereler kâfidir; maddelere geçilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bursa 
M. Erkuyumcu 

Yüksek Reisliğe 
Yeter derecede konuşuldu, müzakerenin ki

fayetini arz ve teklif ederiz. 
Zonguldak Kastamonu 
H. Hilâlcı N. Batur 

REİS — Bütün takrirler müzakerenin kifa
yeti hakkındadır. Bu itibarla müzakerelerin 
kifayetini reylerinize afe ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti kabul 
edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara ge
çilmesi kabul edilmiştir. 
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101 Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et- | 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 28 482 102 l 

REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 12 037 400 ^ 
REÎS — Kabul edenler... Et- ! 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

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

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et
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 ödemeelr 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil, tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
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... E t , 
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. 

l i r a 

166 750 

98 600 

979 500 

3 000 

1 569 000 

2 100 

90 020 

64 000 

480 500 

25 000 

415 000 
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305 Kira bedeli 326 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 14 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 6 331 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyeriie.•... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğine»/ 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 55 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 009 900 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyeniöi*... Kabul edilmiştir. 

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

416 Okullar umumi masrafları 3 125 500 
REÎS '— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Zirai mücadele 10 280 001 

REÎS — Mehmet Ali Ceylân. 
MEHMET ALÎ CEYLÂN (Kırklareli) — 

Muhterem arkadaşlarım, zirai mücadelede Zira
at Vekâletinin çeşitli mevzularda ciddî çalışma
larını takdirle anarken, seçim bölgemde hattT 
bütün Trakya bölgesinde mühim bir meseleyi 
dikkat nazarlarınıza arz etmeyi lüzumlu ve fay
dalı görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 15 - 20 senedir 
Trakya bölgesinde geniş mikyasta ayçiçeği zî-
raati yapılagelmektedir. Ayçiçeği, bugün yağ 
sanayiinde hayati bir iptidai madde durumuna 
geçmiştir. Bu mevzuda bugün, İstanbul'da ecne
bi sermayenin de iştirakiyle muazzam fabrika
lar ve tesisler meydana getirilmiştir. (Vita, Sa
na) gibi asitsiz vitaminli yekmeklik yağ mamıı-
lâtı memleketin dört bir yanma süratle yayıl
mıştır. 

Yine Trakya bölgesinde muhtelif şehir ve ka
sabalarda kurulan ayçiçeği yağı fabrikaları hal
kımızın ve köylümüzün yemeklik yağ ihtiyacım 
karşılamaktadır. Ayçiçeği yağından başka küs-
peei <ülaikle hayvaü yemi olarak kullanıldığı gi-
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bi ihracedilmek suretiyle memlekete oldukça 
ehemmiyetli bir döviz de sağlamaktadır. Ayçi
çeği ekimi memleketimize Bulgaristan'dan ve 
Balkanlardan gelen göçmen ırkdaşlarımız vası-
tasiyle yayılmış, bugün Trakya vilâyetlerimizde 
tamamen bu ziraat yapılmakla beraber son se
nelerde Balıkesir ve Sakarya vilâyetlerimizde 
de ekimine başlanmıştır. Bu derece ehemmi
yetli bir zirai mahsul olan ayçiçeğine, son bir
kaç sene zarfında «Orabanche» canavarotu, halk 
dilinde de (komünist otu) diye adlandırılan. 
bir hastalık arız olmuştur. Bu hastalık sâri ve 
korkunç bir şekilde ayçiçeği ziraatini tehdidet-
mektedir. «Orabanche» veya komünist otu deni
len bu parazit ayçiçeğinin köküne arız olarak 
onunla beraber boylanarak ayçiçeği nebatının 
büyümesine mâni olmaktadır. Son iki sene zar
fında bu sebeple ayçiçeği istihsali yarıdan faz
la bir azalma kaydetmiştir. Kanaatimizce bu 
mevzu üzerine Vekâletin ehemmiyetle ve sürat-
\e eğilmesi bir zarurettir. Îşin beklemeye taham
mülü olmadığı için icabederse Trakya'da bu 
mevzuda bir m'ucadele istasyonu kurmak lâzım
dır. 

Yine kanaatimize göre bu hastalımın önüne 
geçilebilmesi için pancar ziraati gibi münavebeli 
ekime gitmek, gübreyi bu mevzua tatbik etmek 
Tİbi tedbirler ileriye sürülebilir. Münavebenin 
tatbiki mecburi, bir plân tahtmda ve Hükümet
çe yapılmadığı takdirde mücadelede muvaffa-
kiyetsizlikle karşılaşmak mümkündür. 

Bütün bu tedbirlerin yerine getirilmesi im
kânsızlığı karşısında ayçiçeği ekiminden vazge
çerek verine başka yağlı tohum ekimine gitmek 
kanaatimizce bir zaruret halini almıştır. 

Sözlerime son verirken Vekâletin bu mevzua 
ehemmivet vereceğini kuvvetle ümidetmekte-
yim. (Alkışlar) 

REÎS — Aziz özbay. 
AZÎZ ÖZBAY (Urfa) — Muhterem arkadaş

lar, memleketimiz için cidden en büyük önemi 
taşıdığına inandığımız ziraat mevzur.nda uzun 
müddet konurmak isterdim. Zaman darlığı yü
zünden elimden geldiği kadar kısa konuşacağım, 
ancak mühim bâzı noktaları üzerinde, işaret ma
hiyetinde, olmak üzere mâruzâtta bulunacağım. 

Memleketimizin kalkınmasının, Avrupai bir 
çapta büyük bir sanayi ile mümkün olacağı me
selesi doğrudur. Bunun ilk merhalesi şüphesiz 
iptidai maddesi memloketimizde -temin edilecek 
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bir sanayiin kurulmasiyle başlıyaoaktır. Nite
kim, Hükümetimizin tuttuğu yol da gerek zi
rai kalkınma yolunda, gerek sınai kalkınma yo
lunda muvazi iki istikamette yürüdüğünü gös
termektedir. Şayanı takdir olan bu gayretlerin 
gittikçe inkişafını temenni ederken, ister iste
mez biraz evvel muhtelif vesilelerle sözü geçen 
ve Cenup ve Şark vilâyetlerimizde bugün yedi 
tane vilâyeti tesir mmtakası altına alan süne 
mevzuuna temas etmeden geçemiyeceğim. Ar
kadaşlar, süne denince; diğer her hangi bir ha
şerenin mevzii tahribatı şeklinde bir şey hatı
ra gelmesin. Tarlalara, ovalara şâmil bir yan
gının alabildiğine vatan sathında genişlediğini 
tasavvur buyuran. Geçtiği yerde bir tek başak 
dahi bırakmıyan ve köylünün elinde samandan 

* başka bir şey bırakmıyan bir âfettir ki, gittik
çe genişlemektedir. Bu mevzu üzerinde Ziraat 
Vekâletimiz, yıllardan beri lâzımgelen gayreti, 
lâzımgelen hassasiyeti göstermektedir, bunu 
takdirle karşılarız, ancak; bu âfetle mücadele
de henüz müessir bir tarz bulunamamış, bir 
metot, ilâç keşfedilememiştir. Bir taraftan bu 
haşere ile mücadele devam ederken diğer ta
raftan yalnız buğday ve arpa ziraati ile yeti
nen ve buna alışan mmtakalarda bir zirai te-
nevvüe gidilmesi zarureti karşısındayız. 

Tenevvüün temin edilmesi de aynı zamanda 
sulama siyasetinin o mıntakaya teksifi ile müm
kün olabilir. Yeraltı ve yerüstü sularından el
den geldiği kadar istifade edilmesi zarureti var
dır. Bu meyanda öteden beri projeleri yapıl
mış ve bırakılmış bulunan ve bir zamanlar ya
pılması tasavvur edilmiş olan Fırat üstü bir 
baraj tesisi ile o taraftaki ovaların mehmaem-
ken sulatılması suretiyle ancak bu gayeye ulaş
mak mümkün olabilir. Ancak bu suretledir ki, 
buğday ve arpa ziraatini solda sıfır bırakacak 
daha mühim ve mütenevvi ziraate gitmek ve bu 
mmt akada muhtemel bir çöküntüyü önlemek 
mümkündür. Aksi takdirde seneler böyle devam 
ederse, borçlandırma suretiyle, yardım suretiy
le ö 6 - 7 vilâyetteki halkı topyekûn kurtara
nlayız. iş hicrete kadar gider ve önlenmesi müm
kün olmıyan bir millî felâket karşısında kalabi
liriz. 

Bu itibarla çok ehemmiyetle nazarı itibara 
alınması ve sulama siyasetinin bu noktaya bü
yük bir ehemmiyetle teksif edilmesi zarureti var
dır. Zirai tenevvü en önemli şekilde böyle bir 
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zaruret karşısındadır. Bunları arz etmekle va
zifemi yaptığımı zannederim. 

REİS — Sabri Erduman. 
SABRİ ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Ziraat Vekâletinin bütçesi-. 
nin 132 milyona yükseldiğini sevinçle gördüm. 
bilhassa 22 milyon lira kadar bir artışla Yüksek 
Meclisin temenni ettiği hususları temine çalışa 
çaktır. 

Şunu tebarüz ettirmek isterim ki, zirai mü 
cadele dediğimiz zaman önümüze iki mevzu geli
yor: Birisi, nebati, diğeri hayvani... Nebati mü
cadele ekilen, biçilen maddelere ânz olan tufey-
lât ve haşerelerle mücadele demektir. Bunun için 
evvelâ bize eleman lâzımdn*. Ziraat Vekâleti bu 
gün Türkiye'deki 900 kazaya 900 tane ziraat mu
allimi veya memuru temin edememiştir.. Bununla 
beraber veteriner dâvası da aynı şekildedir. Hay
vani hastalıklardan koruyabilmek için mutlaka 
ön plânda eleman lâzımgelir. 1 000 kaza ve na
hiyede 1 000 veteriner bugün için mevcut değil
dir. Benim vilâyetim olan Erzurum Î3 kazadan 
ibarettir. Merkez kazası hariç, yalnız üçünde 
veteriner vardır. Şark bölgesi hayvan ve hayvan 
mahsullerini yetiştirmeye çok elverişli olduğu 
için Ankara ve İstanbul gibi nüfusu fazla olan 
yerlerde, doktora ne kadar ihtiyaç varjsa Şark 
bölgesinde de hayvanlarımızı korumak için bay
tara o kadar, hattâ ondan çok daha fazla ihtiyaç 
vardır. Onun için vekilimiz, inşaallah bu dâvayı 
ele alır ve 1 000 kaza ve nahiyede- birer baytarın 
bulunmasını temin eder. (Soldan, «nahiyelerde 
bulunmasın mı?» sesleri). Nahiyeleri şimdilik 
birakalım arkadaşlar. Nahiyelere de verilmesi 
elbette şayanı arzudur. Nahiyelere birer baytar 
tâyin edilirse tabiî gayet iyi olur. İnşaallah ile
ride imkânlarımız hâsıl olur da nahiyelere de 
baytar tahsis ederiz. Benim temennini; istisnasız 
her kaza ve mümkün oldukça nahiyelere Vekâlet, 
elinde bulunan imkânlarla birer baytar, birer 
ziraat memuru tâyin ederse hayvancılık ve zi 
raat mevzularında halkın mâruz kald^ı müş
küllerden mühim bir kısmı bertaraf etfilmiş 
olur. 

Muhterem- arkadaşlar, Ticaret Vekâletine 
bağlı olmakla beraber, gördüğü hizmetlerden do
layı Toprak Mahsulleri Ofisine teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. Geçen sene Şark bölgesine çok 
kar yağdı, kış fazla uzadı. Vekâletin büyük yar-
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dımları sayesinde Ofis hakikaten o bölgenin hay
vanlarını açlıktan kurtarmıştır. Gerçi zayiat 
oldu, fakat Vekâletin büyük yardımları oldu. in
şallah Vekâlet bu yem dâvasını da ele alır. ^ 
Memleket bilhassa zirai bölgelere ayrıldığı zaman 
hayvancılık dâvası ile vekâlet daha fazla alâka
dar olur. Ben şahsan hükümetimizin bu mesele
yi de ele aldığına kaaniim. 

Bâzı arkadaşlarımız, köylümüz fakirdir, şu
dur, budur diyerek menfi kanaat yürütmektedir
ler ve zirai krediyi de köylünün zirai sahalarda 
kullanmalığmı söylemektedirler. Çok muhterem 
arkalaşlarım; bir insan su içer, şeker yer, ekmek 
yer, ama yediği her madde olduğu gibi vücudu
na fayda vermez. Memlekete giren traktörler de 
elbett& çok faydalı olmuş, iyi hizmetler görmüş, 
bâzısı miadını doldurmuş, birkaçı da yedek par
çaya ihtiyaç göstermiş olabilir. Bunların yedek 
parçası da zanjan gelince temin edilecektir. 

Köylü, aldığı zirai krediden âzami derecede 
faylalanmıştır. 

Mahsullerine âriz olan, gerek hayvani, gerek 
nebati hastalıklarla mücadele sahasında birçck 
imkânlar temin etmek îstenmişse de dediğim şe
kilde elemansızlık yüzünden ve vasıtasızlık yü
zünden... 

EEÎS — Cümlenizi tamamlayınız, efendim. 
SABRÎ ERDUMAN (Devamla) — Bir bay

tar her köye her istediğimiz zamanda yetişeme
mekledir. Bu eleman dâvası halledildiği takdir
de ziraî mücadele de bu sahada tamamlanmış 
olur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
REİS — Başka söz istiyen var mı, efenlim? 
Burhanettin Onat, buyurunuz efendim. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; müsaade ederseniz biraz rrftîca-
dele mevzuunda bendeniz de bir iki kelimecik 
konnşuvereyim. 

Arkadaşlar; iktidara geçeceğimiz zaman köy
lümüze, çiftçimize birçok vaitlerde bulunduk. 
Bu vaitlerin içinde birçok çeşitli mevzular vardı. 
Fakat o zaman asla köylümüze demedik ki bir 
gün ekinlerinize yahut pamuklarınıza bîr haşe
re arız olursa ve başınız dara gelirse bir tayyare 
ile bunu birkaç günde izale edebiliriz, çünkü biz 
de bunu bilmiyorduk. 

Biz, muhterem arkadaşlar; yalnız ' tabiatın 
zorluklariyle değil; vakit vakit karşılaştığınız 
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makûs talih ile de pençeleşiyoruz. Bi^ zaman 
geldi yayla mıntakalarımızda buğdaylara bir 
hastalık arız oldu. Melun bir haşere geliyor, 
yapraklar arasına yumurtasını bırakıyor, er
tesi gün bakıyorsunuz ekinler sapsarı olmuş. 
Vekâletimize müracaat ediyoruz, bir ekip geli
yor, tetkikat yapıyor ve haşereyi tesbit ediyor 
ve sonra 3 tayyare gönderiyorlar ve üç gün içe
risinde Antalya'nın Korkuteli kazasının Bozo
va bölgesinde ve diğer birçok yerlerde tarlala
rı ilaçlıyorlar. Bu âfetten bir iki gün içerisin
de kurtarıyorlar. Pamuklarımıza da Allahm 
ne kadar kurtu varsa arız oldu : Pembe kurt, 
kırmızı kurt, dikenli kurt.. Çeşitli kurtlar.. Bun
larla, el pülverizatörleriyle mücadele etmeye 
zaman kalmadı. Yine tayyareler geliyor, pa
muk sahamızı ilaçlıyor ve bu belâdan kurtarı
yor. Bu mevzuda büyük teşekkürlerimi vekâ
lete arz ederken arkadaşlar, bir hususta da bir 
temennide bulunacağım : 

Antalya'da pamuğun, narenciyenin yanışı-
ra sebzecilik de büyük bir inkişaf vadetmekte-
dir. Bilhassa uçakla geldiğiniz zaman dikkat 
ederseniz bütün ovayı baştan başa camları pı
rıl pırıl parlıyan serlerle dolmuş olarak görür
sünüz. 

Fakat sebzecilik mevzuunda müstahsilimiz 
kâfi derecede mücehhez değildir. Çalışıyor, ça
balıyor bir sabah bakıyor ki, bütün domates 
fideleri hattâ üstü meyva bağlamış domates 
fideleri sapsarı olmuş. Sebzecilik mevzuundaki 
mücadelede de vekâletimizin gereği gibi alâ
ka göstereceğini timideder, kendilerine tekrar, 
vâki ve mesbuk olan yüksek gayretlerinden ve 
alâkasından dolayı teşekkür etmeyi bir vazife 
bilirim. (Alkışlar) 

REÎS..— Osman Talu. 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlarım; Türkiye büyük bir iktisadi 
kalkınma hamlesi içerisinde bulunmaktadır. Bu
nun mühim bir cephesi, hattâ temel taşı vazife
sini görecek olan mühim bir tarafı vardır ki, o da 
zirai kalkınmadır. Asli karakteri itibariyle bir zi
raat memleketi olan Türkiye'nin, 18 milyonu 
çiftçilik ile iştigal eder. Türk milletinin, bu mev
zua lâyık olduğu ehemmiyeti vermesi, lüzumlu 
ve-zaruri olduğundan daha muhalefette iken 
programında bu mevzua en önemli, en müstesna 
mevkii vermiş olduğu gibi, iktidara geçtikten son
ra da bu sözünü,, yerine getirmek ve dâvasını ta-
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hakkuk ettirmek yolunda birçok hamleler yap
mış ve hızla başarılara doğru ilerlemiş bulun
maktadır. 

Ziraat ve hayvancılık; bu memleketin istikba
lini temin edecek, yüzünü güldürecek başlıca var-. 
lığımızdır. Bunlar üzerinde lâzımgelen hassasi
yeti göstermek elbetteki en tabiî vazifemizdir. 
Şunu hemen ilâve edeyim ki, zirai mücadele sa
hasında hayvancılığın ıslahı ve çoğaltılması mev
zularında, tohumların ıslahı ve köylüyü en iyi 
tohumlarla, zamanında takviye babında Hükü
metimiz çok yerinde, ve esaslı tedbirler almış bu
lunmaktadır. Yakın tarihe kadar tamamiyle ka
rasabana ve iptidai ziraat aletlerine terk edilmiş 
olan köylümüz, 1950 senesinden bu yana, tama
miyle mâkinalaşmış ve geniş kredilerle takviye 
edilmeye başlanmıştır. Bilhassa mahsulün kıy
metlendirilmesi hususunda esaslı bir surette hare
kete geçilmiş bulunmaktadır. 

îşte bunun neticesi olarak, Türk köylüsü dü
ne nazaran, bugün daha çok istihsal yapmaya, 
daha çok para kazanmaya başlamış ve refah es-
viyesi bir hayli yükselmiş, iştira kabiliyeti de bir 
hayli artmış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, Türk milleti, Türk köylüsü De
mokrat Partinin zirai kalkınma sahasında sebk 
eden- hizmetlerine, gayretlerine ve himmetlerine. 
müteşekkir bulunmaktadır. 

RE.ÎS — Bir dakikanız kaldı efendim. Konuş
manızı ona göre ayarlayınız. 

, OSMAN TALU (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, şu noktaya temas etmeden geçemiye-
ce<tim. Bir Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu var
dır. Bu kanun eskiden yapılmıştır. Cezai müeyyi
deleri zayıftır. Bunu tatbik edenler de kifayet
sizdir. Bu itibarla bu kanunun memleketin reali
telerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekle so
kulmasını muhterem Ziraat Vekilinden rica ve 
istirham ediyorum. Memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyorum ki, bu mevzudaki kanun tasarısı vekâ
lette hazırlanmakta imiş. Bunun 1957 idrak yı
lından evvel muhakkak surette Yüksek Meclise 
getirilmesini de arz ve rica ederim. 

BEİS — 417 nci faslı aynen reyinize arz edi
yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

f. Lira 

1957 
P. 
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kauçuk ve hayvan besleme işle
ri umumi masrafları 2 028 000 

REÎS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Efendim bir 

temennide bulunmak için söz almış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin millî 
servetlerinden birisi de hiç şüphe yok ki, hay
vancılığımızdır. Hayvancılığımızın ıslahı ve üre
tilmesi hususunda Vekâletin hassasiyetle üzerin
de durması da mucibi memnuniyettir. Bu bakım
dan Sayın Vekile huzurunuzda • teşekkürü bir 
borç bilirim. (Bravo sesleri) 

Yalnız, Doğu - Anadolu bölgesinin yegâne ge
lirini ve geçim kaynağını teşkil eden hayvancılı
ğın, günden güne azalmakta olduğu da bir haki
kattir, çünkü arazisi kıt olan bu bölgenin merala
rı da arazi olarak toprak tevzi komisyonları ta
rafından halka dağıtılmaktadır. Ve elde kalan me
ralar da halen mevcudolan hayvanların beslen
mesine imkân bırakmamaktadır. Binaenaleyh 
hayvancılığın • ihyası yolundaki gayretlerimizi 
köstekliyecek olan bu nevi tevzilerin daha esaslı 
bir tetkika tâbi tutulması ve medeni devletlerde 
olduğu gibi bizde de bir mera ıslah plânının tes-
bitinin bir zaruret olduğu da, arz etmiş olduğum 
sebepler dolayısiyle kendisini göstermektedir. Ve
kâletin, yani mera ıslah plânı yapılması hususu 
üzerinde titizlikle durmasını rica eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

REİS — 418 nci faslı reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

419 

420 

421 

Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacılık, sebzecilik, sjis ne
batları, zeytin ve çay umumi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îpekböcekçilik, tavukçuluk, arı
cılık işleri umumi masrafları 
REÎS ~~ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat sanatları umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

3 005 000 

665 000 

50 000 
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422 Pamuk işleri umumi masraf
ları 210 000 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Tohum temizleme evleri ve ma
lana işleri umumi masrafları 1 100 000 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Söz isti
yorum. 

REÎS — Buyurun. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlarım, huzurunuzu işgal ettiğim
den dolayı özür dilerim. Tohum temizleme ve 
makinalan için 1 milyon 100 bin lira bir pa
ranın konulduğunu gördüm. Mucibi memnu
niyettir. Hakikaten Zirai Donatını Kurumunun 
elinde mevcudolan çok basit birer tane selek
törlerden her köyün şahsiyeti mâneviyesi 
namına birer aded verirse köylü tohumlarını 
temizler. Bâzı yerlerde tohum temizleme evle
ri var. Fakat köylüler alışkın . olmadığı için 
bıı evlerde tohumlarını temizlemek yoluna git
memektedirler. Verilen tohumlar çok karışık 
olduğu için, köylüler bunu temizliyenıemekte-
dir. Bu itibarla her köyün şahsiyeti mâneviye
si namına kolla çevrilen birer selektörün tah
sisinin programa alınmasını rica ediyorum. 

REÎS — 423 ncü fasih aynen reylerinize, arz 
ediyorum. Kajral edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

P. 

424 

Lira 

425 

426 

Veteriner mücadele, tahaffuz 
evleri, hastaneler, bakteriyolo
ji ve serum kurumları ve lâ-
boratuvarlar kurma ve idare 
işleri umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri umumi masraf
ları 
REÎS —• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

2 900 000 

2 352 000 

850 000 

Lira 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
arteziyen işleri umumi mas
rafları 6 150 000 

Arslan Bora— Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Efendim, ikin

ci defa Yüksek Huzurlarını işgal ettiğim için 
özür dilerim. Burada temenni kabilinden Sayın 
Vekilden bir ricada bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin iktisadi 
politikasının ana temelinin, zirai sahasındaki 
kalkınmaya bağlı olduğunu Sayın Başvekilimi
zin ve diğer Hükümet âzalarının bu kürsüden 
mütaaddit defalar tekrarladıkları hepimizin ma
lûmudur. Biraz evvel Sayın Vekil, küçük sula
manın efhemmiyetini tebarüz ettirdiler ve bu 
mesele üzerinde duracağını da söylemiş bulunu
yorlar ki, kendilerine teşekkür ederim. 

Üzerinde konuşmak istediğim esas nokta da 
küçük sulama işleridir. Her şeyden evvel ele 
alınması ve Türk köylüsünün kalkınmasının an
cak küçük sulama işleri ile elde edileceği; haki
katim takdir edersiniz. 

îkinci bir nokta da halen mer'i olan Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğü vazife ve salâhiyet
lerine ait 6200 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
(L) fıkrası. Genel Müdürlüğün Türkiye'de 
yapılacak bilûmum su işlerinin plân, proje ve 
keşif evraklarının tasdiki ile bunlara ait inşa
atların fennî esaslara göre yapılıp yapılmadığı
nı kontrol işi de Genel Müdürlüğün vazifesidir. 
Halbuki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ken
di işlerini başarabilecek bir kadroya sahibolmâ-
dığı için bu işler de tabiatiyle bir keşmekeş için
de ve sürüncemede kaldığı da bir vakıadır. Bi
naenaleyh, işlerin süratle yürütülmesi ve sıkı 
bir kontrol altında bulundurmak gayesi ile vekâ
letlerin birbiriyle anlaşmak suretiyle vazife sa
lâhiyetlerinin ayrılması lâzımdır. Mâruzâtını 
bu kadardır. 

REÎS — 428 nci faslı aynen oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

P. 
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431 

450 

451 

452 

453 

457 

458 

476 

lar 10 652000 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
At varışları ikramiyesi 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 1 515 000 
REÎS — Bursla alâkalı olduğu 
için bu faslı geçiyoruz. 
Yavm masraflan 157 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 714 250 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 312 655 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrfaları 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşvik umumi 
masrafları ' 253 000 
REÎS — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs umumi masrafları 515 000 

REÎS — Halit Ağanoğlu. 
HALÎT AĞANOĞLU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu 476 nci fasılda yatılı ve 
yatısız makinist kurslar, zirai kurslar ve veteri
ner kursları vardır. Ve bunlar için 515 bin li
ralık bir tahsisat konmuştur. Bundan evvel ka
bul edilmiş olan 416 nci fasılda bölge ziraat oku
lu, teknik ziraat okulu, teknik bahçıvan okulu, 
hayvan sağlık memuru okulu ve makinist okul
ları vardı. -

Muhterem arkadaşlarım, zirai mevzuda, zi»*ai 
istihsalleri göz önüne aldığımız zaman şu.kadar 
milyon ldlo pamuk, şu kadar milyon kilo .tütün' 
gibi mahsulleri, bunların azlığı veya çokluğunu 
o mmtakanm ikliminin şartlariyle mütalâa eder
ken asıl üzerinde duracağımız ve vekilimizin de 
üzerinde ısrarla, durdukları köylümüzün istihsal 
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gücüdür. Köylümüz, bu memlekette nüfusun 18 
milyonu gibi büyük bir kısmını teşkil etmekte
dir. Fakat asıl köylümüzün ziraat, sahasında 
müstahsil unsur olarak kıymeti büyüktür. Mah
sulümüzün çokluğu ve azlığı, iklim şartlarından 
daha çok onun çalışmasına bağlıdır. Milletimizin 
ileriliği ve geriliği demek, istihsal teşkilâtımızın 
rasyonel oluşu veya olmayışı demektir. Kabul 
etmek lâzımdır ki, bizim bugünkü ziraatimiz, 
gelenek ve göreneklere istinadeder. Fakat yeni 
devirde, köylünün eline traktör ye makina ve
rilmiş bulunmaktadır. Zirai gelişmemizde bu 
unsurların tesiri büyük olmuştur, olmaktadır ve 
olacaktır. Ancak köylünün binnefis istihsal 
alanında yetiştirilmiş olması ve bir talim, terbi
yeye tâbi tutulması lâzımdır. Ziraâtçi yetişti rir, 
köylünün önüne rehber olarak bunu atabiliriz. 
Fakat bütün bunlar binnefis köylünün kendi 
iktisabedeceği istihsal gücünün yanında o ka
dar ehemmiyet ifade etmezler. 

Şimdi; 130 şu kadar milyonluk bir bütçenin 
içinde kabul etmek üzere olduğumuz tahsisat ile 
bundan evvel kabul edilmiş olan tahsisat niha
yet birkaç milyonun içindedir. Ayrılan bu pa
ra çok küçüktür arkadaşlar. Bu hususta ne yap
mak lâzımdır? Arkadaşlar; yapılacak bir iş var
dır. Bu memleket birgün düşmanla savaşa tutuş
tuğumuz zaman ne yapacağız? Bütün memleket 
çocuklarını seferberliğe tâbi tutarak silâhbaşı 
edeceğiz ye döğüşeceğiz. Silâbaşına çağırdı
ğımız vatan çocuklarını şimdiden kışlalarda ye
tiştiriyoruz. Silâha hâkim olacak ve kullanabi
lecek bir hale getirip terhis ediyoruz. Yani nıu-
allem efrat haline getirip silâbaşı denince bun
ları topluyor ve düşmanın önüne sürüyoruz. Zi
rai mücadele mevzuunda 3,5 milyonla böyle ta
katimizi geliştirenleyiz. Ne yapmak lâzımdır? îş-
te yol tutulmuştur. Kurslar var, okullar var. 
Bendeniz bir müşahademi arz edeyim. îstanbuFa 
giderken yolumuzun üstünde Çayırova Bahçi-
vanlık Okulu vardır. Bendeniz buraya giderek 
içinde bu mevzuu tetkik ettim. İlkokul mezunu 
olan çocuklarımızı alıyorlar. 3 sene okutuyor
lar. Çocuklara nazari ve tatbiki sahalarda bah-
çivanlık, bağcılık, marmalâtçılık, meyvaeılık ve-
saireyi öğretiyorlar, onları yetiştiriyorlar. Son
ra onlar mezun olurken 300 liralık bir cihaz ve
riyorlar. Kız veya erkek çocuğa verilen bu mik
tarla makine, şunu bunu alıyorlar, ve köylerine 
dönüyorlar. Ama baktım sayıları gayet az. Be,̂  
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altı yüz kişiden ibaret. 18 milyon köylü 42 bin 
köy olduğuna göre bu miktar çok az. Bugünkü 
bütçemizin takati müsait, bunu köy ve köylü 
adediyle mütenasip bir miktara artırmamız ica-
beder. Yeni köyün şartlarını haiz olan bu mües
seselerde köy çocukları formasyonlarını bul
maktadırlar. Seneler bu tempo ile işledikçe o 
zaman *bu milletin, Türk milletinin rengi değişe
cektir. Ev değişecektir, sokak değişecektir, kı
yafet değişecektir, kafa değişecektir. Binaena
leyh, kafanın, zihniyetin teessüsü bakımından 
bu yola gitmek mecburiyetindeyiz. Ziraat Veki
limizden şunu rica ediyorum. Bu adedi, gele
cek sene önümüze 1-0 misli artırarak getirsinler. 
Bu takdirde 10 - 15 sene zarfında bu ileri Türk 
köyünü meydana getirmiş oluruz. Bu vasat mü
sait bir vasattır. 

Bu suretle sözlerimi de bitirmiş oluyorum, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BElS — 476 ncı faslı aynen oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
P. Lira 

.1957 
P. 
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501 Geçen yıl borçları.. .' 65 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları . 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci madde
leri gereğince Özel idarelere 
yapılacak yardımlar 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et^ 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar ' 1 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzemeler 
onarımı - 622 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 260 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 4 925 000 
REÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
753 Teknik ziraat ve teknik bah

çıvanlık okullarından mezun 
olacaklara 4486 sayılı Kanun 
gereğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 181 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince yapılacak ödemeler 8 000 000 

REÎS — Ali Ünlüsoy. 
ALÎ ÜNLÜSOY (Yozgad) — Muhterem ar-

kadaşlar, bu 761 nci fasıldaki ödenek, 6831 sa
yılı yeni çıkarttığımız Orman Kanununda or
man içi köylerinin ormana fazla ziyan verme
mesi noktai nazarına matuf olmak üzere 50 mil
yon lira her sene bütçeye konması kabul edilmiş 
idi. 

Bu, senede 50 milyon, maalesef, üzüntü ile 
arz edeyim ki, beş milyon olarak kabul edilmiş 
ve bu beş milyon orman içindeki halka ormanı 
fazla kesip ziyan etmelerine mâni olmak için el 
sanatlarını geliştirmek için harcanacaktır. 

Bu paranın bilhassa : Orman kesilip yok ol
duğu zaman tabiî olarak bir daha yetişmiyecek 
kurak iklimdeki orman içi köylülere hasredil-
mesini vekâletten hassaten rica ederim. 

Îkinci şekil; İktisat ve Ticaret Vekâletinin 
bütçesinde geçen sene yarım milyon lira ve bu 
sene, gerek Hükümetin, gerekse Bütçe Encüme
ninin bu işte gösterdiği anlayışla bir milyona 
çıkardığı ve küçük el sanatlarına sarf edilmek 
üzere bir kısım para vardır. Bu iki vekâletin bu 
sahada müşterek mesai yapmasını hassaten rica 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — 761 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. lira 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak ödemeler 17 556 390 
REÎS *- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

773 Döner sermaye 2 625 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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REİS — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğü bütçesine geçiyoruz. Bu bütçe üze
rindeki, müzakereler Ziraat Vekâleti bütçesin
de yapıldığı için maddeleri okuyoruz 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1957 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet. Üretme Çiftlikleri 
Umum 'Müdürlüğü- 1957 bütçe yılı vatınmlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (4 176 957) li
ra ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere' (550 000) li
ra tahsisat verilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

218 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BEİS — 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. Enrekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi, gereğince veznedar 

Lira 

1 993 600 

953 700 

54 115 

70 580 

185 870 

2 100 
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ve yardımcılarına verilecek ka
sa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... 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 İşletmeler ve merkez atelyesi 
kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30S 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas-

12 440 

560 000 

62 000 

20 000 

33 000 

10 000 

4 000 

107 000 

12 000 

7 000 

5 000 

2 000 
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419 

426 

450 

451 

452 

458 

476 

501 

502 

505 

701 

741 

742 

rafları 
«REÎS -* Kabul edenler... Et-
miyenler... Katral edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et» 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar 
REÎS — 450 nçi faslın bursla 
alâkası olması dolayısiyle faali 
geçiyoruz, efendim. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Stai masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gtecen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme ba^lı.borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - OEtVELÎ 

Bina onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Damıtma tesisleri yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler..; Kabul edilmiştir. 

20 000 

10 000 

1-

24 800 

23 000 

83 250 

30 000 

74 000 

2 500 

15 000 

300 000 

70 000 

480 000 

6 000 
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REİS — Masraf yekûnu bağlanmadığı için 

birinci maddeyi reylerinize arz etmiyorum. Mül
hak bütçe olması dolayısiylo diğer maddeleri 
okumuyoruz, efendim. 

Orman Umum Müdürlüğü Bütçesine geçi
yoruz. Ziraat Vekâleti Bütçesiyle beraber mü-. 
zakeresi yapıldığmdan maddeleri okuyoruz. 

Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (33 293 171) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (9 285 753) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

I 217 

«A/l - OETVELÎ 

Maaşlar 
REÎS — 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 
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. 
Askerlik dersi öğretmenleri 

Lira 

14 775 176 

4 410 115 

2 314 500 

605 000 

1 500 

1 385 084 

2 100 
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221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

408 

ücreti 
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 masraf lan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS'— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek, tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS —' Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebı Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3167 savılı Kanunun 16 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı-

720 
f 

610 000 

71 100 

546 600 

56 500 

186 500 

75 004 

419 340 

1 275 550 

l i ra 

65 000 

417 001" 

5 000 

100 000 

412 

416 

418 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

428 

429 

laeak masraflar 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et- , 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hastalıklarla savaş masrafları 350 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar masrafları 299 820 
REÎS — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para tasıma masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir'. 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları denemeler mas
rafları 76 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve Kadostra işleri 11 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6831 sayılı Orman Kanunu ge
reğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapı
lacak ödemeler 125 000 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sınırlama 235 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Amenajman 847 740 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 2 632 501 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma 500 
REÎS - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman içi otlaklarının tanzim, 
tevzi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü masraflar 80 000 
REÎS — Kabul edenler..? Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî parklarla ilgili her türlü 
masraflar 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1032 
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451 

452 

453 

454 

458 

476 

501 

502 

505 

701 

711 

731 

741 

Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 639 020 
REÎS — Burslarla alâkalı ol
duğu için bu faslı da geçiyoruz. 
Yayın masrafları 160 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 94 600 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 21 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 6 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen jpl borçları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları lö 000 
REÎS.— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzemeleri 
•narımı 22 5CV 
REİS^— Kabul edenler... Et-
miyenler*. Kabul edilmiştir. 
İstimlâkler 1 145 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri 2 340 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

751 Satınalmacak makina, alet ve 
malzemeleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.» Kabul edilmiştir; 

752 Satınalmacak taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince satınalmacak silâh ve 
malzemeleri 
REÎS'— Kabul edenler... Et-
miyehler... Kabul edilmiştir. 

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

771 Devlet orman işletmeleri dö
ner sermayesi 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

772 6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine müsteniden yapıla
cak ikrazlar karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

781 Teknik araştırma enstitüsü ve 
istasyonlarında, tecrübe or
manlarında açılacak yollar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 276 250 

1 666 001 

11 001 

470 000 

2 000 000 

55 000 

REÎS —• 450 nci fasıl encümene verildiği 
için maddelerin müzakeresini talik ediyoruz. 

D -v Münakalât Vekâleti bütçesi: 

6. — Devlet Hava Meydanları işletme Umum 
Müdürlüğü 1957 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/577) (1) 

REÎS — Münakalât Vekâleti bütçesi ile Türk 
Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 
bütçelerinin heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kereleri açıyoruz. Bu bütçeler hakkında söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına, Em-
rullah Nutku, 

(1) 73 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

ıoea — 
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Demokrat Parti Meclis Grupu adına,-Hıza 

Çerçel, 
Hulusi Bozbeyoğlu, 
Sabri Erduman, 
Kemal Güven, 
Arslan Bora. 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Emrul-

lah Nutku. , 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlar; 
Münakalât işlerimizi on dakikada tetjdk et

meye imkân yok, ama mümkün olanları söyli-
yeceğiz. Devlet Demiryollarımız m^him mik-

1 yasta finansman müşkülâtı içindedir. Elinde 
bulunan 944 lomotiften 400 tanesi ömürlerini 
ikmal etmiştir. 7 800 kilometrelik demiryolu 
şebekesinin 2 000 kilometresini yenilemek şart
tır. Hele bunun 680 kilometresinin değiştiril
mesi çok âcil bir zarurettir. 1955 yılında 130 
kilometresi, fakat 1956 da da. ancak, 12 kilo
metresi yapılabilmiştir, tç piyasadan ray teda
rik olunamamakta ithal için de döviz ayrılama
maktadır. Istasyonlardaki simafor ve emniyet 

• tesisleri de aynı müşkülâta mâruz bulunmak
tadır. Buna rağmen itibari sermayesinin ik
mali için bu sene de umumi muvazeneden yar
dım görmemiştir. 

1956 da yolcu trenleri % 40 nispetinde ar
tırılmış olduğu halde her gün şikâyet mevzuu 
olan müziç izdihamdan kurtarılamamıştır. Cer 
vasıtalarının ve rayların eskimesi rötarların 
artmasına sebebolmaktadır. Muhtelif nakliyat 
ücretlerinden birikmiş olarak Millî Müdafaadan 
alacağı olan 40 milyon liranın ödenmesi için 1 
milyarlık Millî Müdafaa bütçesine tahsisat kon
mamıştır. 

Devlet Demiryollarının 10 yılda tatbik et
mek üzere hazırlanmış 2 milyar liralık bir en-
vestisman programı vardır. Bunun tatbika kon
ması için iç ve dış finansman lâzımdır. 

30. XII .1956 tarihli Zafer gazetesinde tan
tanalı bir surette, Münakalât Vekili tarafın
dan beyan olunduğu üzere Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğü, Pan Amerikan Envestmen 
firmasiyle 8 sene vadeli 40 milyon dolarlık bir 
kredi mukavelesi imzalanmıştır. Bununla 2 000 
kilometrelik bir hat üzerinde 90 tane dizel lo
komotiflik bir işletme kuracaktır. Bu, 163 bu
harlı lokomotifin yerine kaim olacak, senede 
200 bin ton kömür tasarruf edilecektir. Ancak, 

im 0 : 3 
bu mukavelenin meriyet şartlarından olan tak
sitler 20 Ocakta 1 milyon, 20 Şubat 1957 de 1 
milyon dolar ödenmemiştir. Bundan büyük malî 
mesuliyetler doğacaktır. Demiryolları persone
linin terfihleri hususunu, daha verimli olmala
rı bakımından, temenni ederiz. 

Münakalât Vekâletinde demiryolları politi
kamızı yürütecek bir makam yoktur. Münakale 
sistemimizin bu kadar sıkışık bir duruma düşü
rülmesi seferî ihtiyatlarının tedariki imkânsız
lığını da doğurmaktadır. 

Karayolları münakalemiz hakkında da Vekâ
letin henüz hazırlanmış bir programı yoktur. 
Halbuki münakalât işlerinde nâzım bir rol oyna
ması icabeden Vekâlet, hususi teşebbüsü himaye 
ve teşvik ederek bütün nakliyat sistemimizi koor-
dine etmeye matuf bir programla hareket etseydi 
Devlet Demiryolları şebekesinin imtidadı olmak 
üzere muayyen tarifeli ve hattâ konbine biletli 
otobüs nakliyatını tanzim ederek Avrupa'da ol
duğu gibi, muayyen istasyonlarda yolcunun yo
luna devamını temin ederdi. Bu suretle posta 
nakliyatı da sürat ve emniyet iktisabederdi. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesinin de 
Demiryolları gibi hazırlanmış 804 milyon liralık 
bir yatırım programı vardır. Ama bunun da 
finansmanı temin edilmemiştir. Bütçeye tahsi
sat konmamıştır. PTT işletmesi de programını 
tatbik sahasına koyabilmek için uzun vadeli dış 
krediler aramak zorundadır. Bugünkü şartlar 
içinde bunu bulmak kolay olmıyaoaktır. Bulun-

' sa da, Demiryolları işinde olduğu gibi taksitleri 
zamanında ödenebilecek midir? 

Okuma yazma nispeti ve muhabere ihtiyacı 
her gün artan memleketimizde de dünyada oldu
ğu gibi, PTT yatırımları kendisini bir iki sene
de itfa edebilecek duruma girmiştir. Posta hası
latı 5 senede % 100. telefon hasılatı 6 yılda 
% 500 artmıştır. Bu netice, telefon mükâlemesi 

' için ödenen 25 kuruştan 15,5 kuruşunun vergi ve 
resim olmasına rağmendir. Kendisini en çok 
2 yılda amorti eden bu derece verimli bir âmme 
hizmeti için dış finansman ihtiyaçlarının temini
ni hükümet ihmal etmektedir. İşte Demokrat 
Partinin kalkınma gayretleri bu yanlış ve gayri-
iktîsadi tutumun âzami tesirlerine mâruz kal
mıştır. 

Halbuki Demokrat Parti programının 79 ncu 
maddesi şöyle yazıyor. - «Millî ekonominin geliş
mesini geciktiren sebeplerden birisi de Ulaştırma 

1 0 6 4 -
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ekonomimizin yetersizliği ve pahalılığıdır - ikti
dar; bu program maddesi ile bugün, kendi icra
atını tenkidetmektedir. 

4 milyarlık bir bütçede, Demiryollarımız ve 
PTT ihtiyaçlarımız için tahsisat ayrılmaması, 
kalkınmayı hangi ölçülerle yapmakta olluğumu-
zun delilidir. 

Asıl dikkate şayan olan, bütün memlekette 
telefon abonelerinin 125 bin mevcuduna mukabil 
sıra bekliyenlerin 75 bin vatandaş oluşudur. 
Kalkınmanın kimin için yapıldığını düşünürsek 
finansmanların istikametini nerelere çevirmek 
îcabettiği meydana çıkar. Telefon gibi kısa za
manda kendini ödiyen kısa vadeli işletmelere pa
ra bağlamayıp, neticeleri uzun senelerin sonun
da tahakkuk edebilecek yatırımları ön sıraya al
mak, hele Etihank gibi binalara ve semeresiz 
işlere para harcamak müdebbir bir hükümetin 
tutumu olmasa gerektir. 

PTT İşletmesi, Umumi Muvazenenin yardı
mından faydalanmadıktan başka ücretsiz telefon
larla ücretsiz veya tenzilâtlı posta hizmetlerinin 
senelik 20 milycn lira tutan muazzam varidatın
dan da mahrum bırakılmaktadır. PTT muhabe
relerinin muhtelif kanunlarla ihdas edilen bu 
ücretsiz kısmının külfeti bittabi diğer abonele
rin ve vatandaşların omuzlarına yüklenmektedir. 
Bu suretle PTT ücretlerinin son iki yıl içinde 
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artırılmış bulunması ciddî bir şikâyet mevzuu ol
muştur. Bu zam politikasından artık vazgeçil
melidir. 

Şehir mükâlemelerinde dakikalarca telefon . 
başında bekleyip sinirleniriz, şehirlerarası mü-
kâlemelerde ise muhaberemizi geciktiriyor diye 
santıraldaki memurlardan şikâyet ederiz. Paha
lılıktan bizar olduğumuz hal^e elde mevcut ci
hazın yetersiziliğine çare bulmayız. Arkadaşlar, 
kem âlet ile kemalât olmaz. 10 binlerce vatandaş 
telefon almak için sıra beklerken, büyük şehir
lerimizde otobüs duraklarında yüzlerce insan 
kuyruk olup vakit kaybederken, trenlerde izdi
hamdan yolculuk cehennem azabına dönerken 
Hükümet, sırasız, programsız yeni işlere para 
harcamakta, dövizlerimizi israf etmekte İsrar 
ederse vatandaşların hikmeti Hükümetten anla
dıkları mâna kaybolur, ümitleri kırılır. Hükü- -
met ise fasit bîr dairenin etrafında ve çaresizlik 
içinde dönüp gitmekten kendini kurtaramaz. 

Bu sebeple Hükümete itimat reyi veremiye-
ceğ*lz. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Efendim, saat 21 den sonraki me
sainin bütçelerin kabulüne kadar devamlı olaca
ğını arz ederim. 

Saat 21 de toplanılmak üzere Celseyi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 19,00 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 21,05 

BEİS — Reisvekili*Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Ömer Mart Kayseri), İhsan GHilez (Bolu). 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Aydın mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum, efendim. 
Münakalât Vekâleti ile Devlet Hava Meydan

ları İşletme Umum Müdürlüğü 1957 malı yılı 
bütçe kanunu lâyihasının heyeti umumîyesi üze
rinde müzakerelere devam ediyoruz, efendim. 

Söz Hulıısi Bozbeyoğlu'nundur. Fakat Hulusi 
Bozbeyoğlu sırasını gene sırada bulunan Zihni 
üner'e vermiştir. Buyurun Zihni Bey. 

ZİHNİ ÜNER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım, Münakalât Vekâleti, bütçe müzakere
lerinde bir sual yağmuruna tutuldu. Gerek mua-
t'ık gerekse muhalif arkadaşlar hep münakalâta 
çatmaktadırlar. Bundan kısmen haklıdırlar. 
Çünkü münakalâtın diğer mevzularda farklı ce-
peleri vardır. Meselâ Emrullah Nutku arkadaşı
mız Hürriyet Partisi aclma, Münakalât bütçesini 
tenkid ederken iki milyar liralık bir yatırım ih
tiyacı kargısında bulunan bu müesseseye hemen 
hiçbir şey-yapmamıştır diye bir beyanda bulun
du. 

Muhterem arkadaşlarım, münakalâtın bir 
talihsiz cephesi vardır. Bu da bizim memlekette 
olduğu gibi büyük kalkınma safhasında olan 
memleketlerin de münakalât daima ihtiyaçların 
peşinden koşar. Bizim memleketimizde de maa
lesef bu iş böyledir. Yalnız, şayanı şükran olan 
bir cihet vardır ki; münakalât işleri devrimiz
de büyük bir inkişaf, ilerleme ve gelişme yo
lundadır. Bunun misalim bütün münakalât 
sahalarında vermek mümkündür. Meselâ, Dev
let Demiryollarında verebiliriz : Devlet Demir-
yollan 1950 den, bu yana tahakkuk ettirmiş 
olduğu ^munzam nakliyat % 60 rakamını bul
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu % 60 rakamı kal
kınmamızın diğer sahalarında ulaştığımız ra
kamlardan küçük gibi görünür, Çünkü diğer 

sahalarda yüzde birkaç yüz misli bir ilerleme 
vardır. Münakalâtın hususiyeti düşünülecek olur
sa muazzam bir inkişaf olduğu meydana çıkar. 
Meselâ, 1 000 lokomotif parkına, 17 000 vagon 
parkına malik olan normal bir işletmede nak
liyat kapasitesini % 100 artırmak için 600 lo
komotif, 10 000 vagon ilâve etmek lâzımdır. 
Bu iki mevzuun bugünkü kıymeti 150 milyon 
lira değerindedir. Bu meblâğın tutarına ilâve
ten münakalede diğer faktörler de vardır. 1950 
ye kadar Devlet Demiryolları, nakliyat saha
sında ufki bir nakliyat seyri takibederken, 
1950 - 1956 arasında % 60 gibi bir artma ile 
her sene % 10 gibi bir nispette trafik yapmak 
mevkiinde bulunmuştur ve bu fiilen tahakkuk 
ettirilmiştir. Binaenaleyh ne iddia edilirse edil
sin, demiryolu vagonlarımız azdır, yollarımız 
eskimiştir, lokomotiflerimiz hurda vaziyete gel
miş denirse densin, bugün henüz iyi bir vazi
yet mevcuttur ki, demiryollanmız fiilen altı 
sene içinde hiç duraklamamış, hattâ Sayın Em
rullah Nutku'nun #Bütçe Komisyonunda ifade 
ettiği gibi zınk diye durmamıştır. Ve 60 se
neden beri munzam bir nakliyat yapmak bah
tiyarlığına sahib olmuştur. 

Münakalemizin diğer safhalarında da aynı 
tekâmülü görmek mümkündür. Binaenaleyh 
bir cümle ile hulâsa edecek olursak; münaka
lemiz inkişaf ve tekâmül yolundadır. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
ZİHNİ ÜNER (Devamla) — Şimdi, bu inki

şafı kaydettikten sonra daima iyiye doğru yü
rüdüğünü, tekâmül kaidesine tâbi olarak inki
şaf ettiğini tebarüz ettirdikten sonra bir iki 
temenni arz edeceğim : 

Demiryollarımızm en hassas mevzularından 
biri cer mevzuudur. Cer politikasını bugünün 
şartlarına ve yarının ihtiyaçlarına göre tanzim 
etmek lâzımdır. Bu mevzu, fevkalâde hayati 
bir mahiyet arz etmektedir. 
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Bu bütçenin münakalâta ve memleketimize ha

yırlı olmasını temenni eder Yüksek Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

REÎS — Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis 
(Trupu adına Ahmet Bilgin, buyurun. . 

AHMET BtLCiiN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlar; Münakalât Vekâletinin bugünkü du
rumu kendisine bağlı iktisadi Devlet Teşekkül
leri itibariyle bir anonim şirket vaziyetindedir. 
Demiryolları, Havayolları, Denizyolları ve PTT. 

Bu teşekküllerin her biri müstakil birer büt
çeye sahip iktisadi Devlet teşekkülleri olduğuna 
göre bir Vekâlet teşkilâtını idame ettirmeye kâ
fi bir iş hacmına sahibolamaz, bu itibarla böy
le bir Vekâletin muhafazasında ve idamesinde 
faide, olup. olmadığını takdirlerinize arz ederiz. 

Bu umumi görüşlerimizi ifade ettikten son
ra her iktisadi Devlet. teşekkülü üzerinde ye
gân, yegân durmak ve faaliyetlerini huzurunuz
da şerlıeylenıek elbette ki, şu kısa zaman içeri
sinde mümkün olamıyacaktır. 

Yalnız bunların mahiyetleri ve faaliyetleri 
itibariyle bâzı kısmları hakkında mâruzâtta bu
lunacağız. 

Demiryolları ve Karayolları: 
Demiryolları ve Karayolları Münakalât Ve

kâletince koordine edilmiş bir vaziyette değildir. 
Bunlar âdeta bir biriyle rekabet halinde bulun
maktadırlar. Karayollarımız daima Demiryol
larımıza muvazi hatlar üzerinde ilerlemekte, ka
ra nakliyatı, demiryolu nakliyatı ile rakip vazi
yette bulunmaktadır. Misal olarak arz edeyim: 

Meselâ, İstanbul'dan Ankara'ya bir vatanda
şın karayoliyle gelmesi en iyi otobüslerle 15 li
raya* mümkündür. Demiryolu fiyatı ile kay lira
ya geleceğini takdir edersiniz. Bu vaziyet kar
şısında kara nakliyatı ile demiryolu nakliyatı, 
gerek insan nakliyatında olsun, gerekse eşya 
nakliyatında-olsun daima rekabet arz etmekte
dir. Bunun formüle edilerek koordine bir vazi
yette yürümesi lâzımdır.- Şimdiye kadar açılmış 
olan şoselerimizin ve demiryoljarımızın revizyo
na tâbi tutulmasını elbette mümkün görmemek
teyiz. Ama bundan sonra inşa edilecek şosele
rin ve demiryollarımızın bu zihniyetten uzak 
bir plân dairesinde birbirine rakibolamıyacak 
bir şekilde yürütülmesi zaruretine kaani bulun
maktayız. 

Demiryollarımızın vaziyeti malûmdur. He
men ,hemen perişan denilecek derecede hatları, 
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rayları, makinaları, lokomotifleri ..ve.vagonlar! 
ile her tarafı değiştirilmeye ihtiyaç göstermek
tedir. Bilhassa Şarka doğru giden gerek eks
presler gerekse yolcu nakil katarları izdihamın 
şiddetinden, vagonlarının eksikliğinden, lokomo
tiflerin durumundan dolayı, hiçbir zaman nor
mal saatlerde istasyonlara yetişebildikleri gö* 
rülmemektedir. Hele içindeki gayrisinin--duru
ma temas bile etmek istemiyorum. Lokomotif
lerin tebdile muhtacolduğunu arz ederken, artık 
bundan sonra alınacakların kömürle işliyen 
cinsten olmaması lâzınıgeldiğini ilâve etmek is
terim. Bugün, modern memleketlerde kömür 
mevzuundan hemen hemen tamamen ayrılmış
tır. Bizim memlekette kömür çıkıyor, binaena
leyh, kömürle işletmek daha kârlı ve iyi olur, 
şeklindeki zihniyet doğru olmamak lâzımgelir. 
Muharrik olarak petrol ve elektriği kullanmak 
çok yerinde bir hareket olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Demiryolları
na bu kadarla temas ettikten sonra PTT İdare
sine geçiyorum. Gerek telefon ve gerekse tel
graf muhaberatımızın memleketimiz için nakâfi 
bir durumda olduğunu takdir buyurursunuz. 
Bunlardaki ihmal edilen noktaİTirın neler oldu
ğunu burada izah etmek fuzuli olur. Vatanda
şın kolaylıkla ^muhaberatta bulunabilmesini te
mine matuf tedbirlerin alınmasını temenniye şa
yan görmekteyiz. 

Hava münakalâtımızın da bugünkü durumu 
ile memleket ihtiyaçlarına kâfi gelmediği ma
lûmdur. Büyük şehirlerimiz arasında hava nak
liyatının taammün etmesi bir zaruret halinde
dir. Büyük şehirlerimiz şöyle dursun, bugün 
Ankara ile istanbul, Ankara ile İzmir arasında 
yolculuk yapabilmek için o,5 gün evvelden mü
racaat ederek yer ayırtmakta ve biııbir güçlük
le bilet almakta olduğumuz malûmdur. Bunun
la beraber şurasını da itiraf etmeliyim ki, bir 
tayyareye bin güçlükle bilet alıp bindikten son
ra orada 2,3 yerin boş olduğunu benim gibi siz-

| 1er de müşahede etmişsinizdir. Bunun sebeple-
I ri nelerdir? Bunu aramak ve tedbirlerini almak 
i icabeder. 

Denizyollarına gediyorum. 
Arkadaşlar, son zamanlarda denizyollarının-.-ye

ni ve modern vapurlarla takviye edilmesi çok ye
rinde ve müspet bir hareket olmuştur. Ama bu
nun kâfi bir netice tevlid'ettiğini ve ihtiyaca ta-

' mamen tevafuk ettiğini kabul etmiyorum. 
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Bir defa muhtelit nakliyata tamamen muarı

zım. Devrimizde hayvan ve insanın bir arada 
nakli artık tecviz edilemez. Binaenaleyh Karade
niz seferlerinde muhtelit seferlerden vazgeçilme
lidir. 

Vapurlarımız memleket ihtiyaçlarını tamamen 
karşılamaktan uzaktır. Buna rağmen Denizyolla
rının, Avrupa seferleri tertibetmekte veya Ame
rika'ya seyahatler tertibetmesi ve vapur tahsis 
etmesi doğru olmadığına kaani bulunuyoruz. Ev
velâ kendi ihtiyaçlarımızı temin edelim, ondan 
sonra diğer işlere bakalım. Bu daha doğru olur. 

Şilepçiliğe gelince : îthal ve ihraç eşyamız 
nakliyatının kendi şileplerimizle teminine çalışıl
malı ve bu bizim gayemiz olmalıdır, inşallah bu
na yakında muvaffak oluruz. 

REİS — Bir dadikanız kaldı, efendim. 
AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, şu kısa mâruzâtımdan sonra Müna
kalât Vekâletinin, bütün işlerinde koordine bir 
vaziyette çalışarak muvaffak olmasını temenni 
eder, huzurunuzdan ayrılırım. 

REÎS — Reşit Tarakçıoğiu. 
REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) — Ar

kadaşlar, ben bâzı temennilei'de bulunmak üzere 
kürsüye çıktım. 

Posta, Telgraf ve Telefon Servisi şu son sene
lerde geniş mikyasta inkişaflar göstermiştir. Pos
ta ve telgrafın halkın hizmetinde ifa ettiği büyük 
işleri, yeni tesisleriyle hakikaten takdir ederim. 
Telefon temini hususundaki mesailerini de ya
kından biliyorum. Üıîıidederim ki, bulacakları 
kombinezonlarla çok geçmeden büyük şehirleri
mizin telefon ihtiyacını temin edecekler ve bilû
mum kazalarla kalabalık kasabalar arasında tele
fon muhaberesi emniyet altına alınmış olacaktır. 

Havayollarımıza gelince arkadaşlar; elhamdü
lillah yıldan yıla bn sahada inkişaflar vardır. Bi
raz talihi zayıf olan Trabzon hava meydanının 
da inşaatı ikmal edilmiş bulunuyor. İnşallah ya
kın bir zamanda Karadenizin bir başından Öteki 
başına kadar havayolumuz açılmış olacaktır. 

Benim üzerinde biraz durmak istediğim De-
nizyollarıdır. Denizyolları elinde mevcüdolan es
ki gemileri yenileştirmiştir. Aldığımız malûmata 
göre 250 bin tonilâtoluk şilep ve posta gemisi ola
rak bir filoya sahibiz. Bu filo yeni ve sağlamdır. 
60 - 70 yaşında ve denizlere karşı mukavemetini 
kaybetmiş gemiler yoktur. Fakat bu filomuz ihti-
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yaca kâfi derecede değildir. Çok defa Karadeniz 
seferlerinde halkın sıkıntıya düştüğünü görüyo
ruz. Yaptığımız müracaatlere Münakalât Vekili 
olarak arkadaşlarımız bizim ricalarımız karşısın
da sıkılıyorlar. Ama elden bir şey gelmiyor. Büt
çe raporundan da anlıyorum ki, Münakalât Ve
kâletinin Denizyolları ile hiçbir alâkası yoktur. 
Ve karışmaya da salâhiyeti bulunmamaktadır. Ka
nunda bâzı tadiller yapılarak bu salâhiyetin ta
nınması istenmiş. Ben böyle bir teklifin Meclise 
gelmesini çok arzu etmekteyim. 

Denizyollarını bir âmme hizmeti telâkki et
mekteyiz ve öyledir de... Demiryolları ve hava
yolları üzerinde müessir tedbirler alıyorsak ay-
nn müessir tedbirleri denizyolları üzerinde de 
almamızı rica ediyorum. Bizim muhatabımız 
Münakalât Vekâletidir. Muhatabımızın, arzu
larını tatmin edecek salâhiyetle teçhiz edilmesi 
zarureti vardır. 

Arkadaşlar, mazimiz bize bir denizci millet 
olduğumuzu göstermektedir. Türkiye'nin bin
lerce kilometrelik sahilleri vardır. Ama yine ka
sabalarımızda tahta gemiler yapmaktan başka 
büyük bir faaliyet görmüyorum. Tersaneleri
miz birkaç yıldan beri epeyce bir canlılık göster
mektedir. Türkiye'de kömür vardır, demir var
dır, binaenaleyh geminin de varolması lâzımdır. 
Her ne yapıp yapıp gemi yapmamızı bu memle
kette temin etmeliyiz. Biz iki türlü gemi kas
tediyoruz; birisi, ticaret filosu, birisi de harb 
filosudur. Bu memlekette Iharb gemilerinin ya
pılmasını arzu ediyoruz. Hattâ zaruri görüyo
ruz. Bu işler derhal yapılacak işlerden değildir, 
Ama geniş bir gemicilik tarihine malik olan 
Türk Milletinin sabrı tükenmiştir. Sahillerimi
zi korumak için her cinsten harb gemilerinin bu 
memlekette yapılmasını İsrarla istiyoruz. /Bu
nun için tedbir alınması lâzımdır. Denizlerimizi 
ağyar eline bıraktığımızı hatırladıkça heyecana 
düştüğümüzü mâşur görün. Sizi hürmetle se
lâmlarım, Münakalât Vekâletine muvaffakiyet 
\emenni ederim. (Alkışlar) 

REÎS — Söz Tevfik îleri'nin olduğu halde 
kendileri sıralarını Danyal Akbel'e bırakmış
lardır. Binaenaleyh söz Danyal Akbel'indir. 

DANYAL AKBEL (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar; Münakalât Vekâleti bütçesinin in
celenmekte olduğu şu sırada liman ve liman iş
leri hakkında bâzı temennilerde bulunacağım. 
(Konuşmalar) 
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RElS — Arkadaşlar, hatibin sözü işitilmi

yor, lütfen sükûneti muhafaza edelim. 
•DANYAL AKBEL (Devamla) — Bu itibar

la müsaadenizi rica edeceğim. 
Arkadaşlar, hakikaten 1950 den bu yana 

Karadeniz'de Hopa'dan itibaren Rize, Trabzon, 
Samsun, Zonguldak, Ereğli ve bunlara ilâveten 
Marmara'da* birçok iskeleler, Ege denizinde İz
mir limanı, Alsancak limanı,' İstanbul'da Top
hane, Haydarpaşa limanları inşaatı ve bunlarla 
birlikte siloların yapılmakta olduğunu, liman 
tesislerinin ikmal edilmekte bulunduğunu, Mer
sin'de, İskenderun'da büyük liman, iskele ve 
rıhtımların yapılmakta olduğunu ve bu işler için 
300 milyon küsur lira sarf edilmiş bulunduğunu 
memnuniyetle görmekteyiz. Bu hal, iktidarı
mızın limanlar ve limanlarla ilgili olarak silolar, 
rıhtımlar ve bilhassa mendireklerle alâkasını 
gösteren ve bu tesislere büyük bir hız vermiş 
olduğunun ifadesidir. 

Ancak şunu arzedeyim ki arkadaşlar; bu 
limanlarla birlikte bu limanlara yakın bâzı dere
lerin, nehirlerin ve çayların getirmiş olduğu 
çakıllar ve kumlarla bu limanların önü daral
makta olduğundan bunların temizlenmesine ve 
ıslahına mutlak ihtiyaç bulunduğuna temas et
mek isterim. (Soldan bravo sesleri) 

Arkadaşlar, son İzmir faciası bugün tahki
kat safhasına girmiş ve bu deniz kazası, hâdi
senin yerinde incelenmesi ile adliyeye intikal-
etmiş olduğunu görmekteyiz. Tabii adliyeye in
tikal eden bir hâdise hakkında bendeniz kesin 
olarak mütalâa beyan edecek değilim. Yalnız şu
nu arz edeyim ki, İzmir limanının önünde cere
yan eden bir hâdisede her iki kaptanın da hatası 
vardır. Ayrıca bu kazaya sebebolan âmirlerin 
başında vaktiyle Gediz çayının bu mıntakada 
yapmış olduğu rusubun limanı daraltmasının da 
tesiri olduğunu bizzat yerinde tesbit ettim. Ge
diz çayının getirdiği kum ve çakıl bugün İzmir 
limanının ağzını çok daraltmış vaziyettedir, iz
mir ve İzmir civarında bulunan birçok arkadaş
lar bilirler ki ve tarilıen mazbuttur ki, Bergama 
milâttan .3 asır önce bir liman iken Bakır çayı
nın aka aka burayı doldurduğu ve Bergama'nın 
içerde kaldığı ve Efes'in Büyük Menderes tara
fından doldurularak bir iç şehir olarak kalmıştır 
bu, tarihî bir hakikattir. Eğer Gediz ve onunla 
ilgili olarak İzmir de günün birinde bir körfez. 
haline gelecektir. Bu muhakkaktır. İzmjr'de bu 

dolma sebebiyle yukarda arz ettiğim şehirlerin 
âkibetine uğrıyabilir. Onun için ben şunu rica 
ediyorum. Bu limanlarımızın temizlenmesi ve ta
ranması lâzımdır. Bunun için elimizden geleni 
yapmalıyız 5 senede mi olur; 1& senede mi ohu% 
bir plân dairesinde Münakalât Vekâletimizin, 
behemehal bunu ele almasını rica edeceğim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Münakalât Vekâletinin bü
tün elemanlarının Devlet Demiryolları ve Dev
let hava meydanları ve PTT mensuplarının haki
katen gece ve gündüz demeden çalışmalarını hiz
metlerini takdir etmemek imkânsızdır. 

Çok muhterem arkadaşlar, ben Yüksek Huzu
runuzu uzun müddet işgal etmiyeceğim. Ufak 
bir misalle meseleyi anlatacağım. 1939 yılında 
Erzurum'a tren girmiştir. O günden 1951 yılma 
kadar haftada bir ekspres treni Erzurum'a gidi
yordu. Bugün her ne kadar posta trenleri nakli
yatı yaptığı ve ekspres de gittiği halde halkın 
ihtiyaçları karşılanamamaktadır. Münakalât Ve
kâleti bünyesinde bu durum ıslah edilmiş değildir. 
Eski devirden Abdülâziz devrinden kalmış bâzı 
kanunlar vardır. Bu kanunlar bugüne kadar tadil 
edilmediği gibi ıslahı cihetine de gidilmedi. Va
tandaşlar eşyalarını, ticari olsun, âdi olsun, kıy
metli, hususi olsun güvendikleri D. D. Yolları ile 
naklettiriliyor. Bu eşyalar yollarda kayboluyor. 
Bunlar kaybolduktan sonra vatandaşlar müra
caat ediyorlar, 3 - 5 ay sonra eski kanuna uya-
ark, fiyatı, kıymeti ne olursa olsun, 50 kuruştan 
takdir edilerek bedelleri para olarak vatandaşlara 
veriliyor. Bu mevzuda vatandaşların hukukuna 
riayet edilmesi için nakliyat işine dahi iyi bir 
şekil verilmelidir. 

ikinci bir husus; kömür işidir, bu hususta alı
nan ve alınacak tedbirler, yapılacak çalışmalar 
gayet yerindedir. Bilhassa Şark lokomotiflerinde 
muharrik kuvvet olarak kömür yerine mazot kul
lanılmaktadır ve bu lokomotiflerin mazotla işler 
hale getirilmeleri şayanı şükrandır. 

Münakalât Vekâleti birçok yerlerde PTT da
ireleri açmakla beraber Erzurum'la Muş ara
sındaki hat, hâlâ tek hat halinde bulunmaktadır. 
Bunu çift hat haline getirilmesini, Erzurum'la 
Muş bölgesini de ele almasını Vekil Beyden bil
hassa rica ediyorum, 
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Bu dâvanın esas elemanlarının hakikaten 

memlekete yaptıkları hizmetler büyüktür. Huzu
runuzda onlara teşekkürlerimi arz eder, Yüksek 
Heyetinize saygılarımı sunarım. (Soldan, alkış
lar) 

EElS —. Müfit Erkuyumeu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; Münakalât Vekâletine ait birkaç 
temennimi arz etmiş olmak için söz almış bu
lunmaktayım. 

Temennilerimden birisi : Bugün yurdumuzda 
epey geniş bir demiryolu şebekesi mevcuttur. Fa
kat bu şebekede kullanmakta olduğumuz lokomo
tifleri yapacak bir lokomotif fabrikamız mevcut 
değildir, bunlar hariçten temin edilmektedir ve 
bugün mevcudolan döviz darlığı hasebiyle de 
kâfi miktar ithal edilememekte ve bu yüzden bir
çok aksaklıklar husule gelmektedir. 

Geçen defa bâzı mebus arkadaşlarımla Hin
distan'a gitmiştik. Orada senede 150 lokomotif 
yapan bir fabrikayı gördük ve gezdik. 

Sanayi bakımından Hindistan'dan geri bir 
memleket değiliz. Bu itibarla bizim yapamayacağı
mız bir şey değildir. Münakalât Vekilinden rica 
ediyorum, bu işi ele alsınlar bir lokomotif fab
rikası kuracak memleket için ihtiyacolan lokomo
tifleri bu fabrika ile karşılasınlar. Bu hem mem
leket sanayiinin inkişafını temin edecek, hem de 
döviz tasarrufunda vasıta olacaktır. 

İkinci temennim şudur; bugün Hava Yolla
rının elinde dört motorlu tayyare yoktur. Hal
buki komşularımızdan Lübnan, İran, İrak'ta bu 
uçaklar vardır. Bizde bu uçakların bulunmaması 
teessüre şayandır. Rica ediyorum, bu uçakları te
min etsinler. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adına 

Rıza Çerçel. 
DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU 

ADINA RIZA ÇERÇEL (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, 

Müzakeresini ele almış bulunduğumuz müna
kalât Vekâleti bütçesinin, kemiyet bakımından 
ne olursa olsun, keyfiyet ve karekter itibariyle 
her biri birer Vekâlet bünye ve çapındaki Demir
yolları, Denizyolları, Havayolları işletmeleriyle 
hava ve deniz emniyeti ve Limanlar İdaresi, 
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi gibi teşekkül
lerin bu Vekâletin, vücut bölümleri halinde bu
lundukları göz önüne alınarak günlük hâdisele-
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rin ışığı altında tetkik edilmesi ve bu zihniyetle 
değerlendirilmesi doğru olmıyacağı kanaatinde-; 
yiz. 

Bunun içindir ki, Münakalât Vekâleti bütçesi 
tetkik edilirken Ulaştırma gücümüzün, iktisadi 
inkişafmuzdaki ve bütün memlekete şâmil kal
kınma hareketlerimizdeki esas rolünün daha 

* 
doğrusu münakalât politikamızın tetkik edilmesi 
icabettiği hakkındaki kanaatimizin yüksek heye
tinizce de kabule şayan görüleceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ulaştırma gücümüzün, ekonomik inkişafı-

nıızdaki ve bütün bir memlekete şâmil kalkın
ma lıamleleıimizdeki esas rolünü müdrik bulu
nan ve bu kanaatini programlarında tebarüz et
tiren partimiz, huzurunuzda münakalât sahasın
da, hususi sermayenin Devlet sermayesiyle bağ
daşmasının muvaffak bir eserini sunmuş bulun
duğuna kaanidir. 

Bu eseri zaruri bir deneme müddetinin sar
sıntılarına uğramadan münakalât politikamız
daki takibeclilen yolun doğruluğunun ve mu
vaffakiyetin bir müjdecisi olarak da kabul ede
biliriz. 

Münakalât Vekâleti, bu gün memleketin bü
tün ulaştırın», ve muhabere müessese ve unsur
larının kontrol ve murakabe vazifesini ifa ve 
bunların inkişaflarına hadim vasatı ihzar gibi 
tekâmül süzgecinden geçerek aslileşmiş işleriy
le başbaşadır. 

Vekâlet bu haliyle, muasır ileri devletler 
münakele vekâletleri karekterini iktisabetmiş 
olmakla beraber memleketimiz bünyesinde de 
her hangi bir ahenksizlik sıkıntısı ile değil, tanı 
bir intibak ferahlığı ile iş başında bulunduğu
nu da kısa bir zamanda göstermiş bulunmakta
dır. Devlet Demiryolları, Posta Telgraf, Telefon 
İdaresinin birer İktisadi Devlet Teşekkülü ha
line getirilmesi, • Devlet Denizyolları, Devlet Ha
vayollarının birer Anonim Şirket haline geti
rilmeleri ile denebilir ki, Münakalât Vekâleti 
reformunu ikmal etmiş ve artık bu reformun 
icaplarına uygun tekâmül yolunda ilerlemekte 
bulunmuştur. Gerçi Münakele Vekâletinin, inki
şaf politikasına verdiğimiz liberal-cepheye uy-
dıırtılmıyan, daha doğrusu uymadığı için istis
na edilen tek bir uzvu vardır ki, bu da (Dev-

*let Havayolları) Umum Müdürlüğüdür. Ancak 
bu umuBi. müdürlüğün memleketin ve milletlera-
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rası havacılığın seyrüsefer ve emnryet işkriy-
le vazifeli bulunduğu, işlemesinin daha ziyade 
Devlet yardımına bağlı bulunması ve nihayet 
haiz bulunduğu mesuliyetlerin ancak Devlet oto
ritesinin kaldırabileceği gibi ciddî mülâhazalar
la bir Devlet müessesesi şekil ve hüviyetinden 
ayrılmasına imkân olmadığı neticesine varılmış
tır. Asrımızın havacılık tekniği icaplarından do
ğan bu müessese yep yeni hüviyetiyle münaka
lât programımızın tahakkuku sahasında değer
li bir mevki işgal etmiş bulunmaktadır. Ook 
muhterem arkadaşlar: 

Kara, Deniz, Hava ^#ve demiryolları ile li
manlar ve bütün PTT unsurlarının idare ve 
işletmeleri ki, herbiri. memleketin her tarafı
na yayılmış ve hattâ hudutlarından taşmış mü
essese ve teşekküllerdir, bunların kontrol ve 
murakabesi, inkişaf zeminlerinin hazırlanması 
demek, bütün memlekete şâmil çeşitli âmme 
hizmetlerinin, daima kolaylığa, rahatlığa, ehem
miyete, doğru istikametlendirici tedbirlere baş
vurulması, umumi refah çerçevesi içinde belki 
de beşte üçü gibi mühim bir yer işgal eden ili-' 
tiyaç sahasının halk faydasına işletilmesi de
mek olduğu göz önüne alınarak değerlendiril
melidir, kanaatindeyiz. Ve bu kanaatledir ki, 
Devlet Demiryolları ve PTT İşletmelerinin nis
peten yeni olan İktisadi Devlet Teşekküllerine 
istihaleleri Denizyolları, Havayolları işletme
lerinin daha mühim olan şirket haline inkılâbı 
gibi başlangıç safhalarında çeşitli zorluklara 
mâruz bulunmasını tabiî olarak karşılamakta
yız. 

Gerek huzurunuza getirilen Münakalât Ve
kâleti ile Hava Meydanları İşletme Umum Mü
dürlüğünün 1957 yılı bütçesi, gerekse huzuru
nuza getirilmesine kanuni lüzum olmıyan, De
mir, Deniz, Havayolları ile PTT İşletmesinin 
1957 malî yılı iş progranılariyle bütçelerini te
ker, teker ve inceden inceye tetkik etmiş bir 
arkadaşınız olarak arz edebilirim ki, hepsi di; 
mevcut imkânlardan âzami derecede istifade öl
çüsüne dayanılarak tanzim edilmiş ve memleket 
çapındaki ümran ve faaliyetlerin içinde parti
miz programının çizdiği inkişaf yolun;! girmiş 
bulunmaktadır] ar. 

Muhterem arkadaşlar; bir noktayı dikkat
ten uzak tutmamak, Münakalât Vekâleti büt
çesi dolavısivle irerek bizden evvel süz almış ve 
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gerekse bizden sonra söz alacak muhterem arka
daşlarımıza memnuniyet ve itminan telkin eder 
düşüncesindeyiz. Şöyleki: 

1950 den bu yana limanlarımızda, garlarımızda, 
meydanlarımızda, karayollanmızda karınca kala
balığı manzarası gösteren bir hareket artı
şı müşahede edilmektedir. Seyahatlerin sebeple
rini iş, tetkik, tedavi, turistik gibi dört kısım
da toplıyabileeeğimize göre, 1950 senesinden be
ri her türlü seyahatlerin pek çok misli arttığını 
müşahede etmemek mümkün değildir. Bu artış 
ise milletçe kalkınmamızdaki satvetin ifadesin
den başka bir mâna taşımaz. İş ve gelir hacmi
nin artması ile yolcu ve eşya nakliyatının teza-
yüdü arasında inkâr edilemez münasebetler 
mevcudolduğu basit bir hakikattir. Deniz, De
mir ve Havayollarında her gün yeni ihtiyaçlar 
karşısında yeni ilâveler yapılmak zaruretinde. 
kalındığına sevinç ve iftiharla muttali oluyoruz. 
Ve yine memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, 
halkımız asrın en ileri ulaştırma vasıtası d a n 
tayyareye karşı muazzam tâbirinin dahi az ol
duğu bir tehalük göstermektedir. 

Diğer taraftan muhaberattaki artış her an 
büyük bir süratle ilerlemektedir. Şehir ve ka
sabalarımızda orta halli esnafa kadar mütema
diyen artan telefon talepleri karşılanmaya çalı
şılmaktadır. öyle zannediyorum ki, bizler gibi 
on beş dakikalık bir müddetle mukayyet olma
dığı için muhterem Vekil arkadaşımız bu artış
ların rakamlara istinadeden geniş tafsilâtını 
Yüksek Heyetinize arz edeceklerdir." Yalnız 
bendeniz şu kadarını arza müsaadenizi rica ede
yim ki, rakamlar nelere baliğ olursa olsun, bü
tün bu artışlar her bakımdan lâyık olduğumuz 
refah ve seviyenin şüphe götürmez delilleridir, 
Pek muhterem arkadaşlarım; Münakalât-%Vekâ-
leti bütçesi yüksek reylerinize arz edilirken 
millî kalkınmamızın belâğatli delilleri addetti
ğimiz muhabere ve münakaledeki muhteşem ar
tış, bu işlerde çalışan bütün personelin dâvaya 
hizmet hususunda fedakârlıkla harcadıkları 
alın terleriyle süslenmektedir. 

Sözlerime son verirken bütün muhabere ve 
münakale personelini huzurunuzda sevgi ve şük
ranla anmayı vicdani bir vazife addetmekte ve 
böylelikle yüksek hislerinize de tercüman oldu
ğumuza kaani bulunmaktayız. (Soldan, alkışlar) 

REİS Münakalât Vekili, buyurunuz. 
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MÜNAKALÂT VEKlLİ ARlF DEMlRER 

(Afyon Karahisar) — Şimdiye kadar vâki ten-
kid ve suallere bilâhara arz edeceğim cevapların 
anlaşılmasını kolaylaştırmak maksadiyle evvelâ 
münakalât müesseseleri hakkında kısaca arzı 
malûmat etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; son altı yfedi yıl için
de her sahada vukubulan büyük ve mesut kal
kınma hareketlerini inkişafına muvazi olarak mü
nakalât tesisi vasıta ve hizmetlerinde de büyük 
ilerlemeler olmuştur. 

1957 0 : 3 
a) PTT hizmeti ile ilgili teşkilâtın genişle

mesi : 

PTT İşletmesi 1950 - 1956 yıllan içinde bir 
taraftan mevcut tesislerini artırırken diğer ta
raftan PTT hizmetlerinin bulunmadığı yerlerde 
de yeni üniteler kurarak halka daha çok yerde 
ve daha geniş imkânlar sağlamaya gayret etmiş
tir. Yedi senelik faaliyetin mukayeseli rakamları 
şöyledir. 

Kuranportör tesisleri : 
1950 1956 sonu Artış 

İlâveler Toplam 
1957 "de 1958 de 1958 sonu 

Telefon kanalı adedi 
Telgraf kanalı . » 

Bâzı büyük şehirlerde telefon inkişafı 
İstanbul 18 427 

96 
9 

248 
190 

% 660 
% 2 000 

655 
362 

498 
250 

1 401 
802 

Ankara 

Lzmır 

9 392 

3 775 

47 387 Mevcut mukaveleye göre İstanbul santrali 65 600 
hatlık olacak. 

23 775 Mevcut mukaveleye göre 1962 ye kadar peyderpey 
ilâve suretiyle Ankara 65 000 hat olacak. 

9 062 1Ö62 ye kadar İzmir santralleri mevcut mukavele
lere göre 29 000 hatlık olacak. 

— PTT Merkez, şube ve acente adedi 
— Personel adedi 
— İşletme malı bina bedeli 
— Telgraf yolları tulü (Km.) 
— Şehirlerarası telefona açık yerler adedi 
— Şehirlerarası telefon yolları tulü (Km.) 
— Şehir içi telefon hizmeti olan yerler 
— Telefon santrali adedi 
— Telefon santralleri abone bağlama imkânı 
— Telefon abone âdedi 
b) '^Hizmet artışı : 

1950 yılında, iktidarın devralmdığı tarihteki PTT hizmetleri hacmi ile bugün erişilen rakamla
rı mukayese edersek bu sahada sağlanan inkişafın ehemmiyeti belli olacaktır. 

1950 başı 

863 
13 705 

291 
57 000 

628 
59 000 

170 
220 

68 200 
58 200 

1956 sonu 

1 268 
16 265 

506 
118 000 

950 
132 000 

437 
450 

169 000 
125 000 

Artış 

% 45 
% 19 
% 74 
% 100 
% 51 
% 125 
% 150 
% 105 
% 150 
% 120 

1950 de 1956 da Artış 

Posta trafiği (adedi) 
Şehir içi telefon konuşması adedi 
Şehirler ve milletlerarası telefon konuşmaları dakika adedi 
Pahilî ve haricî telgraf trafiği adedi 

101 500 000 191 000 000 % 90 
74 000 000 206 000 000 % 183 
8 800 000 31 000 000 9250 
7 500 000 11 400 000 % 46 

~ 1072 



1 : 48 27.2 
Görülüyor ki, 1956 senesi iş hacmi 1950 ye 

nazaran postada iki misline, telgrafta 1,5 misli
ne, şehir içi telefonda 3 misline yaklaşmış ve şe
hirler ve milletlerarası telefon hizmetinde ise 
3,5 mislini bulmuştur. 

e) PTT gelirleri : 
PTT hizmetlerinden yılda sağlanan gelir 

1950 senesinde 46 milyon lira iken 1956 yılı ge
liri 148 milyon lirayı bulmuştur. Şu ciheti te
barüz ettirmek lâzımdır ki, PTT gelirlerinde ye
di senede elde edilen % 220 gibi bir artış1 da ta
rife düzeltmelerinin inikası ancak % 30 civarın
da kalmıştır. 

d) i Personel durumu : 
Son 7 yıllık devre zarfında ve bilhassa PTT 

nin İktisadi Devlet Teşekkülü haline ifrağından 
sonra (Ekim 1953) işletme personelinin seviyesi 
her bakımdan büyük mikyasta yükseltilmiş ve 
artan iş hacmini karşılamak için hizmetlerin ica-
bettirdiği evsafta eleman temin olunmuş ve yetiş
tirilmiştir. 

PTT nin iş hacminin büyük artışına rağmen 
personelin miktar itibariyle ancak % 19 nispe
tinde artmış bulunması, bu personelin eskisine 
nazaran çok daha kifayeti ve ehliyetli oluşunu 
ifade eder. Bu netice, bilhassa, işletmenin Dev
let İktisadi Teşekkülü haline ifrağı tarihinlen 
itibaren işletme usullerinin _ yapılan yenilikler 
ve düzeltmelerle birlikte elde edilen imkânlarla, 
elemanların daha çok terfih edilmesi suretiyle 
hizmete karşı şevklendirilmelerinîn ve daha se
mereli çalışmalarının bir muhassalasıdır. İşlet
menin personel politikasının esası, memur ve 
müstahdem adedini, lüzumundan fazla artırma--
mak fakat, elemanlarını tatmin etmek ve seme
reli çalışmalarını mümkün kılacak maddi kargı
lığı kendilerine temin eylemek 1950 de personel 
başına 188 lira olarak isabet eden aylık ortala
ma istihkak "miktarı 1956 da 367 liraya yükseltil
miştir. Personele ücret bakımından temin edilen 
bu imkânlar yanında 1955 yılından itibaren ken
dilerinin ve 1957 Mayısından itibaıen de bak
makla mükellef bulundukları aile fertlerinin te
davileri, büyük bâzı şehirlerimizde öğle yemeği 
verilmesi, (müvezzi hait bakıcı gibi personele 25 
kuruş mukabilinde ve memurlara da maliyet be
deli üzerinlen bâzı servislerde çalışan gece nö
betçi memurlara ücretsiz olarak gece kahvaltısı 
tevzi ve yine bâzı servislerde çalışan elemanla!a 
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da i§ gömleği ve elbise verilmesi gibi sosyal yar-. 
dunlarımız da mevcuttur. 

e) Yatırımlar: 
PTT İşletmesi 1950 yılından itibaren arz et

tiğimiz gelişmeyi sağlamak için geniş bir yatı
rım faaliyetine girmiş ve bu faaliyet bilhassa ik
tisadi Devlet Teşekkülü haline geldiği tarihten 
sonra daha mütebariz olmuştur. 

1950 den 1956 sonuna kadar gerek PTT nin 
Öz kaynaklarından ve gerekse müşterek bâzı me-
nabiden sağlanan imkânlarla mukavelesi akdedil
miş bulunan yatırımların baliği 320 milyon Türk 
lirasıdır. Bu envestismanın 1956 yılı sonur-da 
165 milyon liralık kısmı fiilen tahakkuk etmiş
tir. İçinle bulunduğumuz 1957 yılında bakiye 
miktarının 81 milyon liralık kısmı fiilen tahak
kuk ettirilme halindedir. 

Malî portesini izah ettiğimiz bu yatırımlar 
sayesindedir kî, santral, şebeke, şehirlerarası ir
tibat hatları tesisleri kurulması, yeni sabit kıy
metler meydana getirilmesi mevcutların ıslahı" 
ve teşkilât ünitelerinin artırılması mümkün ol
muş ve böylece yukaıda izah ettiğimiz şekilde 
mütezayit hizmet talepleri karşılanabilm'stir. 

f) Programlarımız : 
PTT İşletmesi artan iş hacmi ve hizmet tale

bi muvacehesinde yapılması gereken faaliyetleri
ni 1955 yılında hazırladığı dikkatli ve itinalı bir 
programla tesbit etmiştir. Bu program ile bir 
taraftan mevcut tesislerin tevsi edilmesi temin 
edilecek ve diğer taraftan PTT hizmetlerinin 
vatan sathının en ücra köşelerine kadar uzatıl
masına çalışılarak 1965 yılma kadar halihazırda
ki kapasitemizin 4 - 5 misline müsavi biz hizmet 
kapasitesi sağlanacaktır. 

Bu programın tatbiki ile mezkûr tarihe ka
dar telefon abone adedi 600 bine yükselecek, bu
na muvazi olarak şehirlerarası telefon ve telgraf 
irtibatları da ihtiyaçları daha çok ve daha sürat
le karşılıyacak şekilde genişletilecektir. 

Bu programın tatbikatı olarak yapılan an
laşmalar neticesinde telefon abonesi adedi 1957 
senesinde 25 000 ilâvesiyle 150 bine yükselecek, 
şehirlerarası telefon kanallarına 70 000 kilo
metre ve telgraf kanallarına da 50 000 Km. lik 
ilâveler yapılacaktır. 

g) Telekomünikasyon sanayii tesis işleri
miz: 

Gittikçe artmakta olan telekomünikasyon te-
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sislerimizin ihtiyacı olan çeşitli malzemenin' bü-

• yük kısmı dış memleketlerden temin edilmekte
dir. Bu tesislerin hacmi, programlarımız hak
kında verdiğimiz izahatın ifade ettiği şekilde 
bir genişleme arz ettiği müddetçe her yıl arta
cak olan malzeme ihtiyacını dış memleketlerden 
mubayaa süratiyle temini büyük miktarlarda 
döviz tahsisini mucibolacağı cihetle işletme bir . 
taraftan dış tediye hacmmda bir tasarruf sağla
mak diğer taraftan yurt içinde esassen kurul
ması zarureti artık kendisini hissettiren (teleko
münikasyon) sanayiine başlamak hususunda ge
rekli teşebbüslere geçmiş bulunmaktadır. Filha
kika yurdumuzda bol ve ucuz enerji temini im
kânının sağlanmış olması ve diğer taraftan te
lekomünikasyon sanayii için lüzumlu diğer sana
yi kollarının da yurtta teessüs etmiş bulunması 
vakıaları muvacehesinde bu teşebbüslerimizin 
tahakkuku için lüzumlu şartların hazırlanmış 

..bulunduğu aşikârdır. 
tşletmece halen telekomünikasyon tesisleri

nin bellibaşlı ihtiyacı olan bir kablo ve bir de 
telefon santrali ve telefon makinalan imal ede
cek fabrika projeleri üzerinde çalışılmaktadır. 
Projelerin bir kısmında yabancı sermayenin iş
tiraki derpiş edilmiş olup bu hususta talip fir
malarla gerekli temaslar yapılmaktadır. 

Bu suretle memleketimizde de bir telekomü
nikasyon sanayiinin tesisi ve artan ihtiyaçların 
gerektirdiği malzemenin dâhilen temini kabil 
olacaktır. 

h) Posta tasarruf sandıkları: 
İşletmenin, dünyanın bilcümle medeni mem

leketlerinde olduğu şekilde geniş teşkilâtının 
sağladığı imkânlar esas karakteri sosyal olan 
posta tasarruf sandıklan tesisi mevzuu üzerin
de hazırlanmış bulunduğu tasan halen Hükü
met tarafından tetkik safhasındadır. Bu kanun 
tasarısı ile takibedilen esas gaye tasarnıf fikir 
ve sistemini halka geniş mikyasta yaymaktır. 

Hazırlanan tasarıya göre PTT teşkilâtı kü-, 
çük sayılan cüzi tasamıflar için bilhassa banka 
bıılunmıyan ve bankaların erişemedikleri yerler
de. bunlan muhafaza ve tenmiye edilmelerini 
mümkün kılacaktır. Bu bir taraftan fonksiyon 
icra edecek ve diğer taraftan da bu suretle 
(sermave tozları) denilen bu cüzi miktarlarla 
istikbalde diğer memleketlerde olduğu gibi dev
letin malî kaynaklarına bir yenisi ilâve oluna
caktır. 
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Demiryollarımız: '. 
1956 yılı muharrik ve müteharrik vasıta 

parklarında bir artış olmamasına rağmen nak
liyat hacmi bakımından bir rekor yılı olmuş
tur. 1956 iş programının 14,7 milyar'"ham ton 
kilometre olarak tahmin olunan yolcu ve eşya 
nakliyat hacmi tatbikatta 16 milyar ham ton 
kilometre gibi iftiharla kaydedilecek bir seviye
ye yükselmiştir. Bu miktar 1950 nin 10'milyar. 
lık yekûnuna nazaran % 60 fazladır. 

Demiryollararn kuruluşundan beri, yolcu 
eşya münakalesinin en üstün seviyesini teşkil 
eden bu nakliyat demiryolcularımızın âzami 
gayret ve feragatle çalışması; mevcut vasıta ve-
tesislerin yani nakil potansiyelinin yıl boyunca 
âzami verim seviyesinde tutulabilmesi sayesinde 
sağlanmıştır. 

Bir taraftan yeni vasıta mubayaası için çalı-
sirken diğer taraftan mevcut vasıtalardan âzami 
surette istifade yolunda ciddî tedbirler alınmış
tır. Yolcu ve yük vagonları sefer devrelerine 
kısaltmak sayın halkımız için daha süratli bir 
seyahat imkânını veren ring seferleri ihdas et-
mek bu tedbirler meyanmdadır. Ring seferlori, 
bilhassa aktarmasız doğru seyahat sağlamak gn-
yesine dayanmaktadır. Bu sayede çeşitli istika- ~ 
metlerin irtibatlarımda daha müsait ve ihtiyaca 
uygun seviyeye çıkarılmıtır. 

Bu iç tedbirlere .muvazi olarak harici imkân
lardan beynelmilel demiryol kuruluşlarından 
1956 y h içinde âzami istifade yoluna girmiştir. 

Meyva ve deniz mahsullerimizi vasıflarını ko* 
ruyacak ve dış piyasada sürümü kolaylaştı rae'nk 
olan soğuk hava tertibatlı vagonlara duyulnn } 
büvük ihtivac. Batı Avrursa demiryollarının kur» 
duğu înterfrigo beynelmilel soğukhava tertibatlı 
vagon şirketine dâhil olunmak suretiyle kargı* 
lanmıştır. îlk tatbikat devresinin başlangıcı fllnn 
1956 yılı Ekim, Kas'-m, Aralık ve 1957 Ocak ay
larında; 120 soğuk hava tertibatlı bir *W« .", 
parkı ile, 1 045 vagonda 11 696 tonluk bnldc VA £. 
meyva muhtelif Avrupa memleketlerinö lhW$ .£ 
olunmuştur. înterfrigo teşekkülünü igtlrnkteM , *,|; 
evvelki devrenin aynı aylannda yapılan IhrM**.. jjfa 
nakliyatı ise sadece 627 vagon ve 7 500 tflndjjft %^.t* 
ibaret bulunmakta idi. Beynelmilel »ahudakiİW' ,,̂ > 
ğer bir iştirak da.Furofina dır. Bu da ytao BtO ^ 
Avrupa demiryollarnm. hükümetlerinin 8rtr*fî ş | 
tisi altında kurduklan bir müteharrik edevat » ,, ' jp 
saat finansman şirketidir. ",, I İ E v F 
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JJu şirket Avrupa normlarına uygun stan

dart vagonlar yaptıracak ve bunları 10 senelik 
vadelerle ihtiyacı olan demiryollarına satacaktır, 
Heyeti Âlinifin kabul buyurduğu 6869 sayılı 
Kanunla, bu şirkete ait Devletlerarası vesaik tas
dik ve iltihakımız tasvip buyurulmuştur. Böy
lece, demiryollanmızın da aynca bu müşterek 
finansman müessesesinden faydalanması da sağ
lanmış bulunmaktadır. 

En ağır tabiat şartlan içinde gelişen, feda
kârlık ve feragat istiyen demiryolu hizmetlerin
de bilhassa personelin işi ile ve müessese ile olan 
münasebetlerini tanzim etmek demiryollan dâ
valarının hallinde en ön plânda yer alan bir ko
nudur, 

Bu sahada alınan tedbirlerle : 
1. Küçük dereceli memurları üst derecelere 

terfi ettirmek, 
2. 1936 yılmdan beri 2847 sayılı Kanun ve 

eklerindeki intibak hatalannı düzeltmek, 
3. Faal personele ağır hizmetinin karşılığı 

olan tazminat vermek, 
. 4. Ehliyetleri tebeyyün ettiği halde sene

lerden beri kadrosuzluk yüzünden terfi edemi-
yen memurları terfi ettirmek, 

5. istasyonlarda (3) İÜ servis yerine (2) li 
servis tutan personele fazla mesai vermek, 
suretiyle-4956 yılında personel lehine ciddî ıs
lahat yapılmıştır. 

îşçi dâvasında ise daha geniş bir adım atı
larak iş kıymetlendirme, emek, liyakat derece
lendirme zamlan ve diğer sosyal yardımlarla 
işçinin müessese ve*1şi ile olan münasebeti ilmî 
ve âdil bir esasa bağlanmış ve geniş Ölçüde işçi 
terfih edilmiştir. 

1957 yılı iş programı : 1956 yılı programı 
neticelerinden faydalanarak hazırlanmıştır. Ge
niş ölçüde vasıta, tesisat ve teçhizatla takviye
sine^ çalışılan demiryollannda bu ilgili ve çalış
kan personelin, önümüzdeki yıllarda da yeni 
hizmet rekorlan yaratacağına emin olduğumu
zu güvenle arz edebilirim. (Alkışlar) 

Havacılık :* 
Sivil havacılığın son yıllardaki pek hızlı in

kişafı karşısında hem beynelmilel vecibeleri ye
rine getirmek, hem de pek fazla bir rağbete 
mazhar olan hava münakale teşkilâtımızı geliş
tirmek maksadiyle bu malî yılbaşında Hava 
Meydanlan işletmesi müstakil bir teşekkül ha
line ifrağ edilmiş ve hususi sermayenin de işti-
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râkiyle Türk Havayollan Anonim Şirketi faa* 
liyete geçirilmiştir. 

Hava meydanlanmızm teçhizi, hava trafik 
kontrol hizmetlerinin tanzimi, seyrüsefer kolay
lıklarının temini gibi esaslı vazifeleri olan Mey
danlar işletmesi Yeşilköy ve Esenboğa beynel
milel hava meydanlan başta olmak üzere mem
leketimizin muhtelif yerlerindeki meydanları
mızı sivil havacılık standarttan seviyesine çı
karmak için hazırladığı programı muvaffaki
yetle tatbik sahasına koymuştur. 

Bu tedbirler Süveyş hâdiseleri dolayısiyle 
Yeşilköy'de birdenbire artan uçak faaliyeti do
layısiyle muvaffakiyetli bir imtihan geçirmiş
tir. 

Beklenilmiyenr zamanlarda indikleri meydan-
lanmızdaki intizam, emniyet ve diğer kolay
lıktan kendi müşahedeleriyle tesbit eden büyük 
ecnebi uçak şirketleri, gerek mevcut seferlerini 
artırmak v& gerekse şimdiye kadar memleketi-. 
mize hiç uğramıyan şirketlerin 'Türkiye'ye, ye
ni hatlar açmak hususunda her gün müraeaat-
ler yapmaya başlamışlardır. 

Yeşilköy Hava Meydanı» .pek kısa bir za
manda yakın Şarkın en mühim hava trafik 
merkezlerinden ̂ birisi olacak, ve buna göre tevsi 
ve takviye edilecektir. Bu husustaki çalışma
lara başlanılmış bulunmaktadır. 

Yeni bütçe ile elde edilecek imkânların mey
dan işletmeciliğinde ve dolayısiyle beynelmilel 
uçak seferlerinin artmasında çok müspet ve fe
yizli neticeler vereceği muhakkaktır. Hava mey
danlanmızm inşa ve tevsii hususunda da Nafıa 
Vekâletimizle sıkı bir iş birliği temin edilmiş 
bulunulduğunu ve müştereken ele alman bir 
proje ile mevcut meydanlanmızm senenin her 
mevsiminde seferlere açık bulundurulmasını 
mümkün kılacak h\vt seviyeye getirilmesinin 
mümkün olacağını memnuniyetle arz etmek is
terim. (Alkışlar) 

1 Mart 1956 tarihinde faaliyete geçen lürk 
Havayolları Anonim Ortaklığı : 

— Modern bir. havayolu şirketi teşkilâtı kur
muş. -

— Yolcu servisini yabancı havayollan stan
dardına çıkarmış. 

— Yer teçhizatını ve vasıtalarını % 100 den 
fazla artırmış. 

— Elindeki filoyu ıslah etmiş ve bütün* uçak-
lan sefere sokacak tedbirieri almış.-•- '*--•- * 
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— Sefer programlarını artırmış (1955) prog

ramına nazaran % 19) 
Modern terminal ve satış büroları açmaya 

başlamış (Birincisi Ankara'da hizmete girmiş
tir) 

— inkişaf programlarını hazırlamış ve yeni 
uçaklar almak için teşebbüse geçmiştir. 

1. Bu tedbirler neticesi olarak : 
1956 yılında 1949 yılma nazaran % 178 faz

la yolcu taşımıştır. 
1949 da taşman yolcu 77 262 aded. 
1956 da taşınan' yolcu 215 396 aded. 
2. 1955 yılma nazaran % 21 fazla yolcu ta

şınmıştır. 
1955 te taşman yolcu 178 281 aded. 
3. 1956 yılında 1955 yılma nazaran % 31 

fazla gelir sağlamıştır. 
• 1955 geliri 11 125 000 Mra. 

1956 geliri 14 649 169 lira. 
Denizcilik : 
Denizcilik sahasında gerek armatörlerimiz 

ve gerek Denizcilik Bankası deniz ticaret filo
muzun tonajının artırılması ve yenileştirilmesi 
yolundaki gayretlerine devam etmektedirler. 
Navlun piyasasının müsait durumu da bu inki
şafı desteklemektedir. # 

Deniz ticaretimizde ehemmiyetli bir mevki 
işgal eden Denizcilik Bankası eski idareden 
devraldığı filoyu süratle kalkındırmak amaciy-
le ceman 39 500 tonluk 5 aded yeni yolcu ge
misi (izmir, Marmara, Ege, Akdeniz, ve Kara
deniz) 68 800 tonluk 12 şilep, 21 300 tonluk bir 
tanker inşa ettirmiş, ayrıca bir kurtarma gemi
si mubayaa etmiş ve bunların cümlesi 1956 sene
sinde servise girmiştir. 

Denizyolları idaresinin hiçbir devrinde bir 
anda bu şekilde mecmu tonajı 131 bin ve bedeli 
(114 milyon) lira olan yeni, yeni siparişi kay
dedilmemiştir. Banka bundan başka 6 sı tersa
nelerimizde olmak üzere 18 şehir hattı gemisini 
de inşa ettirmiş bulunmaktadır. 

Denizcilik Bankamızın üzerine aldığı muhte
lif hizmet kademelerinin yalnız bir kısmına ta
allûk eden bu rakamlar bile işin ne kadar ciddî 
bir şekilde ele alındığını göstermeye kâfidir. 

Karayolları politikamız motorlu nakil va-
sıtalariyle yapılan nakliyatın emniyet ve 
intizamla icrasına ve bu nakliyatın' bütün va-
4i$ sethınt teşmil v« tevziine da-yanır. Bunda 

1957 0 : 3 
muasır memleketlerde karayolu ulaştırmaman
da esas budur." Karayolu nakil hizmeti hususi 
sektörde kalacaktır. Nakil hizmetinin inkıtasız 
devamından endişeye mahal yokfrlır. Devletin 
fonksiyonu hususi sektörün yerine getiremedi
ği koordinasyonu tahakkuk ettirmek için ted
bir almaktır. Bu da yapılmaktadır. Emrullah 
Nutku arkadaşımızın temas ettiği diğer hu
susların cevaplarını arz ediyorum, 

PTT idaresinin 1950 yılından beri yapmış 
olduğu yatırımlar dolayısiyle gerek tesisler
de ve gerekse iş ha-emmda elde. edilen cidden 
büyük nispetindeki, artışları biraz evvel arz 
ettiğim rakamlarla kıymetli bilgilerinize ulaş
tırmış bulunuyorum. 

Bu izahatım içerisinde, PTT nin 1950 yılın
dan itibaren 1956 yılı sonuna kadar 320 mil
yon liralık yatırım taahhüdünü sağladığı ve 
bu mikdarm 165 milyon liralık kısmının 
1956 yılı sonunda, fiilen tahakkuk ederek iş
letmeye konulduğunu dinlemiş bulunuyorsu
nuz. Bit İdare 1957 yılı sonunda 81 milyon 
liralık bir yatırımı da işletme sahasına inti
kal ettirecek ve bu suretle 1957 yılı sonunda 
320 milyon liralık mukaveleye bağlanmış yatı
rımların 246 milyon liralık kısmı fiilen tahak
kuk ettirilmiş bulunacaktır. Telefon mevzuunda 
gerek öz kaynaklarımızdan ve gerekse bâzı di
ğer müşterek menabiden faydalanarak en kı
sa bir müddet içerisinde' ihtiyaca mühim nis
pette cevap vermeyi hedef saymaktayız. Bu 
maksatladır ki. PTT îdar^sj on senelik bir 
müddete maksur olmak üzere teknik ve malî 
cephelerini de ihtiva eden 804 milyon liralık 
bir program hazırlamıştır. 1955 yılı içerisinde: 
tatbik mevkiine'konulan bu programın âzami 
Nisan 1957 yılında mukavelesini imzalıyahile-
ceğimiz İstanbul telefonlarına 125 000 ha Um 
ilâvesiyle 300 milyon liraya yaklaşan bir kıs
mı daha ikinci senesi tamamlanmadan tahak
kuk ettirilmiş bulunacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir müessese on sene için 804 milyon liralık 

bir program hazırlar ve bunun 300 milyon liralık 
kışınım yani % 40 a yaklaşan bir miktarını ikin
ci senesinde realize ederse, bu müessesenin malî 
gücüne Devletçe gerek iç ve gerekse dış finansman 
bakımından yardım edilmediği görüşü zannede
rim fiilen ve kendiliğinden merdut olur. Hükü-

- im 
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metler muhabere ihtiyaçlarının ehemmiyetini bi
rinci derecede göz önünde tutarak PTT idaresi
nin finansman ihtiyaçlarını ,arz ettiğim şekilde 
karşıladığı gibi bundan , böyle de yine aynı yolda 
hızla yürüyecektir. Muhterem arkadaşlarımın bu 
konuda müsterih olmalarını rica ederim. * 

Emrullah Nutku arkadaşım, PTT idaresinin 
bâzı külfetlerinden de bahsetti bu konuda muhte
lif kanunlar hazırlanmıştır. Ve kısa bir zamanda 
gerekli neticeler alınacaktır. 

Demiryollarımızın yatırımları mevzuunda da 
bir şey yapılmadığı yolundaki iddiasına iştirak 
edemem. 

Demin arz ettiğim malûmata ilâveten bu ida
remizin de : 

1950 yılında başlamak üzere 1956 yılı sonuna 
kadar 291,5 milyon liralık envestismanda bulun
duğunu beyan ederim. Bu müddet içerisinde 
(563) kilometrelik yeni yol yapılmıştır. Demir
yolları atelyelerinde bin yük vagonu imâl edil
miş ve ayrıca dış memleketlerden 1 500 yük va
gonu, (282) yolcu vagonu, (44 aded dizel loko
motifi, (3) aded elektrikli lokomotif, (56) buhar 
lokomotifi ceman (54) vagonluk (18) ramlık 
elektrikli tren, (16) motorlu tren, (20) otoray al
mak üzere (36) motorlu vasıta satmalmmıştır. 

Demiryolları İdaremiz de (10) sene için ha
zırladığı (2) milyar liralık yatırım programını" 
PTT' idaresi için söylediğim esaslar dâhilinde 
tahakkuk ettirme yolundadır. 

Hükümetiniz memleketimizde iktisadi kal
kınmanın başlıca mühim unsuru olan demiryol
ları münakalesinde en titiz ve dikkatli bir inki
şafı sağlamak için bütün tedbirleri göz önünde 
tutmakta ve tatbik sahasına koymaktadır. 

Nitekim, 1955 te imzalanmış Haydarpaşa -
Ankara - Zonguldak arasında emniyet tesisatı
nı yenileyecek ve % 25 trafiği artırma imkânı 
verecek bir mukavele imzalamıştır. 

1956 da Simensle (4) bin kilometre üzerinde 
bugün gayet iptidai olan muhabere sistemini 
modern telekomünikasyon sistemine inkilab-
ettirmek üzere yine bir mukavele imzalamıştır. 

Emrullah Nutku arkadaşımın memnuniyetle 
karşıladığını ifade buyurdukları .(Pan Ameri
kan) Şirketiyle (90) dizel makinalık işletme mu
kavelesinin son günlerde imzalanmış bulunma
sı da yatırım faaliyetimizin canlı bir örneğidir. 

Muhterem arkadaşımın tantanalı bir suret
te ilân edildiğini tantana ile ifade ettiği bu muka-
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vele bâzı tamamlayıcı hususların ikmaline inti
zardadır.. (Alkışlar) 

Yapılan tenkidleri böylece cevaplandırdık
tan sonra muhterem arkadaşlarımın temenni 
mahiyetindeki arzularının imkânların âzamisi 
nispetinde tahakkukuna çalışılacağını arz ede
rim. (Alkışlar) 

REİS — Arslan Bora arkadaşımız yoklar 
mı? (Vazgeçti, sesleri) 

Kifayet takriri gelmiş bulunuyor. Vekil Bey
den sonra bir mebus arkadaşımıza söz vermek 
suretiyle kifayeti reye arz edeceğim. Sırada bu
lunan arkadaşımız Kemal Güven. (Yok, sesleri) 

Arslan Bora. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arslan 

Bora sırasını bana veriyor. 
REİS — Zatıâlinizin listede isminiz olmadı

ğına göre arkadaş size sırasını veremez. Söz is
tiyorsanız sizi listenin en sonuna yazarım. 

Arslan Bora, söz sıranızı en sonda bulunan 
Muhit Tümerkan'a veriyor musunuz? 

ARSLAN BORA (Tunceli) ^ - Veriyorum. 
REİS — Buyurun, Muhit Bey. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) - Aziz ar

kadaşlarım, kısaca notlar halinde arz edeceğim. 
Evvelce Posta Telgraf, Telefon Umum Mü

dürlüğünden^ bir şikâyette bulunmuştum. Teşki
lât şikâyete muvazi tatbikat yoluna girmiştir. 
Teşekkür ederim. 

Havayolları hakkında şikâyetlerimiz olmuş
tu. Keza Havayollarının son birkaç aya kadar 
aksak giden durumu şikâyet konumuzdu. İşle
rin son zamanlarda daha iyi gittiğini teşekkür
le arz ederim. 

Denizcilik Bankasına ait birçok hususlarda 
bir yazılı soru vermiştim. Verilen cevapta tat- . 
min edici tatbikatın yapılacağı vadedilmişti. Sa
yın Bakanın o yazılı soruda kayıtlı olan husus
lar hakkında tetkikat yapmalarını rica ederim. 
Gerekenlerin birçokları yerine getirilmemiş ve# 

birçok aksaklıklar devam etmiştir. Yalnız De
nizcilik Bankasının birçok tenkide değer kısım
ları yanında Avrupa hattındaki verimli çalışma
larını teşekkürle kaydetmeyi vazife bilirim. 

Arkadaşlar, seçim bölgem olan Sinob hak
kında ricam var: Bilhassa Sinob'a evvelce haf
tada iki defa uğrayan vapurların bir defa uğra
makta olduğu şikâyet konusudur. Hele Ger
ze'nin birçok merkezlerle alâkasını kesmemesi 
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lâzımdır. Son felâketten sonra bu daha zaruri 
olmuştur. Karadeniz postalarının 15 günde bir 
uğraması kötü neticeler vermiştir. Ben hicol-
ınazsa eski şeklinde yapılmasını rica edeceğim. 

Arkadaşlar, Devlet Demiryollarına gelince: 
Birçok vagonlar yolcuların istirahatini temin et
me bakımından kâfi konforu haizdir. Buna rağ
men tatbikat çok fenadır. Bir vagonun meselâ 
ısınma imkânları orada mevcut teknik tesisatla 
ayarlanabilir. Bir vagonda ya donarsınız, veya 
yanarsınız. Sebebini sorduğunuz zaman da 
«Efendim birisi üşümüştü de son dereceye ka
dar teshin ettirdi.» derler. Veya aksi talebi ile
ri sürerek kapatırlar. Başka memleketlerde bir 
seyahat başka başka iklimlerde geçmiş olmasına 
rağmen sühunet 20 ilâ 22 dereceden çok farklı 
olmaz. Zahiren ufak bir şeydir, fakat sağlık ba
kımından üzerinde durmak lâzımdır. 

Tren seferleri adedinde büyük artışlar olma
mıştır. Çok evvelden mevcut yolcu sayısının 
sonraları artması izdihama sebeboİmuştur. Bina
enaleyh tarifelerin yeniden gözden geçirilmesi 
lâzımdır. Hatların kâfi miktarda katar almadı
ğı bahanesine gelince: Katarları süratlendirmek 
ve istasyonlarda lüzumsuz olarak durmasını ön
lemek suretiyle tanzim edilebilir. Bunları teknik 
elemanlarla mutabık kalarak arz ediyoruz. 

İstanbul'dan Ankara'ya hareket eden bâzı 
ekispresler 15, Doğu katarı yirmi saate yakın 
bir zaman bu hattı işgal etmektedir. Bunu daha 
kısaltmak, aradaki istasyonlardaki nakliyatı 
banliyölerle veyahut motorlu vasıtalarla temin 
etmek suretiyle bu yolu 8 - 10 saatte ikmal et
mek mümkündür. Yataklı ve sair ekspreslerin 5 -
15 - 30 dakika gibi zamanlar için birçok istas
yonlarda durmuş olmaları lüzumsuzdur. Bu 
arada yolcu almaları çok kere mümkün değil
dir, Trenlerin bu hatları işgal etmelerinin önüne 
geçilmesi için bu istasyonların kaldırılması gerek
tir. Bunları kaldırmak suretiyle trenler 150-200 
kilometrede durak Sapabilir ve menzillere daha 
süratli ulaşmak suretiyle zamandan ve hattan 
ve kömürden tasarruf etmiş oluruz. 

Trenle ilgili yolcuların istasyonlardaki vazi
yetleri, temizlik yerleri ve sair kısımları.... 

' REİS — Bir dakikanız kalmıştır. 
MUHİT TÜMERKAN (Devamla).— Ne de

mek istediğimi anlıyorsunuz. Beş dakikaya sığ
dırmak için kısa kesmek mecburiyetindeyim. îs-
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tasyon binaları ve civarlarının ve bekleme oda
larının tefrişi sayesinde gerekli tedbiri almak 
mümkün olacaktır. 

İstihbarat büroları ve trenlerde yer ayırma 
imkânlarının, diğer medeni memleketlerde oldu
ğu* gibi yapılabilir. Meselâ telefon paralarını gi
şelere ödemek suretiyle bilet almak hususunda 
diğer gişelerden istifade etmek imkânının sağ
lanması yerinde olur. Bu, halk için büyük bir 
zarurettir. 

Trenlerin süratinin düşmesine sebebolan hat 
işgal müddetinin kısaltılması ve ferahlık temini 
için çift hattan evvel bunun halledilmesi gerek
tir. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri var, oku
yoruz. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini tek

lif ederim. 
Burdur 

M. özbey 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti 
kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

101 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et« 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REİS •—• Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nei maddesi ge-

12 000 

2 152 002 

506 725 

29 001 

61 400 
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209 

210 

217 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — 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. 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabuledilmiştir. 
Ücretler ve tazminler 
EEÎS — 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. 
Posta,* telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et» 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

106 600 

2 100 

4 655 

22 300 

51 000 

20 000 

70 000 

37 500 

38 000 

202 000 

11 500 

4 000 

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

416 Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 liman idareleri masrafları 
JtEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

701 Yapı onaranı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onanını 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

712 Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satınalma masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Tamir atelyesi için satmalına-
cak makinâ alet ve malzeme
ler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir» 

3 000 

280 000 

26 000 

13 500 

105 350 

30 000 

3 000 

3 500 

30 000 

12 000 

30 000 

50 000 

10 000 
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Liman idareleri için satmalı-
nacak veya yaptırılacak taşıt
lar 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiftir. 

50 000 

REİS — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü bütçesinin heyeti umnjniyesi 
üzerindeki müzakereler Münakalât Vekâleti 
bütçesiyle birlikte yapılmış olduğundan,\ birin
ci maddeyi okuyoruz, efendim. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğü 1957 yılı bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğü 1957 bütç'e yılı yatı
rımlar dışında kalan masrafları için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 346 322 li
ra ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 088 750 li
ra tahsisat verilmiştir. 

REİS — Bu maddeye bağlı cetveldeki fasıl
ları okuyoruz. 

P. 

201 

202 

203 

204 

206 

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 edilmiştir. 
4178 ve 4Ş98 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

530 902 

5 255 125 

215 901 

Lira 

15 850 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS »~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
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 üeret 
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 ed&niştir. 

296 541 

1 800 

4 300 

33 000 

597 000 

30 000 

117 000 

135 000 

320 000 

255 000 

6 000 

283 000 
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412 

414 

417 

418 

419 

420 

426 

451 

452 

453 

476 

Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Artırma, Eksiltme, îhale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sıhhi malzemeler 
REÎS"— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir.' 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydan hizmetleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek personelin harcı
rahları ile her çeşit 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-

6 000 

400 

20 000 

20 000 

35 000 

875 000 

7 000 

10 000 

10 000 

20 000 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
501 Geçen yıl borçları 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 1939 - 1955 yılları borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
REÎS —, Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2- CETVELİ 

i 701 Meydanlar, istasyon binaları, 
50 000 I ' n a n ^ a r V€ atelyeler, pist tami-

| ratı ve küçük yapılar 
| REÎS — Kabul edenler... Et-
j miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 000 j 731 İstimlâk ve satınalma 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Meydanlar için satmalınacak 
makina, vasıta ve yedek parça 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telekomünikasyon cihazları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

68 500 

20 000 

100 000 

1 638 750 

40 000 

$ 0 000 

500 000 

550 000 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyarak fa^ 
sılları ile birlikte reylerinize arz edeceğiz. 

a (Birinci madde tekrar okundu.) 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Devkt Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1957 bütçe yılın
da elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli .oet-
velde gösterildiği üzere 12 435 072 liv&^olsmk 
tahmin edilmiştir. 
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1 îşletme varidatı 2 375 000 
REÎS — Kabul edenler. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazine yardımı 6 900 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Geçen yıllardan devreden na
kit 3 160 072 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — 2 nci maddeyi tekrar okuyarak rey
lerinize arz edeceğim. 

(îkinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — ikinci maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek terr 
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyu
nuza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları îş-
letmesi Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
dan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 19j>7 
bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyu
nuza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir.' 

JMADDE 5. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü bütçe
sinin, aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllanndan bu 

.195? 0 :-8 
fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
satlardan ödenir. 

1939 - 1955 Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü riıadesjne göre za-

I man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçesinde bulunan borçlar, 1957 yılı bütçesinin 

I ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kı-
sim fasıllan ile yatırım fasıllan bakiyelerinden 
eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahissattan ödenir. 

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

MADDE 6. — Masraf fasıllanndan yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyu
nuza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

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

Lâyiha açık oyunuza arz edilmiştir. 

E — Çalişma Vekâleti bütçesi 

REÎS — Çalışma Vekâleti bütçesinin (heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakereye geçiyoruz. 
Söz alan arkadaşları sırasiyle okuyoruz : 

Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 
adına Mehmet Mahmudoğlu (Kırşehir). 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Saba
hattin Çıracıoğlu (Bursa) 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Tevfik Ünsalan (Malatya). 

I Demokrat Parti Meclis Grupu adına Mehmet 
Ünaldı (Seyhan). 

Sırayla söz olan diğer arkadaşlar t 
Hüseyin Ortakçıöğlu (Çorum). 
Naci Kurt (İstanbul). 
Sadettin Yalım (Kocaeli). 
Söz, Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Gru

pu adına Mehmet Mahmudoğlu 'nun. Buyurun 
I efendim. 

B - CETVELİ I 
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CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC

LİS QRUPU ADINA MEHMET MAHMUDOĞ-
LU (Kırşehir)— Muhterem arkadaşlar; " 

Çalışma Vekâleti bütçesi üzerinde Cumhuri
yetçi Millet Partisi Meclis Grupunun tenkid ve 
temennilerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Çalışma hayatının. düzenlenmesi, çalışanla
rın yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar 
ve çalıştıranlar arasındaki münasebetin memle
ket menfaatini hedef tutarak ahenkleştirilmesi 
ve memleketteki çalışma gücünün umumi refahı 
artıracak surette verimli kılınması, tam çalış
tırma ve içtimai emniyetin temini vazifesiyle 
mükellef bulunan Çalışma Vekâletinin kendisine 
tevdi edilen bu büyük (hizmeti ne suretle ifa et
tiği hususundaki görüşümüzü kısaca arza çalı
şacağım. 

Yurdumuzda cumhuriyet inkılâbı ile başlı-
yan büyük imar ve kalkınma hareketleri Çalış
ma Vekâletine tevdi edilmiş olan hizmetin lâ-
yıkı veçhile ifasına bağlıdır. Bugünkü duru
mu ve teşkilâtı ile vekâlet kendisine mevdu 
büyük hizmeti ifada güçlük çekmektedir. Zira 
dört milyarı geçen bütçe muvacehesinde çalışma 
hayatını tanzim ile mükellef olan vekâlet bu 
ağır hizmeti 4,5 milyon liralık bir tahsisat ile 
elbette ifada güçlük çekecektir. Bu itibarla 
yeni teşkilât kanununun bir an evvel kanuni-
yet kesbetmesi artık bir zaruret halini almak
tadır. 

Çalışma haytmın tanzimi çalışanların terfi
hi ve çalıştıranlar arasındaki münasebetin mem
lekete hadim bir şekle sokulması ve içtimai em
niyet, ve adaletin sağlanması iş ve çalışma haya
tına ait kanunların demokratik şart ve icapla
ra uygun bir şekle ifrağı ile mümkündür. 

Bu itibarla; 1. İş Kanunu : İş Kanununun 
iş ve çalışma hayatımızdaki oynadığı rol çok 
mühimdir. Bu kanun şimdiye kadar gördüğü 
tadillere rağmen, tek parti devrinin yadigârı
dır. İş Kanununun demokratik şart ve icaplara, 
içtimai emniyet ve adalet esaslarına uygun ola
rak işçi ve iş verenler lehine tadili zaruridir. 
Grev ve lokavtın İş Kanunu bünyesinde müta
lâa edilmesi ve bu hakkın işçi ve iş verene ka
nunla tanınması lâzımdır. 

Grev sendikaların, lokavt ise iş verenlerin 
demokratik (haklarındandır. Fakat grev ve lo-
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kavtm iktisadi-nizamı bozmaması ve içtimai sar
sıntılara meydan vermemesi şarttırr 

Sendikalar kanunu : lş~çi ve iş verenler Ka
nunu bugünkü şekliyle ihtiyaçlara uygun de
ğildir. Bunun demokratik şart ve icaplara uy
gun bir şekilde tedvin edilmesi bir zaruret ha
lini almıştır. 

Sigorta mevzuu : Malûm olduğu üzere in
sanlık âlemi kadar eski olan sosyal fikirler iş 
sahasında ve bilhassa sanayi hayatında elde 
edilen büyük terakkiler ve bununla beraber" ola
rak işçi sayesindeki artışlar son asırda daha 
çok ehemmiyet kesbetmiştîr. 

Cemiyet hayatındaki bu inkişafların tabiî 
bir neticesi olarak iş hayatında çalışan ve bü
yük bir kütle teşkil eden işçilerin hal ve istik
ballerinin emniyet altına alınması lüzum ve za
rureti meydana çıkmıştır. 

Bu sebeple maişetlerini muayyen bir ücret 
karşılığında çalışmak suretiyle temin eden bü
yük işçi kütleleri, çalışma kabiliyetleri kısmen 
veya tamamen sekteye uğramasını intaceden 
kaza, ihtiyarlık, maluliyet, işsizlik, hastalık, 
analık halleri gibi durumlara uğradıkları za
man geçim vasıta ve imkânlarından da muvak
kat veya daimî surette mahrum kalmak duru
munda bulunmaktadırlar. 

Şahsi tasarrufla bertaraf edilemiyen bu 
hallerin sosyal yardım ve bilhassa sigortalar 
ile karşılanabileceği anlaşılmış- ve bu lüzuma 
binaen her memlekette sigorta müesseseleri ku
rulmaya başlanmıştır. 

İşsizlik sigortası : Memleketimizin içtimai 
ve iktisadi durumu ve son zamanlarda müşahe
de edilen hammaddesizlikten doğan fabrika ve 
iş veren müesseselerin kapanması ve işçilerin 
kütle halinde işlerinden atılması büyük bir ıs
tırap mevzuudur. Bu hal devam ettiği müddet
çe kalifiye işçi bulunması ve yetiştirilmesi müm
kün olamaz. Bu itibarla en kısa bir zamanda 
işsizlik sigortasının keza demokratik esaslara 
uygun olarak yeniden ele alınması bir zaru
rettir. 

İşçilerin mesken dâvası, şayanı memnuni
yettir ki, Cumhuriyet rejiminin en faydalı 
müesseselerinin birisi de sigortaların teessü
südür. Kanundaki pürüzler düzeltildiği, işçi
ler ile iş verenlerin talebettikleri tadilât yapıl-

' dığı takdirde ele alınacak en büyük iş bu -mev
zuda işçi meskenleri ve işçilerin iskânıdır. Her 
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ne ^âşdar Çalışma Vekâletiyle işletmeler Vekâ- ı 
letinin ve diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin işçi meskenleri inşasına hız verdiklerinden 
dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isteriz. 
Fakat bu dâvanın kül olarak ele alınması lâ-
zımgeldiği kanaatindeyiz, ihtiyarlık sigortala
rının biriken paraların cüzi bir kısmı ile işçi 
meskenleri inşasına yardım edilmektedir. Bu
güne kadar işçi meskenleri inşası için ayrıları 
100 milyona yakın bir meblâğdan ancak 5 mil
yon lirası fiilen bu mevzua tahsis edilmiştir. 
Daha çok Emlâk ve Kredi Bankası ile İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin serm ay eleriyle, başarıl
masına çalışılan işçi meskenleri dâvasını ve
kâletin bizzat deruhte etmesini temenni ediyo
ruz. işçi meskenlerinden on bin adedinin ele 
alınmasını ve buna yakın bir miktarının ik
mal edilmiş olmasını takdirle karşılarız. Fa
kat işçi adedinin 6 milyon 500 bin olması clo-
layısiyle bu iyi ve hayırlı teşebbüsün tevsiini 
dilemekteyiz. 

işçi Sigortaları Kurumu biriken fonları 
ile büyük iş hanları inşa ederek mamelekini 
çoğaltmakta ve gelir kaynaklarını genişlet
mektedir. Ve bu suretle fonları verimli saha
da işletmektedir. Kanaatimize göre yapılacak 
ilk şey her şeyden evvel Işıçi Sigortalarının 
işçi meskenleri ve işçinin iş yerlerinin ve is
kân dâvasının halledilmesi ve bilâhara da Si
gorta Kurumunun gelir kaynağına tahsis edil
mesinde fayda müşahade ediyoruz. 

işçi ücreti dâvası asgari ücretlerin tâyini 
VÖ tesbiti meselesi : 

Bugün işçilerin duçar oldukları en büyük 
ıstırap halen almakta oldukları ücretle kendi
lerini ve aile efradım asgari derecede olsun 
geçindirememiş olmasıdır. Her çeşit eşya fiyat
larındaki, artışın memleketteki, hayat pahalı
lığı muvacehesinde işçi ücretlerinin de ona gö
re ayarlanması icabetmektedir. Asgari ücretle
rin tâyin ve tesbit edilmesi hakkındaki, sa
rahatine rağmen bu işi bütün şümulü ile ele 
alınıp tatbik edilmesini bekliyoruz. 

Şu ciheti de arza şayan buluruz ki, mem
leketimizdeki, kalkınma muvacehesinde tek 
işçi çalıştıran iş yerlerine de - Hükümetin eli
ni uzatarak iş Kanunu ve sigortaların bu sa
haya teşmiline tevessül edilmesini dilemekte
yiz. 
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Mâruzâtımıza son verirken bu müessesenin 

kendi mevzuundaki hayırlı başarılarını gör
mekle haz duyacağımızı buradan ifade etmek 
isteriz. (Sağdan alkışlar). 

REİS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Sabahattin Çıracıoğlu, buyurun. 

SABAHATTİN ÇIRACIOĞLU (Bursa) — 
Muhterem aıkadaşlar, grupurn adına çeşitli iş
çi meselelerine taallûk eden tenkid ve görüşle
rimi çok kısa bir zamanda gereği gibi Yüksek 
Meclise arz edemediğimden müteessirim. Bu se
beple iki mesele üzerinde durmayı tercih et
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; işçinin bir türlü hal-
ledilmiyen davası çalışma şartlarından ziyade 
geçim şartlandır. Enflâsyonist malî ve iktisa
di politikanın ağır darbeleri önce işçi sınıfının 
gelirini tahribederek gün geçtikçe iştira gücü
nü zafa uğratmıştır. Tedbir olarak sadece Dev
let sektöründe çalışanların ücretlerine birkaç 
maaş tutarında ilâve tediyeler yapılmasına rağ
men bu tahribat önlenememiştir. Millî Korun
ma Kanunu gibi gayriiktisadi tetbirleri derpiş 
eden Zabıta Kanunu ve buna tebaan Hükümet
çe ısdar edilen türlü kararnameler ve hattâ ih
tiyaç maddelerine yapılan zamlar fiyat istikra
rını sağlıyamadığı gibi ücretleri de büsbütün 
kifayetsiz kılmıştır. 

Kaldı k i ; nominal ücretler, daimî olarak 
yükselme seyri takibetse bile, işçinin, geçinme 
durumunun düzelmekte olduğuna bir işaret sa
yılamaz. Zira; işçi için mühim olan onun eli
ne geçen paranın miktarı değil; bu paranın 
satmalabileceği mal miktarıdır. Esasen enfilâs-
yoncu siyasetinin icabı olarak Hükümet; «Pa
halılık yoktur» temerrüdü ile iktisaden gitgide 
zayıflamakta olan işçinin geçim şartlarından 
habersiz görünmektedir. Bu sebeple sadece üc
reti ile geçinen, iştira gücünü muhafaza edemi-
yen emek sahipleri doğrudan doğruya geçim 
şartlan ile mücadeleye imkân verecek vasıtalar
dan mahrum bırakılarak geçim sıkıntısı ile mü
cadele haline terk edilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
işçi ücretleri bidayette hangi şarlar altında 

takarrür ediyor, bir de bunu gözden geçirelim. 
Bilindiği gibi işçi bakımından yegane gelir un
suru olan ücret, iş veren bakımından da bir 
fiyattır, iş piyasasında ücretler arz ve talebe gö-
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re serbestçe takarrür etmektedir. İşçi, .yalnız i 
başına sermaye karşısında ücret şartlarını mü
zakere eylemek kudretine malik değildir. Ve 
umumiyetle teklif edilen şartları olduğu gibi ka
bul ederek iktisadi za'fmırı neticesi olarak 
emeğini ucuz fiyatla satmak mecburiyetinde 
bulunmaktadır. 

Bu bakimdan ücret mukavelesi işçi bakımın
dan şeklen serbest görünen bir akittir. işçi ba
kımından gayrimüsait olan bu vaziyetin düze-
lememesine sebep sendikaların mensupları adı
na grev vasıtasiyle müzakere kudreti muvaze
nesi tesis eden kollektif sözleşmeler akdedebil
mek için hukuki bir zemin üzerinde bulunma
maktadır. Ücretler bu şartlar altında işçi aley
hine bir defa takarrür ettikten sonra değişen 
geçim şartlarına göre bunların ıslahında Dev
let mecburi tahkim sistemi ile müdahale etmek
tedir. îşçi aleyhine olan bu durum ıslah edil
medikçe sosyal muvazene tesis edilemez. Sos
yal adalet gerçekleşemez. Hükümetin fiyat po
litikasına istikrar vererek enflâsyondan uzak 
bir iktisadi ve malî politikaya sahibolmadan 
işçinin refaha kavuşacağını ümidetmesi hayal
den ibarettir. Eğer bir memleketin ikitsadi ve 
içtimai politikası iktisaden zayıf durumda olan
ların himayesini temin edemiyor, vatandaşların 
fakru zaruret korkusundan masun olarak ya
şamalarını mümkün kılamıyorsa o memlekette 
sosyal adaletten bahsedilemez. 

Muhterem arkadaşlar; Hükümetin sendika
lara karşı gösterdiği tahammülsüzlük de dik
katimizden kaçmamıştır. Hükümet devri sabık
tan kalan işçi sendikalarının hür gelişmelerine 
mâni olan, antidemokratik hükümleri taşıyan 
5018 sayılı Sendikalar Kanununu tadil edeceği 
yerde bu kanunla bâzı birlik ve federasyonları 
kapattırmak yolunu tutmuştur. Güney bölge-. 
mizde Tarsus ve Güney federasyonu kapanmış
tır. Bu teşekküllerin kuruluşlarından sonra 
statülerinin icra makamlarınca kabul edildiği
ni gösteren resmî yazılara rağmen son zaman
larda vekâletin teşebbüsü ile kanuna aykırılık
larından dolayı kapanmaları işçi umumi cfkâ* 
rmı büyük bir üzüntü ve hayrete sevk etmiş
tir. 

Sonradan açılmasına mahkemece karar veri
len Sakarva Federasyonunun kapanma macera
sı da havli hazindir. Geçen Ocak ayının orta
sında Eskişehir Devlet Demiryolları Sanayi iş- I 
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çileri Sendikasının kongresinde Çalışma Vekili 
kapatılan. Sakarya Federasyonunu kastederek 
kapanma kararını o gün öğrendiğini esefle ifa
de ediyor. Halbuki vekilbey bu sözleri söyle
mesine rağmen dört ay önce federasyonun ka
patılacağını pekâlâ biliyordu. Çünkü; Adliye 
Vekâletine gönderdiği gizli ve zata mahsus 
1 1 . I X . 1956 tarih ve 8419 sayılı ve imzasını 
havi yazısiyle Sakarya Federasyonunun kapan
masını talep ve tahrik ediyor. Bu vesikaların 
suretleri bizde mahfuzdur. Demek oluyor k i ; 
Vekil Beyin fiiliyle kavli birbirine uymamak
tadır. Arkadaşlar; Hürriyet Partisi sendika 
hürriyetini diğer hürriyetlerle bir bütün olarak 
kabul etmekteyiz, teessüfle işaret edelim k i ; ba
sın ve toplantı hürriyeti nasıl tahdidedilmişse, 
üniversitenin nasıl muhtariyeti zedelenmişse, 
sendikalar da hürriyetinden ve bağımsızlığın
dan tecridedilmek istenmiştir. ! 

Antidemokratik istikamete yol alan Hükü
metin politikasından esasen sendikaların nasi
bini alması bizim için bir sürpriz olmamıştır. 

Türlü fedakârlıklarla kurulan ve yürütül
meye çalışılan sendikaların içinde bulunduğu 
zor şartlara göz yumulup adedine bakılarak in
kişaf ettiğini iddia etmek selim akılları asla 
tatmin etmez. Faşist rejimlerde sendikaların 
adedi çoğalmasına rağmen sendika hürriyetin
den bahsedilemezdi. Hiçbir demokraside işsiz
lik iddiasında bulunan sendikalara Hükümet. 
cephe almamıştır. Hiçbir demokraside sendika
ların mensuplarının haklarını müdafaa ederken 
Hükümetin politikasına uymak mecburiyetinde 
kaldığı görülmemiştir. Sendikalara aded kazan
dırmak para yardımında bulunmak yerine, on
lara hürriyetlerini veriniz, bağımsızlıklarını ta
nıyınız. kanunu tadil ediniz. (Sağdan; alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 
Reisi olarak söz istiyorum. 

REÎS — Müsaade buyurun, vereceğim. 
Halk Partisi Meclis Grupu adına Tevfik Un

sal an. 
CUMHURİYET HALK PARTtSÎ MECGÎS 

GRUPU ADINA TEVFİK ÜNSALAN (Malat
ya) — Sayın arkadaşlarım : 10 dakikalık za
man içinde Çalışma Bakanlığının faaliyet saha
larını ve isçi dâvalarım enine boruna tahlil ve 
izaha imkân'görmediğimin için bâzı hâdise ve 
meselelere kısaca temasla iktifa etmeye çalışa
cağız. G«ç,en yıl arz ettiğimiz konularda» ta* 
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hakk&k ettirilen üç tanesiyle bu sene karşılığı 
bütçeye konulan readabtasyon merkezini tak
dirle karşılarız. Halen ikmal edilmiyenlerle ye
ni temennilerimizi sırasiyle arz ediyorum. 

1. îşçi Sigortası Kanun ve teşkilâtında 
esaslı tadilât yapılması. 

a) Genel Kurulda işçi ve iş veren delege
lerine daha geniş yetki verilmesi. 

b) Sigorta primlerine DevletM iştiraki. 
c) Toplanan primlerle bir sosyal güven 

bankasının kurulması. 
2. îş Kanununun ihtiyaçlara göre tadili ve 

bütün iş yerlerinde tatbiki. 
3. Fikir ve deniz işçileri kanunlarının ta

dil ve ıslah edilmesi. 
4. Ne memur ve ne de işçi haklarından isti

fade edemiyen çeşitli yerlerde çalışanlarla hava 
işçileri iş kanunları içine alınmalı. 

5. îş yerlerinde iş verenlerle işçilerin eşit 
olarak temsil edilmeleri suretiyle birer disiplin 
kurulu teşkili. 

6. îş yerleri değişen işçilerin evvelki hak
larının mahfuz tutulması. 

7. Meslekî hastalıklar listesi mahduttur. 
Bu Hastalıkların tesbit kıstası daha katî ve açık 
esaslara bağlanmalı. 

8. Yıllık ücretli izin işçilerin hepsine tatbik 
edilmeli. 

9. Asgari ücret usulünün bütün iş yerlerine 
iş kollarına ve ihtisas şubelerine teşmili. 

10. îşçi sağlığını ve îş emniyetini bütün iş 
yerlerinde sağlıyaeak tedbirlerin alınması. 

•11. îş mahkemelerinin çabuk iş görür 
hale getirilmesi. 

12. Îİ ve Yüksek Hakem kurullarının 1954 
tarihinde çıkarılan kanuna göre ıslahı. 

13. îşçi mümessillik müessesesinin kaldırıl
ması ile bu hakkın sendika başkanlarına veril
mesi. -

14. Türkiye Sendikaları Konfederasyonu
nun Hür Dünya îşçileri Konfederasyonuna il
tihakına müsaade edilmesi. 

15. Köylerden iş yerlerine inen muvakkat 
işçilerin yevmiyelerinden kesilen primler hak
sızdır. Kesiimemeli. 

16. Ziraat memleketi olan Türkiye'mizi zi
raat işçilerinin durumunu nazara almak bunlara 
sosyal işlerini bir düzene koymak lâzımdır. Se
nelerce bu durum tenkid edilir; hazırız derler; 
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Çalışma bunu karara bağladığı halde hâlâ 
bir neticeye varılamaması memleket hesabına 
üzücüdür. 

17. îşçi yevmiyeleri Sayın Bakana göre 
1957 yılında vasati olarak 776 kuruştur. Haki
katte bu kadar olmayıp düşüktür. Asgari yaşa
ma şartlarını dahi karşılamaktan uzaktır. Artan 
pahalılık karşısında zamanla daha da müşkül 
durumlara düşeceklerdir. En fazla yevmiye 
alınması icabeden Zonguldak bölgesinde ocak 
dışında çalışanlar vasati 470; içinde çalışanlar 
395 kuruş almaktadırlar. 

işçilerin istihdamında, terfiinde partizanlığa 
yer verilmektedir. Bâzı iş yerlerinde pazar gün
leri işçiler çalışmak mecburiyetinde bırakılmak-. 
tadır. İşçilere verilen yemeklerin miktarı azal
mış kaliteleri bozulmuştur. 

18. Kalifiye işçi yetiştirmek kursları çoğal
tılmalıdır. 

19.. Memlekette işsizlik, yoktur denmesine 
rağmen, günden güne artmaktadır. Sebeplerin 
başında Köylerde geçim şartlarının zorlaşmasın
dan köylünün şehre akını ve iş yerlerinin ye
dek parça, iptidai parça bulamamalarından fa
aliyetlerini zaman zaman tadil zorunda kalma
ları gelmektedir. 

îşsizlik Sigortası kurulmalıdır. îşsîz kalan va
tandaşların iş gücünden istifade yollarını ara
yıp köylü ve şehirli vatandaşlara senenin her 
ay ve gününde iş bulmanın çarelerini araştırmak 
ve tatbik etmek Bakanlığın baş vazifelerinden ol
malıdır. 

20. îş yeri teftişi ihmal edilmiştir. 
21. İşçilerimizin mühim dertlerinden biri de 

sağlık işlerindeki aksaklıklardır. Hastanelere, dis
panserlere, ve işçi sağlığına gereken önem ve
rilmemektedir. 

22. 1947 de kurulan sendikalar, işçi, işçi ve 
iş verenlerin himmetleriyle adedleri 440 ı bul
muştur. Sendikalar iş hayatımızdaki dert ve dâ
vaların salâhiyet ve isabetle görüşüldüğü yerler 
ve demokratik cemiyet terbiyesinin gelişmesinde 
birer mektep olmaktadırlar. 

Bir Sendikalar Birliğinin işçilerin arzularını 
yerine getirmek için parti liderleriyle temasları 
ve bilâhara işsizlik olduğu hakkında gazetelere ya
pılan beyanları Sayın Bakanı badırmaya kâfi 
geldi. Evvelce meşru tanıdığı birlikleri kanunun 
bir maddesini bahane ederek kapatma yoluna-
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gitti Asıl teessüf edilen taraf Çalışma Bakanı 
birliklerin kapatılması için gizli ve zata mahsus 
yazılarla bir kara listeyi Adalet Bakanlığına 
göndermesi ve aynı Bakanın bir kongrede kapa
tılan birlikten haberi olmadığını ve teessüf duy
duğunu söylemiş, olmasıdır. Bakandan beklenen 
birlikleri kapamak değil medeni memleketlerde 
sendikalara tanman hakları bir an evvel Meclise 
getirmekti. 

23. Grevsiz sendika olmıyacağına göre grev 
hakkını tanımak zarureti de vardır. Demokrat 
Parti muhalefette iken iktidara gelince katî 
olarak vereceğini vadettiği grev hakkının artık 
verilmiyeceği anlaşılmaktadır. Çünkü Bakana 
göre köyden şehire akın durmadıkça, kalifiye işçi 
meselesi halledilmedikçe, sendikalar kuvvetlen-
medikçe, işçiye grev hakkı verilmiyecektir. Bu 
imkânları toptan hazırlamaya ne bir bakanın 
kuvveti ve ne de bir iktidarın ömrü kâfi gelmez. 
1947 de, Sendikalar Kanunu çıkarken Demokrat 
Parti kurucularından bir zat bu kürsüden (Sen
dikalara, grev hakkı vermiyen Sendikalar Kanu
nu, bir. göz bpyacüıktan ibarettir.) demişlerdi. 
Bir taraf tan grevi vermek için sendikaları kuv
vetlendiriyoruz diyorlar. Diğer taraftan sendika 
birliklerini kapatıyorlar. 1947 de Sendika Kanu
nu çıkarken partimiz grev kanununu da getirsey
di D. P. liler imkânlarm daha az müsait olduğu 
o zaman şüphesiz ittifakla lehte rey vereceklerdi. 

Yukarıda geçen bu tarzı hareketler Demokrat 
Parti iktidarının samimiyetsiz hareketleri için 
tam yerinde olur mu olmaz mı?, takdirinize bıra
kıyorum. 

24. — tşçi evleri üzerinde elde mevcut im
kânlar nispetinde durulmamıştır. Şimdiye ka
dar yapılan 2 483 ev yerine 10 bin ev yaptırdık 
70 bin işçi ailesi yerleştirdik, gibi yanlış ve mü
balâğalı rakamlarla efkârı umumiye aldatılmaya 
çalışılmaktadır. Bugünkü gidişle Bakanm ver-

" diği rakamları doğru dahi kabul etsek yalnız 
sigortalı işçilerin birer ev sahibi olabilmeleri için 
300 seneye ihtiyaç vardır. Temennimiz bugünkü 
.çalışma usul ve sistemi değiştirerek her işçinin 
kısa zamanda bir çatı sahibi ölabilmesidir. 

Aziz arkadaşlar, Çalışma Bakanlığı bütçesi 
yukarıda arz ettiğimiz hususları başarabilecek 
durum ve takatta değildir. Tamamen kifayetsiz
dir. Yıllardan beri istediğimiz dâvalarn ele alın
masını ve tahakkukunu istiyorsak ona. en az ig 
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'hacminin artışı ile mütenasip bir butça; verme
miz lâzımdır. (Sağdan alkışlar). 

BEİS —r Vaktiniz tamam buyurun... 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 

Reisi Osman Bölükbaşı, buyurun. 
OSMAN3ÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Muh

terem arkadaşlar, bir mesele üzerinde mâruzâtta 
bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Cemiyetin muhtelif sınıfları arasında hayat 
seviyesi farkını içtimai adalet esaslarına göre 
tanzim etmiyen bir cemiyetin zaman zaman, hu
zursuzluk ve buhranlar.geçirmesi tabiîdir. Bu 
itibarla, çalışan sınıfın, hayat seviyesinin yük
seltilmesi ve kuvveti karşısında kendini müda
faa edecek müessir vasıtalarla teçhiz edilmesi 
adaletin ilâcı olduğu kadar, içtimai sulh ve sü
kûnun da bir şartıdır. Bu esastan hareket ede
rek grev hakkı üzerinde durmak zaruretini his
sediyoruz. 

Demokrat Parti kurulduğu zaman grev mües
sesesini programına almamıştı. Bilâhara bu de
mokratik hakkı programına almak zaruretini 
hissetti. , 

Parti programına muvazi olarak Birinci 
Menderes Hükümeti de bu hakkı gerçekleetire-.r.. 
ceğini vadetmişti. Hükümet programında şöy
le deniyordu : «Demokrasi prensiplerine göre 
tabiî bir hak olarak tanıdığımız grev hakkını 
sair demokrat memleketlerde olduğu gibi ihtimal . 
nizamı ve iktisadi ahengi bozmıyacak surette • 
kanunlaştıracağız.» 

Muhterem arkadaşlar : Demokrat memleket
lerde hükümetlerin ömrü ebedî değil, nihayet bir
kaç senedir. Bu hakikati bilerek programına 
grev hakkını koyan hükümetin de, nihayet bu 
işi bir iki sene içinde tahakkuk ettirmeyi o za
man düşündüğü aşikârdı. Aradan yedi yıl geç- • 
meşine rağmen bu hak tahakkuk etmemiştir. 

Mazeret olarak ileri sürülen fikirler ciddî,ve . 
samimî olmaktan ziyade bir bahane çeşnisi taşı
maktadır. 

Filhakika ileri sürülen bahane sendikaların 
bu hakkı kullanacak maddi imkânlara ^ahibol-
madığı hususudur. Bu imkânsızlığı şimdi'ileri 
süren Hükümet programına grev hakkını koy
duğu zaman sendikaların milyoner veya milyar
der olmadığını pek âlâ biliyordu. Bu itibarla 
Hükümetin ileri sürdüğü mazereti ciddî ve sami' 
mî telâkki etmemekte mazuruz. Grevin içtimai 
f aidesine inanan bir Hükümet, için buı maddi im-, ;,. ; 
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kansızlığı bertaraf edecek tedbirler bulmak hiç 
de güç değildir. Hükümet samimî olarak grev 
hakkının tanınmasına karar verirse bu tedbirle
rin neler olabileceğini kendisine izah etmiye 
amadeyiz. 

Vatanperverlik ve vakarından hepimizin emin 
bulunduğu Türk işçisinin bu hakkı içtimai ve 
iktisadi ahengi bozmıyacak şekilde kullanacağın
dan şüphemiz yoktur. Demokrat Partinin prog
ramına sadık kalarak bir an evvel grev hakkını 
işçilerimize tanımasını temenni ederiz. (Sağdan, 
bravo sesleri, ve alkışlar). , 

DEMOKRAT PARTl MECLÎS GRUPU 
ADINA MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muh
terem arkadaşlarım, Çalışma Vekâleti bütçesi üze
rinde konuşan sayın muhalefet hatipleri umu
miyet itibariyle iş ve çalışma hayatı ve sosyal po
litika ile ilgili çeşitli mevzular üzerinde partile
rinin görüşlerini belirttiler. İktidarımızın bu 
mevzudaki çalışmalarını yine partilerinin muha
lefet yapma usul ve zaviyelerinden tenkid etti
ler. Biz de Demokrat Parti Meclis Grupu olarak 
mezkûr vekâletin umumi devlet teşkilâtı ve âmme 
hizmetleri manzumesi içindeki mevki ve fonksi
yonlarının icra sahasında nasıl gelişmeler kay
dettiğini realitelere sadık kalmak şartiyle arz, ve 
izaha çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memlekette iş ve çalışma hayatının düzenlen

mesi yakın zamanlara kadar yalnız sanayi ve ti
carette çalışanları içine alabilen bir tek îş Ka
nununun sırtına yüklenmişti. Bu sebepten de 
tatbikatta iş Kanununa tâbi olan ve olmıyan iki 
işçi sınıfı ihdas edilmiş, diğer taraftan îş veren
ler arasında da mükellefiyet bakımından fark
lar meydana gelmişti. 

Demokrat Parti iktidarı buna 6379 sayılı De
niz îş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mensupları 
Kanununu ilâve etmekle kalmamış 1952 yılında 
çıkardığı bîr kararname ile 12 mühim iş kolunda 
kanununun tatbikatını dört işçi çalıştıran iş yer
lerine kadar teş^nil etmiş ve bu faaliyetine devem 
ederek 1956 yılında da yeni bir kararname ile 
buna 11 iş kolu daha ilâve etmiştir. Memleket
teki iktisadi kalkınma ve iş hayatının gelişmesi 
neticesinde îş Kanununa tâbi iş yeri sayısı 1950 
de 9 127 iken % 250 bir artış kaydederek 1956 
da 21 060 a ve işçi sayısı 373 000 den % 200 
bir artış kaydederek 643 000 e yükselmiştir. 
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Diğer taraftan îş kanunlarının şümul sahası 

dışınla kalan tarım işçileri ve hizmet erbabının 
iş verenler ile aralarındaki hukuki münasebetle
rin de bîr esasa bağlanmasını istihdaf eden Ta
rım îş Kanunu ve Fikir îşçileri Kanunu üzerle
rindeki Vekâlet çalışmalarının ikmal edilmek 
üzere olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz. Ayrıca îş kanunlarının şümul sahasını 
bir işçi çalıştıran iş yerlerine kadar götürmek 
emelimizdir. 

Sendikalar mevzuuna gelince; muhterem ar
kadaşlarım, bugünkü mevcut Sendikalar Kanu
nuna göre işçiler ve iş verenler kendi aralarında 
müşterek meslekî hak ve menfaatlerini sağlamak 
ve karşılıklı yardımlaşma gayeleriyle sendika
lar kurabilmektedirler. Demokrat Parti iktidarı 
zamanında gerek sendika ve gerek üye adedlerin-
deki artış seyrini takibedersek görürüz ki, çalış
ma hayatının mühim bir unsuru olan Türk sen
dikacılığının istikbali çok ümit vericidir. 1950 
yılma kadar ancak 88 sendika kurulmuş ve sen-
rıkalı işçî sayısı 76 bini geçmemiş iken, 1956 se
nesinde sendika, ve şube sendika sayısı yüzde 550 
artışla 470 e, üye sayısı ise yüzde 300 artışla 209 
bine baliğ olmuştur. îş veren sendikaları da ay
nı müddet içinde ikiden 28 e, üye sayısı ise 486 
dan 1 092 ye yükselmiştir. 

Acaba arkadaşlar, muhalefet arkadaşlarımızın 
bu kürsüde beyan ettikleri gibi, sendikalar üze
rinde bir tazyik vâki olsaydı, bu sendikalar bu 
kadar artmış .olur muydu? Üye sayısı bu kadar 
çoğalır mıydı? Bunu sormak isterim arkadaş]a'-
rım! (Soldan, bravo sesleri) 

Grev mevzuunda Sabahattin arkadaşımıza ve
rebileceğimiz bir kitaplık cevabımız olmasına 
rağmen vaktin kısalığı karşısında bu mevzuu sa
yın Çalışma Vekiline ve başka bîr .arkadaşımıza 
bırakıyorum. 

Ücret politikası : 
Çalışanların yaşama seviyesinin yükseltil

mesi mevzuunda ücretlerin *en mühim faktör
lerden biri olduğunda şüphe yoktur. Memle
ketimizde ücretler serbest iş piyasasında arz 
ve talep ve mukavele serbestisi prensipleri dai
resinde teessüs etmekte ise de toplulukla iş 
ihtilâfları ve asgari. ücret mekanizması ile de 
takviye görmektedir. Diğer taraftan memleke
timizde, şimdiye kadar zaman ve kıdem ölçü
lerine dayanan ücret sistemleri de modern 
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işletmecilik usullerinde artık randıman esa
sına istinadettirilmektedir ki, bu da hem millî 
istihsali hem de kazançları artırmaktadır. 

Müsaadenizle asgari ücret veJ;oplulukla iş 
ihtilâfı müesseselerinin seyri hakkında birkaç 
rakam verelim. 

1950 yılından sonra tatbikat bulan asgari 
ücret müessesesi geçen seneye kadar 6 iş ko
lunda ve 12.vilâyette tatbik edilmekte iken 
bugün 18 iş kolunda 31 vilâyete teşmil N edil
miştir İşçi ücret seviyelerinin geçim şartlarına 
uydurulmasını istihdaf eden toplulukla iş ih
tilâfı müessesesinde 1950 den önce 41 vaka tes
pit edilmiş iken bilhassa işçi , sendikalarına 
sağlanan imkânlar muvacehesinde bugüne ka
dar 635 vakıa rüyet edilmiş ve bunların bü
yük bir kısmı işçi ücretleri lehine karara bağ
lanmıştır. 

Bütün bunlara ilâveten ücretler başka yol
lardan da takviye görmüştür. Hafta ve genel 

^ tatil günlerinde ödenen yarım yövmiyeler ta
mama iblâğ edilmiş ve Gelir Vergisi Kanu
nunda son yapılan tadille asgari geçim indi
rimi yükselmiştir. Ayrıca resmî sektörde çalı
şanlara senede 2 - 3 maaş tutarında ilâve te
diyelerle 6772 sayılı Kanunla sosyal yardım
lardaki, birleştirmeleri de zikre şayan bulu
ruz. Yukarda izah edilen faktörlerin tesiri al
tında işçi ücret vasatileri 1950 senesine kadar 
çok cüzi bir artış gösterdiği halde 1950 den 
bu yana 372 kuruştan 800 kuruşa yükselmek 
suretiyle geçim indeksi vasatilerinin fevkinde 
bir fayda sağlamıştır. Keyfiyet Sabahattin Çı-
racıoğlu4nun söylediği gibi enflâsyonist bir 
politika içinde olsaydı ücretler vasatisi in
deks vasatisinin altında kalırdı. 

Muhterem arkadaşlar, sosyal güvenlik saha
sında sigorta kollarındaki gelişmeler zihinleriniz
den henüz silinmemiş olan ölüm, ihtiyarlık, ma
luliyet, hastalık ve analık, iş kazaları ve meslek 
hastalıkları kanunlariyle sabittir. Ayrıca işçi 
mesken politikasını tesbit edecek işçi mesken
leri kanun tasarısı ile sosyal güvenliğin anaya
sası olan sosyal sigorta kanunu tasarısı da Yük
sek Mecüise sevk edilmek üzeredir. Aracılık ka
nunu da yakında Yüksek Meclise sunulmak üze
redir. (Sağdan, Reis Bey,, vakit tamam, -sesleri.) 

REÎS — Saat tutuyoruz efendim, aşla böyle 
bir şey mevzuııbahis değildir. Arkadaşımız saat 
11,20 konuşmaya başlamıştır. 
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MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Hastalık 

sigortasının iktidarımız zamanında nasıl bir in
kişaf seyri takibettiğini kısaca rakamlarla arz 
ediyorum. Hastalık sigortası 1951 yılında 7 vilâ
yette tatbik edilirken bugün 38 vilâyette ve 
1957 yılında da 45 vilâyete çıkarılacaktır. 

1950 de yatarak tedavi gören işçi sayısı 1 247 
iken 1956 da 32 000. 

1950 de hastane... 
REÎS — Bir dakikanız var, efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — 1950 de 

hastane ve dispanser de 74 yatak varken 1956 
da 8 hastane, 2 sanatoryum, 8 yataklı dispanser, 
13 yataksız dispanser, 18 sağlık istasyonu ve 
1 578 yatak mevcuttur. 1950 de 74 yatak, 1956 
da 1 578 yatak. 

ÇALIŞMA VEKİLİ MÜMTAZ TARHAN 
(Ankara) —1957 de 3 000 yatak. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — işçilere 
sağladığL ödenek miktarı, yani sigortalı lehine 
yapılan çeşitli ödenek miktarı 1950 de 4,25 mil
yon lira iken 1956 ,da 30 milyon liraya yüksel
miştir, arkadaşlar. (Alkışlar) 

REÎS — Vaktiniz tamamdır. 
MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Vaktim 

dolduğu için sizleri fazla rahatsız etmiyorum, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu. -
HÜSEYIN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Çok muhterem arkadaşlarım, ben, benden evvel
ki konuşan arkadaşımın cevap veremediği hu
susları tamamlamaya çalışacağım. Yani muhalif 
parti arkadaşlarımın bahsettikleri grev mevzuu
na temas edeceğim, zaten vaktim dardır, ancak 
bunu söyliyebilirim. 

Evvelâ grevin ne olduğunu kısaca ifade ede
yim: önceden kararlaştırmak suretiyle toplu 
bir halde işin bırakılması, iş yerinin terkedil-
mesidir. Grev, bir iş yerinde meydana gelebile
ceği gibi birçok iş yerlerinde birden tahassul 
edebilir. Bu takdirde bütün iş hayatı felce uğ
raması mümkündür. Demokrat Parti programın
da, Türk-işçisinin tabiî bir hakkı olan grevin 
tanınacağı kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu hal 
Türk işçisine karşı Hükümet programı ile de 
teyidedilmek suretiyle hakikaten bir taahhüt 
mahiyetini taşımış bulunmaktadır. 

Grev hakkının verilmesini muhalif partiler 
de programlarına almış^ bulunuyor, ancak halli 
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lâzııngelen mesele, bu hakkın ne zaman tanına
cağı meselesidir. Meclis olarak, Hükümet olarak 
sendikacılığımızın, sendikalarımızın yeter dere
cede inkişaf ettiğine grev müessesesini kullana
cak kadar teşkilâtlanmış bulunduğuna bu hak
kı, iktisadi hayatımızı tahribetmeden ve içtimai 
hayatımızı bozmadan kullanabileceklerine kaani 
olduğumuz zaman grev hakkı kanuni teminat 
altına alınmalıdır. Aksi takdirde bu müesseseyi 
politikaya alet etmek olur. Bu itibarla teşriî or
gan olarak kararlaştırmak, şartlarını tâyin ve 
tahdidetmek bize düşen bir vazifedir. 

Vâzıı kanun olarak işçi ve iş veren münase
betlerinin tanzim edilmiş ve bu sahadaki 
bütün işlerin bitmiş olması lâzımdır. Bu tanzim
den sonra işçi ile iş veren arasında bir ihtilâf 
zuhur ettiği zaman greve müracaat etmek yolu 
açılmalıdır. Grev hakkı tanınırken çalışma ha
yatımızda hiçbir zaman çözülmemiş problemleri 
taklide kalkışmıyacağız. Bünyemize, karakteri
mize, geleneklerimize en uygun olanı seçeeeğiz. 
Bu vatan topraklarında alın terini sömürmek 
istiyen bir zümrenin türemesine imkân verilmi-
yeceği gibi proletarya edebiyatına ilham verebi
lecek ıstırapları da yenmek vazifemiz olmalıdır. 

Grev hakkı ele alınırken işçi dâvası sadece 
bir zümrenin hakları olarak değil, bir cemiyetin 
çalışma gücünü ve çalışma şeklini tanzim gaye
si* esas tutulmalıdır. Bu arada grevi muslihane 
yollarla halledilmiyen işlere inhisar ettirmek mil
lî bünyemize en uygun şekildir. Bu, tatbikatı 
başka memleketlerin tecrübelerinden istif ade ede
rek doğru ve meşru yollarla tahakkuk ettirmek 
demektir. 

Ferdî hakların esas olduğu liberal memleket
lerde greve «beşer hakkı» nazariyle bakılmıştır. 
Totaliter veya ileri derecede sosyalist olan rejim
lerde ise her türlü topluluğun ve müşterek hare
ketlerin arkasında «birjhtilâl musibeti» nin sak
landığı zehap ve vehmi var, kasdedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; grevin kanuni bir hak 
olarak tanınmasını düşünürken lokavt unsurunu 
da beraber düşünmemiz icabeder, yalnız düşün
mek değil, teminat altına almak da lâzımdır. 
Eğer yâlnız grev mevzuubahsolsaydı bunu iki sa
tırlık bir kanunla tanımak zor bir i§ olmıyacaktı. 
Fakat grevin yanında aynı derecede ehemmiyeti 
haiz olarak lokavt da nazarı itibara alınmıştır. O 
halde lokavtın da şartlarının bilinmesi icabeder. 
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Bu şartların samimî ve her türlü politik hisler
den uzak olarak memlekette, elimizi vicdanımıza 
koymak suretiyle tatbik edileceğine inanmamız 
icabeder. Bu^haklar işçiye sağlanmadıkça bu yo
la gitmenin doğru olduğu iddia edilebilir mi? 

Çalışma hayatında iş verenin yegâne mücade
le vasıtası olan lokavt grevin tam bir karşılığıdır. 
Lokavt unsurunun bugünkü şartlar içerisinde 
memleketimizde henüz sendikaların malî bakım
dan çok zayıf bulunduğu bir sırada, grevden da
ha kuvvetli ve daha müessir bir tazyik ve müca
dele vasıtası olabileceği bir vakıadır. Vatanper
verliği ve milliyetçiliği çok sağlam olan ve yur
dumuzun inkişafında değerli hizmetlerinin med
yunu şükranı olduğumuz Türk işçisini huzuru
nuzda hürmetle yadederim. 

Grev hakkını Demokrat Parti muhalefette 
iken tanımış ve o zamanki iktidara karşı müda
faasını yapmıştır. Bugün bu hakkın kanuni te
minat altına alınması Demokrat Parti iktidarına 
müyesser olacaktır arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Halk Partisi Grup Reisvekili Nü-
vit Yetkin. 

NÜVÎT YETKİN (Malatya) — Muhterem 
arkadaşlarım, grupumuzun sözcüsü, müzakere 
edilmekte olan bütçe üzerinde grupumuzun gö
rüşünü etraflıca izah ettiği için tekrar huzurunu
zu işgal etmiyecektim. Ancak kıymetli Ortakcıoğ-
lu arkadaşım grev mevzuuna temas ettiklerinden 
bendeniz de bu mevzudaki noktai nazarımızı bir 
daha belirtmek istedim. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene Grup 
Başkanımızın burada ifade etliği gibi,bu mev
zuu, yani işçilerimize ait dâvaları partiler arasın
da politik çekişme mevzuu ve bu sahayı propa
ganda sahası* olarak kabul' etmiyoruz. Bizim işçi 
meselelerimiz henüz tekemmül safhasında ve bu 
sınıf henüz tam şekilde kurulamamış olması sebe
biyle, Ortakcıoğlu arkadaşımın da kabul ve itiraf 
ettikleri veçhile, bütün bu meseleler bütün parti
lerin programında yer almıştır. Bu sebeple her 
iktidarın, iktidar olarak bu yolda gayretler sarf 
etmesi lâzımgeldiğini sanıyor ve kabul ediyoruz 
(Bravo sesleri) 

Halk Partisi iktidarı devrinde başlamış olan 
işçi mevzuları ve işçiyi ilgilendiren kanun ve 
kararların da bugünkü iktidar devrinde tekâ
mül ettirilmekte olduğuna işaret etmek iste
rim. Bilhassa bu yıl iş ve işçi mevzuunda ih
tiyaçlara cevap veren birtakım mevzuat geti-
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rilmiştir ki, bunlardan memnuniyetle bahsetme
yi vazife sayarım. 

Grev mevzuuna gelince; Ortakcıoğlu arka
daşına bu hususta tezada düştüler. Grevin^ is
tihsal hayatı için mahzuru olduğundan, ve 
grev karşısında lokavt gibi diğer bir mües
seseyi de kabul etmek zaruretinden bahsetti
ler. Sonra da grev hakkının Demokrat Parti 
programında yer aldığına işaret ettiler. 

Grev, muvafık, muhalif bütün partilerin 
programında yer almıştır. Hepsi do grev hak
kını tanımaktadırlar. Grevin faydaları mahzur
larına galip imiş ki, gerek Demokrat Parti, ge
rekse diğer siyasi partiler grevin medeni mem
leketlerin şartları ve imkânları içinde işçileri
mize tanınması lüzumunu binnetice kabul et
mişlerdir. Bu şekilde Hüseyin Ortakcıoğlu ar
kadaşımızın, grevi bir politika mevzuu yapmı-
yalmı, şeklindeki Nşözlerini cevaplandırmış bu
lunuyorum. Grev hakkı kabul edildiği takdir
de, bunun mahzurlarını asgariye indirme şekil
leri ve şartları üzerinde enine boyuna düşünü
lebilir. Mevzu bunun prensibinde mutabık ka
labilmektedir. 

İktidar partisi gerek parti programına ve 
gerekse Hükümet programına grev hakkını al
mış bulunmaktadır. Bunu geciktirmek için bah
settiği sebepler; sendikaların kuvvetlenmesi 
ve köyden şehire akının durdurulamamasıdır. ~ 
Bunlar yeni zuhur etmiş sebepler olmadığına 
göre, bunlar dünyada ve bizde öteden beri 
mevcudolduğuna göre; dün Demokrat Parti 
tarafından vadedilmiş olmasını propaganda 
kasdma atfetmek ve Osman Bölükbaşı'nın de
diği gibi, «Bekâra kadın boşamak kolay gelir» 
diye lâtife etmek mümkündür. Fakat grev 
hakkının, grev mevzuunun behemehal medeni 
dünyanın kabul etmiş olduğu bir insan hakkı 
olarak- bizim de dâhil bulunduğumuz «Evren
sel İnsan Hakları Beyannamesi» nde mevcut bir 
çalışma hakkı olarak tanınmış olması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, grev hakkının bütün 
işçi meseleleri gibi bir politika mevzuu, bir pro
paganda mevzuu değil; işçilere taallûk eden 
bütün mevzuatın tekâmülünde bir merhale ola
rak ele alınması lâzımdır. 

İşçi sendikalarının kuvvetlenmesine gelin
ce; grev hakkı için işçi sendikalarının kuvvet
lenmesini şart koşân_ Hükümetin diğer taraf* 
tan işçi sendikalarına güçlükler çıkarması, i§-

çi sendikaları birliğinin teşekkülünü baltala
yıcı teşebbüsleri ve hattâ teşekkül etmiş olan
ların lağvına çalışmasını uygun telâkki etme
diğimizi belirtmek isterim arkadaşlar. 

REİS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen kullansınlar. 

Naci Kurt. 
NACİ KURT (İstanbul) — Muhterem arka

daşlarım, son yıllar zarfında iş hayatımızda 
kaydolunan gelişme hiç şüphesiz, Demokrat 
Parti Hükümetlerinin sırasiyle getirmiş olduğu 
ve Yüksek Meclisin tasvibederek kanuniaştır-
dığı mevzuatın mükemmel bir şekle ifrağı ile 
olmuştur. Şunu arz edeyim ki sosyal meseleler 
içtimai bünyedeki değişikliği takibeder. Türk 
işçisinin daha şümullü ve daha müsmir sosyal 
hizmetlere lâyık olduğunu kabul etmekteyiz. 
Bu cümleden olarak şuur içinde çalışan işçinin 
hayat ve refahını yükseltmek ve eksik mevzu
atı ikmal etmek Demokrat Parti iktidarının şe
refli vazifesidir. 

İktidarımız sosyal inkişafın had safhaya 
ulaşması için gereken her türlü tedbiri almakta 
olduğunu da arz ederken yıllar boyunca Türk 
işçiısinis elîm çalışma şartlarını bilenler son za
manlarda yapılan işlerin övünmeğe değer*oldu-
ğunu teslim ederler. 

Arkadaşlar, Halk Partili bir mebus arkada
şım 1954 senesi bütçesi münasebetiyle ifade et
tiklerini aynen okumadan geçemiyeceğiz. «Ar
kadaşlar, başka memleketlerin sınıf mücadele
siyle ve sert çarpışmalarla elde ettiği birçok 
hak ve menfaatleri iyi bir sosyal politika tutu
mu ile elde edilmiş eserlerimiz Türk işçisi ve 
iş vereninin samimî bir hava içinde ahenkli iş, 
birliği ve beraberliği ve iktidarın anlayışı sa
yesinde memlekette sağlanmış olduğu bir haki
kattir.» 

Arkadaşlarım, üç sene önce muhalefet haki
katleri inkâr edemezken geçen bu müddet zar
fında da işçi lehine birçok inkişaflar olmasına 
rağmen bugün külliyen inkâra sapan bir poli
tikanın samimiyetini yüksek takdirinize bırak> 
yorum. <•. 

Muhterem arkadaşlarım, derler ki; hep bun
ların temelini-biz attık. Müsaade ederseniz ken^. 
di partilerine mensup bir mebusun 1949 yılın* 
dairi ifadesini ajnen^okuyAy.ım;;,;. ; :„'.:..:.,.. :z 

«Sırtı yaralanan bir beygiri ahırdan atmak 
,i:. ı 
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yoktur, lâkin eli kesilen veya ayağı sakatlanan 
bir işçiyi işinden kovan iş verenler çoktur.» 

Allaha çok şükür bugün o hareketler tarihe 
mal oldu. Misal vermişken 1936 senesinde çıka
rılan iş Kanunu 1946 senesine kadar müeyyide
lerinin uyutularak tatbik edilmeyişi de bu dâ-
veya olan samimiyetlerini ortaya koymaz mı? 

Diyecekler ki, 1946 senesinde uyandık ve bu 
•kanunu işler hale soktuk. Beyler bu keramet 
sizde değil, zira karşınıza bütün işçi meseleleri
ni benimsemiş ve programında yer vermiş bir 
parti doğmuştu. 

Murakabesi her bakımdan sağlamdı. Tabiî 
olarak o kanunun tatbikatını istiyecekti.. İşte 
keramet bunda.. 

Muhterem arkadaşlar, seneler senesi işçi 
haklarını tammıyan ve tanımak istemiyen Halk 
Partisinin Muhterem Lideri son zamanlarda sos
yal politikanın bir kahramanı olarak geçinme
ye başladı. İşçinin ayağına kadar giderek dâva
larında beraber olduğunu ifade etti. 

Bilâhara işçi meselelerine siyaseti karıştırmı
yorum, diyerek fetva verdi. 

Paşam, Türk işçisinin haklarına inanıyor-' 
san veya inanıyorsanız teşriî hayatınızda fayda
lı j^maya çalışın. (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz birkaç ra
kam vermek suretiyle o günle bugünün farkla
rını tebarüz ettirmiş olayım. 

Sene Vasati ücret 

1947 326, Kr. 
1950 de 372 Kr. olan vasati ücret 
1953 488 
1954 619 
1955 718 
1956 da 766 yükselmiştir. 

Devlet sektüründe çalışan işçilere verilen 
ikramiyeler ve bütün sosyal yardımlar buna dâ
hil olmayıp 1950 - 1956 seneleri arasındaki üc
ret farkı % 100'ün üstünde olduğu gözden kaç
mamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1950 - 1956 bariz ücret tahavvülüne her gün 

yeni bir nizamın tesisine gitmek mecburiyetin
de olduğumuzu kabul etmekteyiz. 

Günün şartlarına uygun asgari ücretin tat
biki zaruretine uyarak bugün için 30 vilayeti
mizdeki muhtelif iş kollarına tatbik edilmiştir. 
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Ayrıca birçok iş kollarında işçi ücret barem

leri tatbik edilmektedir. Bu arada 1950 - 1956 
seneleri arasında çıkarılmış 641 iş ihtilâfından 
38 i usulden ,19 u ücrete taallûk etmediğinden 
reddedilmiş, ücrete ait 534, iş ihtilâfından 349 u 
İşçi lehine neticelenmiş olmakla beraber % 66 
'ehte bir netice alınmıştır. İktidarımızın gün geç
tikçe müsmir bir ücret sistemine gitme arzusu
na mukabil iktidarlarının iki Çalışma Vekili as
gari ücret için bakın ne demişler: 

(Çalışma Bakanı olarak vazifem, işçinin 
aleyhinde olan şeyleri yapmamaktır. Bu iti
barla tetkiklerim asgari ücretler tesbitînin za
manı gelmediği neticesini vermiştir.) 

Bir diğeri : (Devlet işletmelerinde çalışan 
işçilerin asgari ücret hadlerini yükseltmek bir 
dereceye kadar kudretimiz dahilindedir. Ancak 
serbest hayatta çalışanlara asgari bir had tâyin 
etmek kolaylıkla müyesser olacak işlerden de
ğildir.) 

İşçi ücret zihniyetlerimizin ne olduğunu şu 
ifadelerle tebarüz ettirmiş olduğuma kaaniim. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
NACİ KURT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, bir dakikamın kalmış olması dolayı-
siyle, müsaade ederseniz, bir noktaya işaret ede
yim : Cumhuriyetçi Millet Partisi Sözcüsünün 
beş milyon liralık yatırım yapıldığını ifade et
tiğini bu kürsüden Ihepiniz duymuşsunuzdur. 
Ben de iddia ediyorum ki, 105 milyonluk bir 
yatırım yapılmıştır ve 248 ev değil, 10 bin ta
ne ev yapılmıştır. (Sağdan; «Değil, değil» ses
leri) Hakikaten arkadaşlar, yalnız Ankara'da 
2 048 evin adedini tesbit etmek suretiyle, va
tandaş hakkının verildiğini görsünler. İstan
bul'daki eserleri görsünler. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 
varsa lütfen kullansınlar. Oylama muamelesi 
bitmiştir, efendim. 

Sadettin Yalım, buyurun. 
SADETTİN YALIM (Kocaeli) — Çok muh

terem arkadaşlarım, Çalışma Vekâleti Bütçesi
ni burada müzakere ederken bir an için ge
çen seneye doğru gittim, o günün hararetli 
müzakerelerini düşündüm. Bugün kemâli ifti
harla görüyoruz ki, geçen sene bütçe müza
kerelerinde muhalif arkadaşlarımız tarafından 

I haklı veya haksız ileri sürülen mevzuların 
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% yüzü değilse bile % 75 i halledilmiş du
rumdadır. Bununla ne kadar iftihar etsek ye
rindedir. Hükümet her gün yeni yeni kanun
larla gelerek Türk işçisinin refahını artırmak
tadır. Pazar ve bayram yevmiyelerini tama ib
lağ etmiştir. İşçi arkadaşlarımıza senede iki 
ikramiye verilmiştir. Pazar, bayram yevmiye
leri farklar da bir aylık ücret farkı tuttuğu
na göre üç maaş nispetinde fazla tediye edil
miş oluyor. Ayrıca Millî Savunma işçilerinin 
mesken bedelini 7 bin liradan 10 bin liraya ib
lâğ etmek, analık, hastalık, ölüm sigortası 
ve diğer meseleleri halletmek gibi iftihar edi
ci neticeleri bugün görmekle bahtiyarız. Bir
çok eserler tahakkuk etmiştir. Dün büyük bir 
işçi hastanesindeydim; aniden hastalanmış bir 
işçi geldi. Kıymetli doktorlarımızın işçilerimi
ze gösterdikleri büyük ihtimamı görmekle bü
yük sevinç duydum. Büyük Türk Milletinin 
bir vasfı da iyi işçi olmasıdır. Bilhassa se
çim bölgemde kıymetli işçilerimiz kesif bir 
halde bulundukları için daima onlarla temas 
ederim. Gördüklerim onlar hesabına beni sen 
derece mütehassis etti. 

Arkadaşlarım bu arada temennilerim de 
olacaktır. Millî Savunma işçilerine paralı se
nelik mezuniyet verilmesi işi Çalışma Encü
meninden çıkmış, Bütçe Encümenine gelmiştir. 
Bir an evvel Heyeti Umumiyeye getirmek su
retiyle diğer işçilerimiz gibi bu işçilerimize de 
bu hakkın tanınmasını rica edeceğim. 

Hürriyet Partisi sözcüsü arkadaşım aynen 
şu tâbiri kullandılar; «işçilerin refaha ulaşması 
hayaldir» dediler. (Sağdan «öyledir» sesleri) 
Kendi sözünüzle kendiniz cerhediyorsunuz. işçi 
arkadaşlarımızın refahı hususunda hükümet ve 
iktidar çalışmakta ve onları lâyık olduğu seviye
ye çıkarmak için elinden geleni yapmaktadır. 
işçilerimiz hızla refaha kavuşmaktadır. Onun 
için böyle söylemeye hakkınız yoktur. 

Sonra arkadaşlar, muhalefet işçi dâvasını bil
meden konuşuyorlar. Bölgemde bunu müşahede 
ettim : Buraya geliyorlar, işçi dâvasını kürsüde 
istismar etmek istiyorlar. Kendilerinden rica 
ediyorum, çalışkan, ve fakat işlerimizin dâvasını 
bilmeden, sırf politika oyunları ile burada uğraş
masınlar. işçilerimizin refahı için çalışmalar im
kân nispetinde ileri gitmektedir ve daha iyi gide
cektir. Onun için sendikalara el, dil uzatıyorlar. 
Hangi hakla arkadaşlar? tş Kanunu, Sendikalar 
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Kanunu mevzuunda, Çalışma Vekilimiz Eskişe
hir'de Sendikalar Kanununun, iş Kanununun 
ele alındığını söylüyor. Bunun üzerine Hürriyet 
Partisine mensup iki arkadaşımız derhal sendi
kalar hakkında görüşlerini yazıp sendikalara 
gönderiyorlar. Türk işçisi hakiki dostunun kim
ler olduğunu biliyor ve onlara güveniyor. (Sol
dan, bravo sesleri) Bütün işçi arkadaşlara bu 
kürsüden muhabbet, sevgi ve selâmlarımı yolla
rım. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

RElS —- Devlet Hava Meydanları işletme 
Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesine (368) ar-
kadaşnnız rey vermiş, (346) kabul, (22) ret ile 
kanun kabul edilmiştir. 

Söz Bahri Turgut Okaygün'ündür, buyurun. 
BAHRİ TURGUT OKAYGÜN (Tunceli) — 

Efendim, Avrupa Konseyinde işçiler mevzuunda 
iş verenlerle iş istiyenler arasındaki münasebet
leri tanzim için ittihaz edilmiş olan prensip ka
rarı komünistlerin muhalefetine uğramış ve bu 
cihet geri memleketlere teşmil edilemez şeklinde 

' bâzı mümanaat icra edilmiş ise de, bu prensiplerin 
İşletmeler Vekâletince dikkate alınarak daha 
esaslı şekilde hal yoluna ifrağı için çalışılmakta 
olduğunu işitmiş olmakla bahtiyarlık duydum. 

Bununla beraber bütçe vesilesiyle geçmiş olan 
hâdiselerden dolayı elimde Hürriyet Partisine 
ait neşredilmemiş son derece enteresan bir beyan
name varsa da bunu ibret nazarlarınıza arz et
mek için beş dakikalık müddet kâfi gelmiyeceğine 
göre Meclisi Âlinin bunu tahlil ederek bir muka
yese imkânına ulaşabilmesi için bendenize imkan 
vermenizi rica edeceğim. ( «Havayı bozma» ses
leri) . 

Hava hiçbir zaman kozulmıyacak. Muhalefette
ki partili arkadaşlarımızın görüş ve telâkki tarz
ları arasında bir mukayese imkânı ancak bunu 
okumakla mümkün olacaktır. Bu itibarla siyasi 
tarihimizde meraklı bir vesinkayı Yüksek Heyeti
niz huzurunda okumak ve tahlil etmek imkânını 
bana bahşetmenizi istirham edeceğim. Sağdan, 
«ne imiş o?» Sesleri, («Söyliyeceğine okusana» 
sesleir) (Sağdan, «oku oku» sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; bütçe müzakereleri ve
silesiyle Halk Partisinin ve onun hemen yanında 
Millet Partisinin göstermiş olduğu anlayışı ve 
husule gelen temiz atmosferi ihlâl etmemek husu
funda ihraz ettikleri siyasi dirayeti huzurunuzda 
takdirle yâdetmek istiyorum. Takdirce karşıladı-
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ğım bu anlayış karşısında Hürriyet Partisinin va- I 
kıalarla tezada düşen ve henüz neşredilmemiş olan 
bir beyannamesini okursam bu arkadaşlarımı insa
fa davet etme mevzuunda bendenizi yalnız bırak-
mıyacağınıza cidden eminim. 

Henüz bütçe müzakereleri bitmemişken Yük
sek Heyetinizin dikkatini bir noktaya çekmek is
terim. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
BAHRÎ TURGUT OKAYGÜN (Devamla) — 

Yüksek Heyet müsaade etsin. 
REİS — Müddetinizin sonuna kadar devam 

buyurun. I 
BAHRİ TURGUT OKAYGÜN (Devamla) — | 

Beyanname daha bütçe müzakereleri bitmeden 
matbuata verilmiş veya verilmek üzere bulunmuş
tur. Çok insaflı olması iktiza eden bu arkadaşla
rın siyasi niyetleri hakkında bir kanaat vermesi 
bakımından ehemmiyetlidir. (Soldan, oku sesleri) 
Heyeti edilenin... 

REÎS — Beyefendi, vaktiniz tamamdır, bu
yurun... 

BAHRİ TURGUT OKAYGÜN (Devamla) — 
Efendim, Heyeti celileden müsaade istiyorum. 

REÎS — Heyeti celile konuşmaları 5 dakika 
olarak takyidetmiştir. Bu 5 dakika içinde oku-
saydımz... (Sağdan, alkışlar) 

BAHRÎ TURGUT OKAYGÜN (Devamla) — 
Yüksek takdirinize arz ederim. Beyannameyi oku
yayım. 

REÎS — 5 dakikalık zaman içerisinde okuna
bilirdi, efendim. Zamanınız geçmiştir. Sonra, tek
rar söz alır, okursunuz. 

BAHRİ TURGUT OKAYGÜN (Devamla) — 
Efendim, Heyeti Umumiyeden müsaade istirham 
ediyorum. 

REÎS — Bahri Turgut Beyefendi; vaktiniz 
dolmuştur, lütfen ısrar etmeyiniz. 

BAHRİ TURGUT OKAYGÜN (Devamla) — 
Arkadaşlar, ben bunu süperfonik olarak okusay-
dım, kürsüye çıkar çıkmaz okumaya başlasaydı-
nız bitirebilirdiniz. Çalışma Vekili buyurunuz. 

ÇALIŞMA VEKÎLÎ MÜMTAZ TARHAN 
Ankara) —Çok muhterem arkadaşlar Çalışma 
Vekâleti bütçesi incelenirken... 

BAHRÎ TURGUT OKAYGÜN (Devamla) — 
Ben Hürriyet Partisi sözcüsü değilim ki, 10 da
kikada okuyup geçeyim. Madem ki, tekrar söz ica-
bediyor, o halde söz istiyorum. 
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REÎS — Vekil Beyefendi, lütfen devam buyu

runuz. 
ÇALIŞMA VEKİLİ MÜMTAS TARHAN 

(Devamla) — Vekâletimin bütçesi incelenirken 
«1950 den bu yana, işçi hayatında bir çiçek açma 
devri telâkki edilebilecek 6 sene içinde neler yap-

I tık, hangi kanunları çıkardık, bunları bir defa 
okuyayım» diye düşünmüştüm. Zamanımızın de
ğerini de nazarı itibara alarak evde kendi kendi
me bir temrin yaptım. Sadece çıkardığımız kanun 
ve nizamnamelerin - ki hepsi Türk işçisinin 
lehinedir - sadece serlevhalarını okusaydım siz
lerin yarım saatlik vaktinizi almış olacaktım. 
O itibarla bundan vazgeçtim. 

Sadece şunu arz edeyim ki; altı sene zarf in* 
I da çıkardığımız kanun ve nizamnamelerin ve 

kararnamelerin sayısı 78 dir. 
Arkadaşlar; muhalefet partisi sözcülerini 

dinlerken kendi kendime şöyle düşündüm ve 
biraz da kendi kendimi kusurlu telâkki ettim. 
Eğer ben işçilerin arasına, sendikacıların top
lantılarına karışıp da iktidarımızın bugüne ka
dar yaptıklarını ve neler yapacağımıza dair 
izahat ve ifşaatta bulunmamış olsaydım bugün 
muhalefet partilerinin tenkid ve temenni ede
cekleri bir tek sermayeleri kalmıyacaktı. 

Diğer taraftan da sevindim; çünkü, muha
lefet partilerinin Çalışma Vekâleti Bütçesi mü
nasebetiyle işçi hakları üzerindeki dileklerine 
bir ilham kaynağı olmak fırsatını kazandırmış 
bulundum. 

Derhal söyliyeyim ki; vaktin darlığı müna
sebetiyle sizlerin sabrınızı suiistimal etmeden 
meselelerin kâf fesini, 6 seneden beri yapılan 
işlerin bütün teferruatını yakından bilen ar
kadaşlar olarak bunları tekrar etmemek sure
tiyle, şunu arz etmek istiyorum : Arkadaşları
mızın bütün talep ve dilekleri Hükümetiniz 
tarafından tezgâha alınmış, merhale merhale 
kısmen verilmiş, kısmen Büyük Meclise takdim 
edilmiş, kısmen de Büyük Millet Meclisinin ih
tisas komisyonlarında tetkik ve kabul edilerek 
son komisyonlara intikal ettirilmiş mevzulara 
taallûk etmektedir. Muhterem, muhalefet par
tileri sözcülerinin söylediklerinin kâffesinin ele 
alınmış ve Türk işçisine bir bir getirilecek ha
yırlı işler olduğunu teyidetmek isterim. Ancak, 
burada muhalefet partilerinin 4 esaslı nokta-

I da durduklarını tespit ettim. Bu esaslı nokta-
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lar üzerinde, eğer müsamahanızı suiistimal et
mezsem, ikişer dakika durmak isterim. 

Evvelâ ücret meselesi : Her nedense her za
man, her vesile ile, her mevzudan istifade ede
rek, Hürriyet Partili bâzı arkadaşlarım, ras-
yonalizasyon, standardizasyon, enflâsyon, def
lasyon gibi bu devirde moda olmuş kelimeleri 
kullanarak kendilerine âlimlik vasfını kazandır
mak istiyorlar, tıpkı eski edebiyatımızda bâzı 
şairlerin Arap ve Fars kelimeleriyle muğlak 
ve müseeca yazılar yazmak suretiyle kendile
rine paye kazandırmak istemeleri gibi. Bu ar
kadaşlarımız her meselenin arkasından bir ik
tisat ilmi anahtarı çıkararak her kapıyı onunla 
açmak istiyorlar. 

Arkadaşlar, ilimde inhisarcılık yoktur. Her 
ilmin mütevazı âşinâları mevcuttur. Ama onlar 
söylemezler, bilgileriyle amel ederler, fakat gös
termezler, demostrasyon yapmazlar; kavakların 
irtifaları delen yükselişleri yerine salkım sö
ğütlerin gölge veren mütevazı inhinaları gibi 
onlar kendi köşelerinde kendi hayatlarını ya
şarlar ve topluluğa sessiz sedasız hizmet eder
ler. Bir örümceğin motifleri muntazam ve fakat 
bir sinek darbesiyle delinen ağının zayıf örülü
sü yanmda bir ipek böceğinin faydalı eseri gibi 
onlar sadece faydalı olurlar. Fakat bâzı Hürri
yet Partili arkadaşlarımızda mâni haline gel
miş bir nevi bulutlardan aşağıya istihfafkâr bir 
bakış var. Her mevzuu iktisat ilminin bir köşe
sine sıkıştırıp oradan endaht ederler. (Soldan. 
bravo sesleri) 

Meselâ, işçinin ücreti mevzuunu ele alalım; 
işçinin ücretinin yanında enflâsyondan beheme
hal bahsediyorlar Şayet mevcutsa elbette ki 
enflâsyonun işçi ücret ve işçi maişetinin yanın
da konuşulmaya değer bir tarafı vardır ama 
evvelâ işçi ücretleri hakkında mevcut statünün 
bilinmesi lâzımdır. Bu kadar âlim olan arkadaş
larımız, bu kadar iktisat ilmine âşinâ bulunan 
bu arkadaşlar acaba işçi ücretlerinin tâbi oldu
ğu nehci tetkik etmişler midir? Enflâsyon var 
veya yok, hayat pahalılığının dünya ölçüsünde-
ki nispetleriyle Türkiye'de.bu nispetin ne oldu
ğunu Maliye Vekilimizin ağzından tafsilâtiyle 
ve mukayeseli rakamlarla dinledik. Bir an için 
bütün bunları duymamış, işitmemiş, bilmemiş, 
öğrenmemiş olduğumuzu farz ve kabul etsek da
hi acaba fiyat artışı neticesinde işçi ücretleri 
sabit mi kalıyor1? Hakikat böyle değildir.. îşçi 
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ücretleri eğer bir hayat pahalılığı grafiği olup 
da onun üstünde, yukarı derecelerinde bir ra
kam gösterseydi nispeten iddiaya hak vermek 
mümkün olurdu. 

işçi ücretleri 1950 tarihinde vasati 340 ku
ruş iken bugün 780 kuruşa yükselmiştir. Bi
naenaleyh hayat pahalılığı hiçbir zaman - işte 
Maliye Vekilinin verdiği ve burada okuduğu 
rakamların şahadetine dayanarak söyliyebilirim 
ki - asla yükselmemiştir. 

Şimdi işçi ücretlerinin ne olduğunu, daha 
Demokrat Parti iktidarının işçilere görünmiyen 
ne gibi zamlar yapmış olduğunu birer paragraf 
halinde göstermek istiyorum. Bir defa işçi üc
retleri için serbest pazarlık esasına tâbi bir sta
tü mevcuttur. Asgari ücret mekanizması mev-
cudolup, mahallî fiyat şartları, kira bedelleri 
ve saire gibi geçime müessir olan faktörler na
zara alınmak suretiyle işçi ücretleri serbest pa
zarlığa tâbidir. îşçi ücretleri yükselen hayat 
seviyesine intibak etmek zaruretindedir. 

Bilhassa şunu kaydetmek isterim ki, memle
ketimizde işçi ihtiyacı mevcuttur, işsizlik mev
cut değildir. 

Nitekim mütemadiyen haftanın iki gününde 
Çalışma Vekâletimiz olarak radyoda filân yer
de, şu kadar işçf aranıyor, diye ilânlar verip du
rurken bu memlekette işsizlik olmadığı aşikâr 
iken artık ne olursa olsun «işsizlik vardır, işçi 
iş verenin empoze ettiği fiyata tâbidir, bu iti
barla zaruret içindedir.» gibi şeyler söylemeye 
imkân yoktur. Vaziyet böyle değildir ve iş piya
sasında işçiye talep mevcudolduğuna göre işçi 
ücretleri yükselmek mevkiindedir ve yüksel
mektedir. Çünkü ücret piyasası serbesttir ve as
gari ücret mekanizması da ayrıca vardır* Bu 
mekanizma işçi ücretlerinin yükselmesinde âmil
dir. 

Bir iş yerinde aynen devam eden ve işi ve
ren ile çalışan kadın işçilere fark -1 ücret öden
mesi hakkında esas îş Kanunumuzda memnu ol
duğundan işçi ücretlerini işçiye empoze edebile
cek bir hali fiilî kanunlarımızla önlenmiş bulu
nuyor. 

Toplulukla iş ihtilâfı mekanizması mevcut
tur. tşçi ücretlerinin ayda 60 liraya kadar olan 
kısmının haczedilmemesi hükmü mevcuttur. 
Gelir Vergisinden, sakat işçilerin, ziraat işçileri
nin, esnaf nezdinde çalışan işçilerin, maden ve 
ev işçisi ile yeraltı işçilerinin muafiyeti hüküm-
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leri mevcuttur, Gelir Vergisi muafiyeti mev- . 
cuttur. Gelir Vergisi asgari maişet indirim had-
dinin kabulü mevcuttur. İğcilerin hafta tatille
rinde tam yevmiye alması mevcuttur. Bir kalem
de bunun malî portesi Türkiye ölçüsünde 110 
milyon liradır. Resmî sektöre tesiri ise kırk mil
yon liradır. Açık havada ve yılın bir kısmında 
yürütülen faaliyet ve mevsime tâbi olan işçile
re de hafta tatil günü teşmilini yaptınız. Bu kı
sım, işçi ücretlerine endirekt bir zam mahiyetini 
taşır. Yüzde veya bahşiş usulü ile çalışan gazi
no, otel ve diğer eğlence yerlerindeki işçilerin 
ücret esasları ve tevzi usulleri bir kanunla siste
me bağlanmıştır. Bu da ücret mekanizmasında 
aktif bir rol oynar. t 

Devlete ait yerlerde ve iktisadi Devlet Te-
şekküllerindeki işçilere üç ikramiye verilmesi 
hükmü mevcuttur. 

Arkadaşlarım; bütün bunların ve ayrıca ar
tan ücretlerin yanında sosyal şarjlar da mevcut
tur. i Yemek p.arası var, yatak parası var, yiye
cek parası vardır, ilâç parası vardır. Bütün bun
ların bir hamule teşkil ettiği nazara alınırsa 
bugün işçinin vasati yevmiyesi 780 kuruş değil, 
belki ondan bir misli daha yüksektir, denilebi
lir. 340 kuruştan 780 kuruşa çıktığını söyledi-
ğimiz işçi yevmiyesi, buna işçilere yapılan yar
dımları da katacak olursak, işçi hayat ve yevmi
yeleri üzerinde Hükümetimizin ne dereceye ka
dar hassas olduğunu derhal kabul etmek icabe-
der. Bununla işçiye yapılan yardımlar yeter mi? 
Asla... Medeniyet, ihtiyaçların çoğalmasıdır. I 
Türk işçisinin, Türk köylüsünün, bütün Türk 
vatandaşlarının medeniyetin nimetlerinden isti
fadeye hakları vardır. (Soldan, bravo, sesleri.) 
Bu itibarla, daha da ücretlerinin artırılmasını is
temeye hakları vardır. Ama, bu isteği dillerine 
virdizeban ettikleri bir enflâsyon formülüne 
bağlamaya hakları yoktur, hakikati bir tarafa 
bırakıp mahza iktidarı zedelemek gayesi ile, I 
işçilerin ücretlerinin artırılmasını talebetmek I 
haksızlıktır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) I 

Arkadaşlarım, muhalefetin ikinci müşterek 
meseleleri, sendikaların hürriyeti meselesidir. I 
Türkiye'de sendika hürriyeti var mıdır, yok mu- I 
dur? Hükümet olarak Teşkilâtı Esasiye Kanu- I 
numuzun teminatı altında bulunan bütün hürri
yetler Türkiye'de mevcuttur, insan Hakları Be- I 
yannamesine göre, kabul edilen hak ve hürri- I 
yetlerin mevcudolmadığı iddia edilemez. O hal- 1 
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de, bunların yanında sendika hürriyeti de kema
liyle mevcuttur. Sendika hürriyeti o derece mev
cuttur ki, dün 1949 senesinde 88 den ibaret 
olan sendikaların sayısı bugün şubeleriyle bera
ber 400 küsuru geçmiştir. Sendika hürriyeti ol-
mıyan yerde bunlar yerden mantarların bitmesi 
gibi nasıl bu kadar kısa bir zamanda ve bu kadar 
kolaylıkla intaş edebilirler, iddiamızın delili, bu 
rakamların belâgatidir. Türkiye'de sendika hür
riyeti mevcuttur. Hükümet olarak sendikalara 
karşı âzami müzaharet gösteriyoruz ve onlara kar
şı hiçbir kötü niyetimiz yoktur. Aksine olarak 
Türk sendikalizminin inkişafı için elimizden ge
len bütün imkânları ortaya koymuş ve onun üze
rinde geniş gayretler sarf etmiş bulunuyoruz. 
Türkiye'de sendikalizmin inkişafını temin için üç 
sene zarfında açtığımız sendika seminerlerinin 
sayısı 26 yi bulmuştur. Ve onların karşılarına üni
versite profesörlerini koyduk ve hattâ bizzat ken
di işçi sendika arkadaşlarına konferans verme 
fırsatı Vererek sendikanın ne demek olduğuna iş
çi haklarının ve müşterek menfaatlerinin nasıl ko
runacağına dair bütün teknik ve hukuki bilgilerle 
ve dünya ölçüsünde tatbik edilen usulleri öğret
mekle onların yetişmesine gayret ettik ve etmek
teyiz. (Soldan, bravo sesleri) Bir Hükümet sen
dikanın gelişmesini istemez ve onların zayıflama
sını ve dumura uğramasını isterse bu gayretleri 
hiçbir suretle sarfetmez. Bu gayretlerimiz bilfiil 
muhalefetin iddialarını tekzibeden bir hakikattir. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

ikincisi; resmî sektöre dâhil olan bütün iş 
yerlerinde, Devlet Demiryolları, Makina Kimya 
Sanayii, Şümerbank, Gümrük ve Tekel gibi bü
tün iş yerlerinde - işlerimizin çok'olmasına rağ
men - sendika menfaatlerini yakından takibedi-
yor ve sendika aidatlarını bordrolardan keserek 
sendikaya veriyoruz. Buralardan Devlet elini çek
tiği anda, sendikaların bugün şu kadar malî im
kânı varsa bu imkânları derhal sıfıra müncer olur. 
Sendikalara müzahir olmadığımızı iddia eden sa
yın muhaliflerimiz bu muameleleri nasıl izah ede
bilirleri. 

Biraz evvel Yüksek Heyetiniz, sendikalara 
yardım diye, inhisarlar bütçesinde 40. bin lira 
kabul buyurdunuz. Bu nedir? Bunun mânası 
Hükümet olarak sendikaya ayırdığım için 40 
bin lira tahsisat koymuş ve sendikaların inki
şafına yardım etmektir. Ayrıca Vekâletimizce 
sendikalara 640 000 lira yardım yapılmıştır. 



İ : 48 27. 
Sünnet düğünü yapar, konser verir, onlarla 
beraber banka' banka dolaşırım ve yardım temin 
ederim. Sendikalara yardım etmek istemiyen bir 
Hükümet, bu türlü gayretlere girip emek sarf 
etmez. (Soldan alkışlar). 

ı Arkadaşlar, dillerinin altındaki sendikalar 
| değildir. Dillerinin altındaki son günlerde ak-
| tüel hale gelen birkaç sendikalar birliğinin ha-
; reketlerinden doğan- neticelerdir. Zihinleri şa-
ı şırtma gayretleri beyhudedir. Çünkü sendika 
İ başka, birlik başkadır. Sendika 400 ü mütecaviz 
\ olarak bu memlekette ayaktadır ve hükümet yap

tığı yardımlarla bunların gelişmesine çalışmak
tadır. Bunların yanında birkaç birlik zuhur et
miştir. Bunlar bu meslekin menfaatlerini gö-
zetmiyen bir ŝ nıf mücadelesinin beşiğini ha
zırlamışlardır. Arkadaşlar, bu memlekette sınıf 
mücadelesi diye bir şay yoktur. Bu memlekette 
iş^i. iş veren ve devlet tıpkı birkaç sacayağı 
şeklinde işçi meselelerinin, işçi dâvalarının ge
lişmesine el ele, gönül gönüle hizmet eden mü
esseselerdir. (Soldan brava sesleri, alkışlar). İş
çiyi patrona, patronu devlete düşman eden bir 
zihniyete veya birtakım siyasi staretejik köprü 
başlarını tutup yerleştirdikleri politika topla-
riyle oradan salvo ateşi yapmaya bu Hükümet 
müsaade ve müsamaha etmez! (Soldan bravo 
.sesleri, alkışlar). 

Biz kanun adamıyız arkadaşlar, eğer biz 
kanun adamı iken kanunlara aykırı bir iş yapar
sak o zaman sisin itimadınızı kaybederiz. 

Şimdi size kısaca işin iç yüzünü anlatayım. 
Çünkü bunlar işçiyi politikada bir nevi spe
külâsyon metaı haline getirilmiştir. 

Arkadaşlar, kanun sendikaların kendi arala
rında ve bu kanun dairesinde birlikler kurabi
leceklerini tasrih etmiştir. Fakat ayrıca birlik 
kurabilmek için her sendikanın âza adedinin 
üçte ikisinin bu kararda ittifak etmesine dair 
kanunda hüküm konmuştur, bu nispete kanun 
şart koşmuştur. Yine kanunun bir başka mad
desi diyor ki, (Bu kanuna uymıyan birlikler 
mahkeme kararivle kapatılır.) 

Hükümetin birtakım tebliğlerine karş1 ku
ruluş gayeleri d^şmda türlü şekillerde tebliğler 
neşreden, seminerlerde muallimleri siz tâvin 
ederseniz muvafakatim yoktur, sana tercih h? İr
kı dahi vermivorum diye gazetelerde bevanlard* 
bulunan bu birliklerin kanunun aradığı üçte 
iki kararla iltihak etmediği görülürse ne ola-
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çaktır? Elbette hâkim buna muttali OIVLV olmaz 
vazifesinin cevabını yapacaktır. Çalışma 
Tekili bu vaziyette ne yapar î_6izli__ye-
sikaya filân lüzum yoktur, ben ^Adliye 
Vekâletiııe^_keyiiyetL_ ihbar ettimj jıkşarn^ gaze
tesinde de beyan ettim, sonra İş ve İşçi Bulma^V _ 
Kurumu bülteninde beyanda bulundum. İhbar \ 
vazifemdir, kendileri ile münasebette bulunuyor
dum, Adliyeye başvurarak ben kuruluşun kanuni 
olmadığını görüyorum, kanuni midir, değil midir 
bir de siz inceleyin diye. Böyle yapmazsam beni 
çekersiniz, «üçte ikisinin reyini temin et-
miyen bir sendika birliğine nasıl göz yumdunuz?» 
dersiniz. Kanuna göz yummak Hükümet adam
larının hakkı değildir, kanunu tatbik etmek hü
kümetlerin vazifeleridir. 

Şimdi hâdiseyi tebarüz ettireyim. Kanuna uy
gun olmıyan, kanuni formaliteleri ikmal edilme
miş olan bir birliğin mahkeme tarafından kapa
tılmasını; muhalefetin sendika düşmanlığı şeklin-

#de tavsif etmesi, düşmanlık vasfını Hükümete 
yüklemek istemesi insafsızca yapılmış bir politi
ka polemiğidir. 

Sevgili arkadaşlarım; söyliyecek çok şeyler 
var. Türkiye'de işsizlik var mıdır? Yok mudur? 
İşsizlik yoktur arkadaşlar. Bütün bunlara rağ
men sosyal sigorta kanununu getiriyoruz. İşçi
lik sigortası da müstacel mevaddan olmasa dahi 
işsizlik sigortası müessesesinin o meyanda derpiş 
edeceğimizi zan ve tahmin ediyoruz. Tekrar ede
yim ki, işçi talebinin çok olduğu bir muhitte iş
sizlik sigortası müstacel mevadan değildir. Ama 
elbette bütün bunları tedricen tekemmül ettire
ceğiz. 

Hükümetiniz sizden aldığı kuvvet, cesaret ve 
ilhamla bütün işçi vatandaşları, yegân yegân 24 
milyon Türk vatandaşı gibi, ve onun yanında me
sut etme yolunu aramakta ve bulduğu yolda mut
laka ilerliyerek vatandaşlarının yüzünü güldür
meye çalışmaktadır. 

REİS — Sualler vardır; Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Soracağım hu

suslara Vekil Bey beyanatında cevap verdiler; 
Mutmain oldum, teşekkür ederim. 

NACİ KURT (İstanbul) — Vekil Beyefendi 
sendikalara yapılan yardımı; beyanatlarında zü- -
hulen 6 milyon olarak gösterdiler. Zabıtlara geç
miş olması dolayısiyle bunun 600 bin olduğunu 
söylemek isterim. 
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. MUHLÎS ERDENER (Bursa) — Ben de ay

nı şeyi söyliyecek idim. 
MÜMTAZ TARHAN — 600 bin demetim, 

yanlış anlaşılmış. 

REÎS — Mesai devamlı olduğundan celseye 
on dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : (28. II. 1957) 00,80 

DÖRDÜNCÜ CELSE 
Açılma saati : 00,40 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTtPLER : Muslih Görentaş (Van), îhsan Gülez (Bolu) 

REÎS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 
BAHRÎ TURGUT OKAYGÜN (Tunceli) — 

Usul hakkında.. 
REÎS — Buyurun. 
BAHRÎ TURGUT OKAYGÜN (Tunceli) —% 

Efendim, bundan evvelki celsede Heyeti Celile-
nize okuyacağımı arz ettiğim beyannameyi vak
tin darlığından dolayı okuyamamıştım. Beyanna
meyi Riyasete arz ve takdim ettim. 

REÎS — Efendim, beyannameyi okuyorum : 
(Hürriyet Partisi Meclis Grupu Reisliğinden 

tebliğ olunmuştur : 
1957 bütçe müzakerelerinin sona ermesi mü

nasebetiyle... 
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Efen

dim, bir dakika müsaade buyurun, bunun ne alâ
kası var. (Soldan, «var var» sesleri) 

REÎS — Müsaade buyurun, okuyalım : 
(...bu müzakerelerin cereyan tarzı ve müzake

reler esnasında münakaşa edilen paitiler arası 
münasebetler mevzuundaki görüşlerimizi Hürri
yet Partisi Meclis Grupu bir defa daha muhterem 
umumi efkârımız önüne sermekte fayda mülâha
za eder.) 

Bu beyanname Hürriyet Partisine ait değil 
midir? 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Riyaset Divanı, Dahilî Nizamnamenin hangi 
maddesine istinaden bize böyle bir sual soru
yor? 

. REÎS — Efendim, grupunuz tarafından böy
le bir beyanname verilip verilmediğini sorup 
öğrendikten sonra arz ve izah edeceğim. Bir 
mebus arkadaş, meclis müzakeresi ve mesaisi ile 

ilgili bir hususu riyasete bildirmiş olmasına gö
re, Yüksek Meclisin icra organı olarak ben, 
hiçbir kelime ilâve etmeden Hürriyet Partisi 
Meclis Grupunun böyle bir beyannamesinin 
mevcudolup olmadığını soruyorum. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bu, fev
kalâde gayriresmî olan bir muamele tarzıdır. 
Huzurunuza böyle bir vesikı geldiği zaman ar
zu ediyorsanız bir yazı yazar sorarsınız. (Sol
dan; gürültüler). 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) - Büyük 
Millet Meclisi, bir nizamname ile idare edilir.. 
Ne hakla okutuyorsunuz? 

REÎS — Efendim, beyanname Hürriyet Par
tisi Meclis Grupunun mudur, değil midir? Bu
nu cevaplandırmanızı rica ederim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) - Bizim
dir, okuyunuz, efendim. 

REÎS — Efendim; grup reisinizin muvafa
katiyle okutuyorum! 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu Reisliğinden 
tebliğ olunmuştur : 

(1957 bütçe müzakerelerinin sona ermesi mü
nasebetiyle, bu müzakerelerin cereyan tarzı ve 
müzakereler esnasında münakaşa edilen parti-
lerarası münasebetler mevzuundaki görüşlerini, 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu, bir defa daha, 
muhterem umumi* efkârımız önüne sermekte 
fayda mülâhaza eder. 

Teşriî murakabenin bütün şümulü ile işle
mesi gereken bütçe müzakerelerinde, iktidar 
Partisi, aldığı çeşitli tedbirlerle, muhalefetin söz 
hakkını Anayasamız ve Meclis Dahilî Nizam
namesi hükümlerine aykırı olarak, 1950 yılın-
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dan bu yana Büyük Millet Meclisinde emsali
ne rastlanmamış bir nispette tahditlere mâruz 
bırakmıştır. Radyo yayınları da dâhil, Hükü
metin, görüşlerini beyan için, hudutsuz imkân
lara sahip kılındığı bu müzakerelerde, muhale
fet sözcülerine yalnız bir defaya mahsus olmak 
üzere ve on dakikaya hasredilmiş bir konuşma 
Hakkı tanımıştır. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu, bu ağır şart
lar altında dahi, omuzla-nna aldığı teşriî vazi
feyi ifadan ve bu suretle milyonlarca vatanda
şımızın çeşitli ıstıraplarına, vekarla ve normal 
parlâmento usulleri içinde, tercüman olmaktan 
bir an geri kalmamış olmasına rağmen, başta 
Başvekil olmak üzere, iktidar mensuplarının ha
karet ve tecavüzlerine muhatabolmuştur. 

25 Şubat 1957 günü, muhalefetin haklı ten-
kidleri karşısında cevap imkânını bulamıyan ve 
partilerarası münasebetlerin müsait bir iklime 
ircaı mülâhazası ile bu tenkidleri durdurmaya 
gayret ederi Başvekil Adnan Menderes aynı 
günün gecesi, Hürriyet Partisi Meclis Grupu, 
milletimiz fiilî ve hukuki teminata sahib olun
caya kadar tarihî vazifesini ifa azminde olduğu
nu görünce, grupumuza karşı teessür ve teessü
fe şayan ithamlarda bulunarak grup reisimizi 
«Çapraşık ve sapık bir ruh haletinin» sahibi ola
rak tavsif etmiştir. 

"Red ve inkâr edemedikleri rakkamlar, vesi
kalar ve vakıalara müstenit haklı ve objektif 
tenkidlerimiz sebebiyle, Partimiz MecliS-Grupu-
na karşı ruhunda doğan infiali bu ithamlarla 
da yenemiyen iktidar partisi başkanı, tehevvür
le kürsüden inerek partimiz reisinin üzerine yü
rümekten kendini alamamıştır. Bir aynına 1946 
yılında raslamış olduğumuz bu hâdise Demok-

.rat Parti iktidarını demokratik rejimde, mem
leket nereden alıp nereye getirdiğinin bariz 
bir örneğidir Bütün bu tahdit tertiplerinin sa
hibi olanlar partilerarası münasebetlerin nor
mal bir hava içerisinde cereyanı lüzumundan 
da bahsetmişlerdir Bu partilerin mesul şahsi
yetleri ve partilerarasmdaki münasebetlerin 
medeni insanlara. has muaşeret usulleri içeri
sinde cereyanından tabiî bir şey olamaz Bu
günkü buhran bu çeşit muaşeret meselelerin
den değil, 1950 yılından evvelki ve sonraki 
devirlerin antidemokratik kanunları ile Türk 
Milletinden alınmış bulunan hakların kendisi
ne iade edilmemesinde ısrar olunmasından ve 
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antidemokratik tatbikata vatandaşlar arasın
da eşitliğe aykırı muamelelere Devlet idare
sinde her gün geniş mikyasta yer verilme
sinden doğmaktadır 

Bu itibarla rejim buhranının iktidar par
tisi başkanının muhalefeti veya onun bir kıs
mını okşayıcı bir şekilde sarf edeceği bir iki 
takdirkâr söz ile halline elbette imkân yok
tur. Millet haklarının müdafaası mesuliyetini 

- omuzlarına almış olan siyasi teşekküller bu 
hakları birtakım şahsi endişelerin pazarlığı 
mevzuu haline getiremezler Buhranı temelden 
halle matuf tedbirlerle karşılaştıkları zaman 
ise yine birtakım şahsi endişelerle bu çeşit ted
birleri ret yoluna giremezler. 

Hürriyet Partisi Mecils Grupu; gerek ge
çen yıl, gerek bu yıl, bütçe müzakerelerinde 
bu görüşünü, «iktidar partisi ve Meclis Gru-
punun, rejim buhranını hal yolunda girişe
cekleri her türlü ciddî teşebbüse yardımcı ol
mayı bir vatan vazifesi bileceği» şeklinde ifa
de etmiş bulunmaktadır. Bu görüş ve mütalâa
larımızın, neticesi olarak, Anayasa, Basın Ka
nunu, Seçim Kanunu, Emeklilik Kanunu, Top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri Kanunu, Kırşe
hir Kanunu gibi kanunların ve mevzuatın hü
kümlerinde, bir bütün halinde girişilecek cid
dî rejim ıslahatı teşebbüslerini memnuniyetle 
karşılayıp, mesaimizi bu yoldaki gayretleri 
değerlendirmeye teksif edeceğimiz şüphesizdir 

Çalışmalar bu istikamete sevk edilmedikçe, 
iktidar partisi başkanının, günün şartları içe
risinde değişen dostane veya hasmane sözle
riyle, rejimimizin, sürüklendiği buhrandan kur
tarılması imkânının bahis mevzuu olamıyacağı 
aşikârdır. 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu, teşriî faa-
ilyetlerini, bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
böyle de bu görüşlerin ışığı altında devana et
tirmek azim ve kararındadır.) 

REİS — Efendim, Riyaset, Yüksek Mecli
sin... (Yusuf Afcizoğlu sıraya vurup söz istedi) 
Bir dakika müsaade buyurun efendim, ben sö
zümü bitireyim. 

Riyaset, Yüksek Meclisin icra organı bulun
ması itibariyle Hürriyet Partisi Meclis _Grupu 
Reisinin şimdi okuduğumuz, tekabbül ettiği be-
yannemesinde; muhalefetin söz hakkını Ana
yasa ve Meclis Dahilî Nizamnamesinin hüküm
lerine aykırı olarak tahdide Yüksek Meclisin 
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tâbi tuttuğunu beyan etmek suretiyle, bütçe 
müzakereleri henüz hitama ermeden hitama er-
mişçesine beyan vermek suretiyle, Yüksek Mec
lisi ağır isnat ve itham altında bulundurmuştur. 

Bu itibarla, nâbeca olan ve Meçlisi Âliyi 
muaheze eden bu isnadı, Riyaset; Meclisi Âli
nin icra organı sıfatiyle tezekkür ederek icabı
nı ve gereken muameleyi yerine getirecektir. 

Çalışma Vekâleti bütçesi üzerindeki müzake
relere devam ediyoruz. 

Söz Hürriyet Partisi Grup Reisi FetM Çe-
likbaş'mdır. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok muh
terem arkadaşlar, Çalışma Vekâletinin Hürri
yet Partisine müteveccih asabi beyanlarını yi
ne istihfafla karşıladıkları objektif usuller için
de cevaplandırmaya çalışacağım. 

Kendileri şayet işçi ücretlerinin ekonomik 
münasebetlerle ilgisinden şüpheleniyorlarsa bir 
sual soracağım : 

îş mevzuatında, ücret mevzuatında ücretin 
ekonomik gidişe uydurulması suretiyle bulun
muş olan formül nedir? 

Eğer bu formülü ifade ederlerse herkes için 
gayet basit olarak işçi ücretlerinin ekonomik 
gidişi ve bu arada ekonomik gidişin fiyat teref-
füü şeklinde tecelli eden enflâsyonla ilgisini mü
şahede ve tesbit etmek kolay olur. 

Sendikacılıkta mühim dâva, iş ve işçi mese
lesinde tarihî gelenek itibariyle sendikaların iş
çilerin iktisadi ve içtimai menfaatlerini koru
mak maksadiyle kurdukları, Hükümetin siya
si ve idari nüfuzundan kurtulmuş müstakil te
şekküller olması keyfiyetidir. Bu niçin böyle
dir? Şimdi müsaade buyurursanız sendika mahi
yetine nüfuz etmek, ondan sonra Hükümet nü
fuzu dışında, kanunların hükümleri dairesin
de a çalışmanın işçi menfaatlerine olduğu esas 
hükmü kendiliğinden ortaya çıkar. Birlik kuv
vet tevlidettiğine göre işçilerin sırf iktisadi ve 
içtimai menfaatleri için, sosyal birleşmeleri 
için iyi "hayat şartlarına kavuşmak, (ücret mese
lesi, tatil meselesi, sigorta ve saire) iş verenler
le ve hattâ demokratik rejimde işçiler de seç
men olduğuna .göre memleket içerisinde seçmen 
olarak noktai nazarlarını kabul ettirmek mak
sadiyle kurulmuş bulunan bir meslekî teşekkül 
olduğuna göre sendikalar gayrikabili ret bir §e 
kilde demokratik cemiyetlerin temel kaidelerin-
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den, taşlarından birisidir. Nerede demokrasi 
ile idare edilen bir memleket varsa orada behe
mehal, sureti mutlakada sendika hürriyeti var
dır. 

Beynelmilel iş Teşkilâtı bütün bu meselele
ri tetkik eder ve bu teşekküllerle alâkalı olan 
tanınmış, sendika üzerinde eser sahibi müellef-
lere göre - ki bir tanesi zannediyorum Mc Ne-
ir'dir - bizim hakkımızda verdiği rapora göre, 
esefle tesbit etmek mecburiyetindeyiz, Türkiye'
de sendika hürriyeti mevcudolmadığı neticesine 
varılmaktadır. 

Vekil Beyin iddia ettiği kendisi sendika hür
riyetine taraftar bir Devlet adamı olsaydı 1948 
de kurulmuş, bir federasyona şu veya bu hüküm
den istifade ederek bizzat tezkereler yazdıktan 
sonra kapatmaya teşebbüs etmezdi. Kanun nok-
sansa ikmal yolunu tercih etmeliydi. Biz kendi
sinden bunu beklerdik. 1948 de kurulmuş, ken
dileri de tanışmışlar, görüşmüşler. Günün biri
sinde Hükümet noktai nazarına mugayir beyan
da bulundun, diye Hükümetin himayesinde de
ğil, kanunun himayesinde olan bir teşekkülü, 
sendikayı kapatmak doğru değildir. Bizim kana
atimiz odur ki, Çalışma Vekili ne ifadede bu
lunursa bulunsun, bizim konuşmalarımızı ne şe
kilde tavsif ederse etsin iş tutumu itibariyle hür 
sendikacılığın taraftarı, mümessili değildir. Zih
niyeti bunun zıddıdır. Halbuki buna taraftar ol
sa idi, doğru hareket etmiş olurdu. 

Ben^beynelmilel sahada öyle yetişmiş eleman
lar gördüm ki, Avrupa Konseyi sosyal şartını 
tanzim eden komisyonda hukuki, sosyal ve malî 
meselelerde bu müşavirler karşısında değme 
insan -konuşacak vaziyette değildi. Sendi
kacılık eğer memleketimizde gelişecek olur
sa, hür sendikacılık kuvvetli elemanlar yetiş
tirmek suretiyle bâzı ahvalde tervici gayrimüsı-
kün görülen işçi taleplerinin tervicedilmemesi 
sebebini kendi sendika mensuplarına izah etme
leri bakımından da Hükümete yardımcı rol oy
narlar. 

RElS — Bir dakikanız kalmıştır. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi 

mühim bir noktaya geliyoruz. Ücretler meselesi: 
Vekil Bey ücretlerin artış seyrini ifade et

tiler. Ücretler artmıştır arkadaşlar, bu doğru
dur. Ancak, mühim olan ücretlerin itibari artışı 
değil, reel artışlarıdır. Yani işçimizin eline ge-
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çen yevmiyenin ona temin ettiği iştira gücü ba 
kınımdan iyi bir yaşama imkânı temin edip et 
mediğidir. Vekil Beyin aldığı mehaz Sigorta Ku
rumudur. Sigorta Kurumu sigortaya girdiği 
için, banka memurları bilfarz yüksek ücret alan 
teknisiyenin ücreti dâhildir. Bu ücretlerin sey
ri, ücretleri yüksek göstermeye hizmet e*der. 

Halbuki, İstatistik Umum Müdürlüğünün is
tatistiklerine göre bunu tesbit lâzım. İşçiyi, is
tatistik cüzü tam olarak tarif etmelidir. Bu iş
çinin hukuki tarifi değildir.. Sigorta bakımın
dan yapılır. İşçinin h tkuki bakımdan tarifi 
yapılmış. Bilfarz günde yüz lira alan bir yük
sek mühendis dahi işçidir. Bu işçinin hukuki 
tarifidir. Ekonomik tarifini ele alarak, muayyen 
sanayi kollarında çalışan işçileri hesaba katmak 
suretiyle istatistik Umum Müdürlüğünün ista
tistiklerinde bunu takibetmelidir. 

REİS — İki dakikanız kaldığını bildiririm 
efendim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şu hale 
göre, mukayese yapabilmek için evvelâ, arkadaş
lar beni affetsinler, bunun ilmî tarifini yapmak 
zaruridir. Halâsa arkadaşlar, bu meselelerde iş
çinin bu istatistik cüzütam olarak tarifi lâ
zımdır. Hülâsa arkadaşlar, bu meselelerde bey
nelmilel iş teşkilâtının çalışmalarından fayda
lanmak zaruridir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir! (Sağdan, bra
vo sesleri, alkışlar.) 
* REİS — Çalışma Vekili. 

ÇALIŞMA VEKİLİ MÜMTAZ TARHAN 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, şimdi rol
lerimiz değişiyor. Biz sayın bir profesöre ders 
vermek gibi ağır bir duruma düşmüş oluyoruz. 

Arkadaşım, hükmi şahsiyetlerin meydana 
gelmesi, şahsiyet kazanması hakkında hukuki 
nazariyattan tegafül etmiş görünüyorlar. Hukuk 
nazariyatına göre bir şahsiyeti hükmiyenin şah
siyeti hükmiye kazanması iki nazariyeye isti-
nadeder. Bir üçüncü eklektik nazariye de var
dır : Biri fiksiyon nazariyesi öteki realite na-
zariyesidir. Memlekette cemiyet kurma, rejimin 
tâbi olduğu esasfe göre taayyün eder. Türkiye 'de 
Kanunu Medenimize göre realite nazariyesi 
esastır. Bir aralık bu nazariye ihlâl edilmiş, 
Demokrat Partinin devamlı mücadelesi sayesin
de, eski iktidar zamanında Cemiyetler Kanunu
nun muayyen maddesi ilga edilmek suretiyle, 
tekrar realite nazariyesine dönülmüştür. Şimdi 
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arkadaşımız bu kadar basit bir hukuki Hakika
te âdeta kulağını kapıyarak diyor ki, «Her han
gi bir yerde Sendikalar Birliği adında bir birlik 
teşekkül etmiş, bu birlik kanunun aradığı mua
melâta riayet etmemiş, ama Çalışma Vekili bu 
birlikle bir muhabere yapmış, kendisini tanı
mış.» Bir vekâletin zımni veya sarih olarak ta-
nımasiyle bir teşekkülün hukuki bir şahsiyet 
ıktisabedeceğine dair bir nazariye bugüne ka
dar hukuk doktrininde raslanmamıştır. Ama bu 
bu muhterem profesör arkadaşımız bu mevzuda 
yeni bir nazariye ortaya atmıştır. Bu konuyu 
ilim adamlarının münakaşasına terk edelim. 

Ücret mevzuunda bana unuttuğum bir nok
tayı hatırlatmak imkânını verdikleri için ken
dilerine teşekkür ederim. 

Elbette ki ücret bir iktisadi faktördür. Ama 
bir bankanın 'müşterisine ısmarladığı kahvenin 
parası, her hangi bir teşekkülün balosu için al
dığı bilet ücreti de bir iktisadi faktördür ve 
maliyete - az da olsa - tesiri olabilir. Ama mevzu 
orada değildir. 

Biz ücretin maliyette bir unsur teşkil etmiye-
ceğini iddia etmedik. Deniliyor ki : «Ortada bir 
enflâsyon vardır, dolayısiyle para değeri düşmüş, 
eşya fiyatı yükselmiştir. Eşya fiyatı yükselişine 
paralel olarak ücret onu takibmetmemiştir, bu 
itibarla işçi muztariptir, geçimi daralmıştır.» Bu 
meselenin izahı ile, işçi ücretinin maliyette bir 
unsur olup olmaması meseleleri tamamen avrı ayrı 
mevzulardır. İşçi ücretlerinin hayat pahalılığı se
bebiyle artan misillerini takibetmediği iddiası ka
bule savan değildir. İşçiye, direkt ve en direkt ya
pılan bütün yardımların maksada vefa verdiği 
düşüncesindeyiz. Bu beyanımla işçi ücretleri ye
rinde kalsın demek istemiyorum, bu ücretleri da
ha da artırmak arzumuza rağmen, bugünkü ücret 
durumunun kendilerinin söylediği gibi vahim ol
madığını söylemeye mecburum. 

Unuttuğum bir noktayı şimdi arz edeyim. Bir 
mektep çocuğuna babası harçlık verir, bilfarz haf
tada beş lira harçlık verir. Çocuğun sarf etme 
gücü bu harçlığa göre taayyün eder. Ama bir ta
raftan evin iktisadi seviyesi ve aile reisinin, ev 
reisinin iktisadi seviyesi aynı zamanda yükselir
se bu çocuğun da yaşama sevyesi yükselir. Bu 
takdirde çocuğun harçlığı artan aile seviyesinden 
çocuğa düşen ücret eşittir. Çocuğun haftalık se
viyesi . • 
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Demokrat Parti iktidarının altı seneden beri 

yaptığı müspet işlerde birtakım yollarla temin 
ettiği muvaffakiyetler karşısında bütün efradı 
milletle beraber işçilerimiz de bu hizmetlerin ni
metinden kendisine düşen nasibini de ayrıca ala
caktır. «Mc Neir» raporunda, Türkiye'de sendi
ka hürriyeti olmadığını söylüyormuş. Hayır ar
kadaşlar, Mc Neir'in raporunda böyle bir şey yok
tur. Ben bu raporu baştan aşağı okudum. Tür
kiye'de sendika hürriyeti olmadığı yolunda bir 
işaret yoktur. Çelikbaş bu sözü nereden çıkarıyor 
anlamak mümkün değildir. 

Aksine; 1950 senesinde Sovyetlerin teşkil et
tiği solcu sendikalar konfederasyonu (Bureau 
International du Travail) a Türkiye'yi şikâyet 
etti. Bu şikâyet üzerine (Bureau International 
du Travail) Türkiye mevzuatını tetkik etti bâzı 
sualler sordu ve Türkiye'den raporlar aldı. Ve 
bu raporlar neticesinde, dosyalarımızda mevcut 
bulunan ve Türkiye'de sendika hürriyetinin mev-
eudolmadığma dair Sovyet Konfederasyonunun 
iddiasının sabit olmadığını beyan eden elimizde 
(Bureau International du Travail) Kâtibi Umu-
misinin imzasını taşıyan vesika vardır. (Soldan, 
alkışlar) 

Arkadaşlar, herkesi cahil, yalnız kendisini 
âlim farz edenler bir dakika sonra bu iddialarının 
mahcubiyetini duyarlar. Bu arkadaşımız demevi 
olduğu için yüzündeki kırmızılığın mahcubiyet
ten mi yoksa demevilikten mütevellit bir kırmızı
lık mı olduğunu ben tefrik edemiyorum. (Soldan, 
alkışlar) (Sağdan, gülüşmeler) 

REİS — Muhit Tümerkaıı. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim; 

Çalışma Bakanlığı bütçesi mevzuunda D. P. ye 
mensup bâzı arkadaşlar daha evvelki iktidarın 
işçilerle hiç alâkadar olmadığına dair sarih be
yanlarda bulunmadaydılar böyle bir konuşma 
için belki huzurunuza çıkmıyacaktım. 

Arkadaşlar; İş Kanununun neşrinden yedi 
sekiz sene geçtikten sonra, çalışan ile çalıştıran 
arasındaki münasebatı tanzim için Çalışma Ba
kanlığının kurulduğunu bilirsiniz. Bu bakanlık 
kurulduktan sonra, bakanlık ücretler için bir 
nizamnamenin üç beş günde yapılamıyacağma 
kaani olduğuna inanıyor. Sadece iş Kanununum 
işçi sağlığı ve işçi emniyeti ile ilgili, sanırım, 
57 aded nizamname yapmak lâzımdı. 

Çalışma Bakanlığının kuruluşundan sonra 
eski iktidar nizamnamelerden hatılımda kalan 
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rakam olarak, yirmiden fazlasını iki sene içinde 
çıkarmıştır. Nizamnameleri ve mevzuatı çıkamı-
yan bâzı meselelerde tatbikat yapılmasına imkân-
olamazdı. Bunun için, şüphesiz ki, işçi haklarına., 
çalışanlarla, çalıştıranlar arasındaki münasebet
lerde birtakım eksiklikler olacaktır, nitekim hâlâ 
vardır. 1947 - 1948 de işçi Sağlığı Genel Müdür
lüğü teşkilâtı ilk defa kuruldu. Çalışma Vekâle
tinin sadece bu umum müdürlük teşkilâtını 
ilgilendiren birçok nizamname, birbuçuk sene 
içinde gecenin gündüze katılması suretiyle hazır-
ladı. Nizamnamelerden beş altısı Danıştayda ev
velâ dairelerde sonra Umumi Heyette günlerce 
müzakereden sonra çıkmış; altı yedi tanesi de 
1950 senesinde hazır bir şekilde yeni iktidara 
devredilmiştir. Daha evvel çıkmış nizamname
lerden; alâkalılar bilirler. Maluliyet Baremi Ni
zamnamesinin hazırlanması heyetlerin aylar 
ve aylar çalışmasına bağlı bîr emek iste
mişti. Daha evvelce, bir başka mevzuda sıt
ma savaşı işinde de eskiden hiçbir şey yapıl
madı diyenlere yapılanları inkâr etmelerinin 
cevabını vermiştik. Marifet inkârla değildir. 
Siz de biz ele hakkı teslim e'derek konuşalım. Şüp
hesiz ki, senelerden beri birçok şeyler yapılmış
tır. Ama inkâr edemezsiniz ki, onlardan daha ev
vel yapılmış birçok iyi eserler ve birçok yatırım
lar vardır. 

MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — İnkâr et
medik, mukayese * ettik. -

MUHİT TÜMERKAN (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım; grev meselesinin mahzurlarını say
dılar ve iyi teşkilâtlanmamış ve malî durumları 
yetersiz sendikaların grev yapamıyacağmdan 
bahsedenler oldu. Bu mevziî  bizim hükümeti
mizce evvelden beri üzerinde durulan bir konu 
idi. Biz bir fikir olarak Avrupa Konseyinin, hat
tâ zabıtlarına intikal ettirdiğimiz üzere, grev 
meselesinde, zayıf sendikanın himayesini teklif 
ettik. Zayıf olduğu bilindiği takdirde bu sen
dikanın tahkim mekanizmasının yürümesini iste
mekti. Serbest olmasını teklif ettik. Bu, Avru-
pa Konseyi zabıtlarına geçmiştir. Bu şekildeki 
teklifimde, «sendikaların sureti kafiyede grev 
yapmakta serbest, olacakları» yazılı idi . Ancak, 
3 ncü şahısların menfaatleri mevzuubahsolursa,... 
veya kendile.riuin. arzuları .bulunursa i§ değişe* 
çektir. \%. verenhı. kudretine, karşı #uraınıyaeak-
larına kaani oldukları takdirde, adaletin te-
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cellisi için, lâzımgelen nihai kararı tahkim 
müessesesinden istiyebileceklerdir. Binaenaleyh, 
grevi sureti katiyede programlarına almış bu
lunan bütün partilerden bugün işçiler aleyhine 
bâzı mahzurlar mütalâa edenler varsa, zayıfı 
korumak bakımından bu teklifimizi yerine ge
tirecektirler. Üzerinde durulması için bu husu
su da arz etmiş bulunuyorum. 

REİS — Müddetiniz tamamdır, efendim. 
Kifayet takriri var, okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Fasıllara geçilmesi hu

susunun reye arz olunmasını rica ederim. 
Zonguldak 

' N. Kirişcioğlu 

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

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F . 

101 

201 

202 

203 

206 

Lira 

207 

209 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler..*. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REÎS — &abul 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 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 Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-

12 000 

1 979 227 

284 350 

240 000 

53 640 

.1967 
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Lira 

ğinee T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 87 632 
REÎS — Kabul edenler... Et- , 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 28 400 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 55 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 58 000 
REÎS — Kabul edenler... Ek 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 142 450 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 376 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanım gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve v 

harcırahları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir., 

309 Taşıt masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 6 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Komisyonlar huzur ücreti 61 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Çalışma Enstitüsü umumi mas
rafları 165 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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5521 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek 
ödenekler 35 000 

REÎS — Naci Kurt, 
NACİ KURT (İstanbul) — Efendim; ben 

bir temennide bulunmak için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. Benden evvel konuşan Tü-
merkan arkadaşımın bana bu fırsatı vermiş 
olmasından dolayı kendisine teşekkür ederim. 

Benim iddiam, İş Kanununun 1936 senesin
den 1946 senesine kadar işlememiş olması 
mahiyetindedir. İş mahkemelerinin sayısının 
15 e yükseldiğini görmekteyiz. Yüksek Heyeti
nizden ve bilhassa vekâletten ricam ve arzum 
şu olacaktır. İşçi kesafetinin bulunduğu vilâ
yetlerde daha seri İş mahkemelerinin ihdası ve 
önümüzdeki sene içinde bu iş için konulan 
tahsisatın artırılması temennisinden ibarettir. 
İnşallah önümüzdeki sene bunu görmek nasibo-
lacaktır. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F . 

451 

452 

Lira 

453 

501 

502 

601 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1952 - 1955 yılları borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenlt?».. Kabul edilmiştir. 
4837 sayılı Kanunun 13 neü 

15 000 

4 00.0 

189 694 

1 000 

1 200 

Lira 

150 000 

maddesinin (A) fıkrası gere
ğince İş ve İşçi Bulma Kuru
muna yardım 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ÇALIŞMA VEKİLİ MÜMTAZ TARHAN 
(Ankara) — Efendim, 601 nci fasıl 500 000 
liradır. 

REİS — Efendim, tashih cetveline göre 
150 000 lira olarak reye arz ettik, kabul edildi. 

F — İşletmeler Vekâleti bütçesi 

7.— Petrol Dairesi Reisliği 1957 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/586) (1) 

REİS — İşletmeler Vekâleti bütçesi ile Pet
rol Dairesi Reisliği 1957 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki müzake
reye başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşlar: Cumhuriyet Halk Parti
si Meclis Grupu adına İbrahim Us (Kars), Hür
riyet Partisi Meclis Grupu adına Muzaffer Ti
mur (Urfa), Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Halûk Timurtaş (Balıkesir). 

Şahısları adına söz alan arkadaşlar : 
Hüseyin Balık (Zonguldak) 
Avni Yurdabayrak (Zonguldak) 
İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
Şevki Erker (Erzurum) 
Ali Yeniaras (Kars) 
Sadettin Karacabey (Bursa) 
Sabri Erduman (Erzurum) 
Cemal Kıpçak (Zonguldak) 
Etem Erdinç (Sivas) 
Cemal Tüzün (Kocaeli) 
Söz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu 

adına İbrahim Us arkadaşımızmdır. 
CUMHURİYET H A I J K PARTİSİ MECLİS 

GRUPU ADINA İBRAHİM US (Kars) — Muh
terem arkadaşlar; 

Çok geniş mevzu olan ve çeşitli meseleleri 
içine alan İşletmeler Bakanlığı bütçesinde fikir
lerimizi 10 dakikaya sığdırmanın imkânsızlığı 

(1) 74 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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karşısında meselelerimizin izahı, hulasadan iba
ret olacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 1947 endüstri 
plânı ile 1948 de tatbikine başlanan ve döviz 
ihtiyacının büyük bir kısmının Amerikan yar
dımından karşılanması temin edilen ve 1957 de 
ikmali gereken Zonguldak havzası amenajman 
plânını (yürütmek vazifesi 1950 de Demokrat 
Parti hükümetlerine kalmıştı. Bu plân iki ga
yeyi matuftu. 

1. İstihsal imkânlarını artırmak. 
2. Maliyeti düşürmek. Hakikaten bu prog

ram gereğince satılabilir kömür istihsali; 1955 te 
4 milyon 600 bin tona, 1957 sonunda programın 
ikmalinden sonra 5 milyon 180 bin tona,, tuve-
uan ise 8 milyon tona ulaşmış ve maliyet de 24 
liraya inmiş bulunacaktı. Bu programın, 8 nci 
tatbikat senesinde durumunu incelediğimizde : 
1955 te satılabilir kömür istihsali (programda
ki 4 milyon 600 bin tona karşı) 3 milyon 295 bin 
tondur. Bu ise yalnız 1955 yılında mezkûr ame
najman programından 1 milyon 300 bin ton nok
san istihsal etmektir ve 40 milyon liradan fazla 
döviz değerindedir. 

Maliyetlere gelince', bu plânın tatbika baş-
lanmasiyle her sene düşmesi gereken maliyet 
rakamları 1951 de ton başına 29 liradan 1955 te 
38 liraya yükselmiş bulunmaktadır. 1957, prog
ramın son yılı olduğuna göre 24 liraya verilmek 
icabederken bu sene hangi rakama çıkılmış ol
duğunu düşünerek, kömür fiyatlarında yeni bir 
ayarlamaya gidileceğinden endişe duymak ye
rinde olur. 

1956 gerekçesinde 381 milyon olarak ifade 
edilen maliyet tahmini 1957 gerekçesinde 504 
milyon liraya yükselmiştir. Buna rağmen plâ
nın ikmali için gerekli iç para tattısisleri ile Mar-
şal plânı dışındaki cüzi döviz ihtiyaçları için 
gerekli tahsislerin yapılmaması maliyet yüksel
melerine ve istihsalde plâna nazaran zararlı ge
rilemelere sebebolmaktadır. Şimdi 1954 Baş
vekâlet Umumi Murakabe Heyeti raporundan 
birkaç satır okuyacağız : 

(Amenajman işleri için 123 milyon 489 bin li
ra sarf edileceği derpiş edilmiş iken yıl içinde 62 
milyon 337 bin liralık fiilî sarfiyat yapılmıştır. Bu 
suretle amenajman plâniyle ilgili olarak 1954 
sonuma kadar sarfı gereken 343 milyon liraya mu
kabil 189 milyon lira civarında fiilî sarfiyat 
yapılmıştır. Marşal yardımına dâhil bulunmı-
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yanve haricî finansmanının nasıl sağlanacağı 
hususunda henüz katî bir vaziyet olamıyan ve 
mahiyetleri geçen yılki raporumuzda açıklanan 
mevzularda henüz bir inkişaf yoktur. Keza dö
viz temin edilemediği sebebiyle tahakkukları ge
ciken muhtelif mevzularda da bir değişiklik ol
mamıştır. Raporda, zikredilen bu hususlarda 
müessesenin hiçbir kusuru bulunmadığı da ilâ
ve edilmektedir. 

Ereğli Kömürleri işletmesinin demokrat Par
ti muhalefette iken üzerinde çok durulan zarar
ları meselesine gelince, bu zararların 42 milyonu 
1955 yılında olmak üzere yeni iktidar zamanında 
27 milyondan 1955 sonu 137 milyona çıkmış ol
duğunu hatırlatmak yerinde olur. 

Bakır istihsalinin artırılması mevzuunda 
1947 endüstri plânımız gereğince Export - Im-
port Bankasından temin edilen kredilerle 1948 
de başlıyan ve lüzumlu makina siparişleri yapı
lan Murgul bakır cevheri yataklarının işletilme
si ve Ergani Bakır Madeni İşletmelerinin tevsii 
teşebbüsleri 1950 ve 1951 senelerinde tahakkuk 
ettirilmiş ve bu teşebbüslerden sonra dış piya
salarda bakırın o kadar şiddetle aranmasına 
rağmen Demokrat iktidar tarafından yeni bir 
teşebbüse girişilmemiştir. 

Demir cevheri mevzuunda da Marşa! yar
dımı ile Divriği madenlerinde 1949 da başlanılan 
tevsiat teşebbüsü sadece devam ettirilmiş ve ye
ni bir teşebbüse girişilmemiştir. 

Bakır, demir, krom madenleri Devlet işletme 
istihsallerinde 1951 ilâ 1953 senelerinden sonra 
görülen duraklama ve gerilemeler bütün büyük 
iddialara rağmen Hükümetçe belki de şeker uğ
runa ; maden istihsalimizin artırılmasına pek 
kıymet verilmediği anlaşılmaktadır. 

(Maden Tetkik Arama Enstitüsünün) tahsi
satının umumi bütçe içinde işgal ettiği yerin 1950 
değeri 100 itibar edildiği takdirde 75, 64, 60 ve 
nihayet 1956 ile 1957 bütçelerinde 36 ve 31 e ka
dar düşmesi yukardaki iddialarımız için bir de- • 
lil addolunmak gerektir. 

Çimento ve tekstil sanayiinin Devlet sektö
ründe 1950 - 1951 -1952 senelerinde görülen ar
tışlar ise 1947 endüstri plânımızın yeni iktidar 
tarafından ufak gecikmelerle tahakkuk ettirilen 
ve fakat makinaları 1951 den önce sipariş edil
miş, hattâ getirilmiş bulunan teşebbüslere dayan
dığı imkân nispetinde unutularak görülmemiş 
kalkınma materyali yapılmak istenmektedir. Ay-
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m endüstrinin hususi sektördeki istihsal artış
ları, kendi kabul ettikleri gibi % 90 Sınai Kalkın
ma Bankası ve bu bankaya temin edilen Dünya 
Bankası kredilerinin verdiği imkânlara dayan
maktadır. 1950 Martında kumlan Sınai Kalkın
ma Bankası ile bu bankaya Dünyâ Bankasınca 
kredi açılması teşebbüsleri (Sayın Menderes 1950 
den evvel muhalefet mebusu iken) ele alınmış ve 
prensip anlaşmaları yapılmış işlerdir. Bütçenin 
tümü üzerinde çimento fabrikaları mevzuunda 
Hürriyet Partisi ile iktidar arasında yapılan mü
nakaşaları neticeye bağlamak ve Polatkan'm 
uzun cevabına rağmen 1955 sonuna kadar 20 
fabrikanın yirmisinin de bitmesi gerekirken bu
güne kadar bir tanesinin olsun bitmemiş oldu
ğunu, 1957 gerekçesinde ve Polatkan'm cevabın
da başka yoldan yaratılan 20 rakamına rağmen, 
ispat etmek imkânı mevcuttur. Bu 20 rakamının 
temini için gerekçede nasıl bir taktik kullanıl
dığı hususunda, Umumi Heyeti tenvir etmiş ol
mayı da arzu etmemize rağmen, zaman imkân 
vermemiştir. 

Şeker bahsine girmeden önce şeker istihlâki
nin seyri mevzuunda salahiyetli ağızlardan muh
telif beyanlarını incelemekte fayda mülâhaza et
mekteyiz. 1955 bütçe lâyihasında : 1950 yılında 
yeni kampanyanın başlamak üzere bulunduğu 
bir sırada 130 bin tonluk istihsalden 60 bin ton
luk istihlâk edilmiyen bir stok bulunduğunu ib
retle ve teessürle kaydetmek lâzımdır) denilmiş 
ve sadece 1950 yılında 70 bin ton şeker istihlâk 
edildiği ima edilmek istenmiştir. Erzurum Şe
ker Fabrikasının açılış töreninde ise Başvekil 
«1950 de 4 şeker fabrikasından elde edilen vasati 
1O0 bin ton şekeri bu millet yiyememişti. Yeni 
kampanyaya başlarken elimizde stok olarak 60 
bin ton şeker bulunuyordu. Bu tarihten 6 yıl 
sonra bu yıl 260 bin tondan fazla şeker istihsal 
ettik ve bu yd kampanyaya elimizd'e stok olma
dan girmekteyiz. Bu rakamlar nerelerden nere
lere gelmiş olduğumuzu göstermeye kâfidir.» 
demektedir. Başvekilin bu beyanlarında ima 
edilmek istenen hususu -ertesi gün bu nutuktan 
parçalar veren Zafer'in birinci sayfasında çer
çeve içinde şöyle belirtiliyor : (1950 de halk an
cak 40 bin ton şeker yemiş ve 60 bin ton şeker 
elde stok kalmıştı. 1*956 da halk 260 bin ton şe
ker yedi ve elde stok olarak hiçbir şey kalmadı). 

Nihayet 4 ncü Hükümet Reisi yirmi gün ev
vel İstanbul'da yaptığı basın toplantısında aynı 
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konuya şöyle temas ediyor : «şeker istihlâkine 
gelince: 1950 de iktidarı devraldığımız zaman 
yeni kampanyaya girerken elimizde 50 bin ton. 
şeker stoku vardı. Bu demektir ki, 1949 da halk 
128 bin tonluk istihsalden ancak 78 bin tonu is
tihlâk edebilmiştir. Bugün istihlâkimiz 266 bin 
800 tondur». 

Muhterem arkadaşlar, efkârı umumiye önün
de bugünkü durumu biraz daha şirin gösterebil
mek gayesiyle tenakuzdan tenakuza düşen bir 
zihniyet bir hiç uğruna tarih huzurunda vazife 
gördüğünü asla unutmamalıdır (bakınız: İkti
dar değişikliği sırasında memlekette yılbk şeker 
istihlâk miktarı nasıl hesaplanmaya tevessül olu
nuyor.) Her seferinde aynı değerler için başka 
başka rakamlar kullanılıyor, başka başka sonuç
lara varılıyor, Fakat aynı gayeye hizmet olun
duğu için tenakuza düşmekte bir mahzur görül
müyor. Söylenenlere inanırsak 1949 veya 1950 
yılında memleketin şeker istihlâki 70 bin veya 
40 bin veya 78 bin tondur. Acaba bu rakamla
rın hesabı da millî gelir rakamlarında olduğu 
gibi çok mu zordur? 1 nci ve 2 nci muvakkat 
neticeleri vermek zarureti mi vardır? Keşke 
öyle olsaydı Muhterem arkadaşlar. Fakat bu 
rakamları resmî raporlardan katî rakam olarak 
temin etmek mümkündür. Bu yayınlardan 1949 
yılında 120 bin ton, 1950 yılında ise 128 bin ton 
şeker istihlâk edildiğim hayretle 'görürüz. Şim
di Sayın Menderes'in bu yayınlan görmediğini 
ve onun için memleket şeker istihlâkini böyle 
ince mülâhazalarla hesaplamak zorunda kaldı
ğını kabul edeceğiz. Fakat yarım milyara var
dığım söylediği böyle bir yatırım işine girişir
ken şeker istihlâki konusunda çok daha önce 
etütler yapmak lâzım geldiğini düşünürsek bu 
ihtimal ortadan kalkmış olur. Son olarak .bile 
bile efkârı umumiyeyi hiçe saymak suretiyle 
1950 yılındaki şeker istihlâk durumunu 120 bin 
veya 128 bin ton yerine 78 bin, 70 bin, hattâ 40 
bin ton olarak 50 ilâ 80 bin ton noksan göste
rip sayelerinde erişilen bugünkü parlak (!) dn-
•rumu olduğundan da şirin göstermeye gayret 
ediliyor. 

Son günlerin en alâka çekici mevzuu haline 
gelen yeni 11 şeker fabrikasının kaça maloldu-
ğunu tetkik etmeye çalışalım: 

Başvekil son Erzurum nutkunda, maliyetle
re şöyle temas etmiştir: «Ben bu fabrikanın ta-
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zammun ettiğim bunca gayretler ve fedakârlık- ı 
larm yanı başında para olarak 45 milyon lira
ya çıktığını ilâve edeceğim. Bu fabrika tek de
ğildir, herbiri en az 45 er milyon liralık 11 şe
ker fabrikasından biridir. Yalnız bu, işin aza- | 
metini göstermeye kâfidir.» Hükümet Reisinin 
bu sözlerinden, yeni fabrikaların en aşağı 495 | 
milyon liraya malolduğunu öğrenmek çok faz
la hayretimizi muciboldu. Zira bu 11 fabrika
nın toptan tesis bçdeli 1954 bütçe lâyihasında 
240 milyon lira olarak ilân edilmiştir. 1956 yı
lında ise en salahiyetli ağız bu programın ma
liyetinde yüzde 200 den fazla kabarma olduğu
nu soğukkanlılıkla itiraf ediyordu. Hattâ varıl- | 
mış bulunan yarını milyarlık rakamın azameti 
iftihar vesilesi yapılıyordu. Halbuki şeker f abri-
larının tesisi programı hiç aksatılmadan yürü- I 
tülmüştü. Çimento, Liman, Silo ve taşkömürü 
istihsal tesisleri programlarındaki büyük mali
yet yükselmelerini, programların tatbiki sıra
sında zuhur eden muhtelif sebeplerden doğan 
gecikmelere bağlıyarak izah etmeye çalışmak 
belki mümkündür, fakat yeni şeker fabrikaları 
için döviz tahsislerine daima diğer programla
rın aleyhine olarak birinci derecede öncelik tat
bik edilmiştir. Buna nağmen maliyetteki 250 
milyon liralık artışın mahiyetini anlamak için | 
her bir fabrikanın maliyet bedelini encümende 
vekilden sorduk. Yazılı olarak aldığımız cevap- I 
ta Başvekilin ifadesi hilâfına 11 fabrikanın sa
dece 360 milyon liraya malolduğu bildiriliyor
du. Şimdi ise, tereddüt içinde kalmış bulunu
yoruz. Hakikaten ya Saym Hükümet Reisinin, 
girişmiş ve başarmış olduğu 11 şeker fabrikası 
âbidesi işini bir buçuk misli daha azametli gös- j 
termiş olduğunu veyahut Sayın İşletmeler Ve
kilinin programın tatbikinde zuhur eden ve iki 
mislinden de yukarıya varan yükselmeyi küçük J 
göstermek gayretine kapıldığını kabul etmek- j 
ten başka yol görünmüyor. (Sağdan gülüşme
ler) Gerek bu ihtimalden birinin vâridolmak I 
mecburiyeti ve gerekse 1958 bütçe lâyihasında 
programın tuhakkuk mahiyetine temas etmeden 
geçmeye imkân veren zihniyet bizi üşmektedir. 
Başvekil 4 ay evvel Erzurumda şöyle demişti: j 
«1950 de halkımızın iyi beslenilmemek yüzün- j 
den veremle ve bir sürü hastalıkla malûl bu
lunduğunu düşünerek derhal şeker fiyatlarını I 
düşürdük. Daha o zaman bu memlekette şeker I 
dâvasını halletmeye karar vermiştik, Halbuki i 
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1949 da bunun tam aksine yürümüş, bütçe ya
pılırken varidat kurmak ve muvazeneye gide
bilmek endişeleri içinde şekerden alman istih
lâk Vergisinin yükseltilmesi yoluna gidilmiş
tir...» 

Halkın en mübrem gıdasından kesmek, fi
yatları yükseltmek yoluna gidiliyordu. Şeker 
dâvasının itmam edildiği bugün Menderes'in 
160 kuruştan aldığı toz şeker fiyatlarını 200 e, 
kesme şekeri 230 a yükseltmiş olduğunu hatır
latır ve içine düşülen tenakuzu takdirlerinize 
arz ederiz. (Sağdan; alkışlar) -

RElS — Müddetiniz bitmiştir, buyurun. 
H. P. M. GRUPU ADINA MUZAFFER Tİ

MUR (Urfa) — Muhterem arkadaşlar; 
İşletmeler Vekâleti bütçesi hakkında Hürri

yet Partisi Meclis Grupunun görüşlerini arza 
başlamadan önce şu ciheti belirtmek isteriz. Büt
çenin tümü üzerindeki mâruzâtımızda İşletme
ler Bakanlığını alâkadar eden birçok teşekkül 
ve teşebbüsün durumları hakkında kanaatimizi 
açıkladığımızda burada Devlet sanayiinin müş
terek mesele ve prensiplerine temas etmekle ik
tifa edeceğiz. Bunlar umumiyetle Devlet teşeb
büslerinin dayanması lâzımgelen ana fikirler, 
sanayiin karşılaştığı güçlükler, idare ve organi
zasyon işleri ve finansman mevzuları olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Türkiye'de ikti

sadi gelişmenin ve sanayileşme hareketlerinin 
öncüsü olarak özel bir mâna taşırlar. Bugün 
modern bir iktisadi düzene kavuşabilmek için 
giriştiğim çeşitli hamlelerin başlangıcını arka 
arkaya tatbik edilen 5 senelik sanayi kalkınma 
plânlariyle tahakkuk ettirmeye çalışan Devlet 
sanayii teşkil eder. Sanayi sahasında Devletin 
oynadığı bu rol Türkiye'de sanayileşmenin baş
ladığı 1930 yılından bugüne kadar ehemmiyeti
ni kaybetmeden devam edegelmiştir. Bunu te-
yideden bir müş'ir olmak üzere Devlet sektörün
de çalışan işçi ile hususi sektörde çalışanların 
sayılarını muhtelif senelerle mukayese etmek kâ
fi gelir. 

1938 yılında Devlet sektöründe, çalışan işçi
ler 69 bin, 1950 de 146 küsur bin, 1953 yılında 
ise 150 küsur bini bulmuştur. Buna mukabil hu
susi sektörde çalışanlar 1938 de 492 bin, 1950 
de 600 bin, 1953 te 661 bin idi. 

Sanayie yapılan yardımların Devlet ve hu-
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susi sektöre göre muhtelif yıllarda ayrılmasını 
takibedecek olursak şu manzarayı görürüz. 1950 
yılında Devlet sektöründe yapılan yatırımlar 
115 bilyon, 1952 yılında 177 milyon lira idi. Hu
susi büyük sanayide ise aynı yıllardaki yatırım
ların yekûnu 32 ve 52 milyon liradır. Bu rakam
lar hacım itibariyle, Devlet sektörünün el'an 
önemli yatırım yapmakla beraber artış sürati 
itibariyle, hususi sanayi yatırımlarının daha 
yüksek bir hızla geliştiğini ifade etmektedir. Ni
tekim 1950 yılında yapılan yatırımlar 100 ka
bul edilecek olursa, Devlet sektöründe yapılan 
yatırımların hacmi 154 e çıktığı halde hususi 
sektör yatırımları 160 a yükselmiştir. Rakam
ların bu kısa tahlili 1950 den itibaren geçen üç 
sene içerisinde hususi teşebbüsün Devlet teşeb
büslerine nazaran daha süratli bir gelişme yo
lunda yürüdüğünü ifade eder. Fakat bilhassa 
1954 yılından itibaren kendini belli etmiye baş-
lıyan iktisadi güçlükler hususi teşebbüsle İkti
sadi Devlet Teşekkülleri arasında nispet ye mü
nasebetlerin yeni bir istikamete yönelmesine se-
bebolmuştur. Odalar Birliğinin 1956 yılı sene
lik raporunda da bildirildiği üzere 1954 yılında 
bütçe yatırımları 606 milyonu Devlet, 476 mil
yonu Devlet İktisadi Teşekkülleri olmak üzere 
Devlet sektöründe yatırım, miktarı 1 milyar 82 
milyonu buluyordu. Aynı sene hususi yatırım
lar yekûnu 1 milyar 708 milyon olarak görülü- I 
yor. 1955 yılında ise Devlet sektörü 640 milyo- | 
nu İktisadi Devlet Teşekkülleri olmak üzere | 
1 milyar 538 milyonluk bir yatırım yaptığı hal- j 
de hususi sektörde 1 milyar 642 milyonluk bir 
yatırım görülmektedir. Bu rakamlar gösteri
yor ki, Devlet yatırım kaynaklarının aşağı - yu
karı yarısını kendi eliyle kullanmaya başlamış
tır. Bu münasebetle işaret etmek isteriz ki, bir 
basın toplantısında Hükümet liberal bir politi
ka takibettiğini ispat etmek için hususi teşeb
büse ait yatırımların Devlet sektörüne nazaran 
iki misli olduğu iddiası elimizdeki rakam ve mü
talâalara maalesef uymamaktadır. Keza Türki
ye'de yapılan yardımların 1950 -1957 arasındaki 
devrede 20 milyar Türk lirasını aştığı yolunda
ki tahminler de elde mevcut malûmata uyma
maktadır. 

Bütçe Encümeninin 1955 yılı sonu itibariyle 
verd ;ği rakam 12 milyon liradır. 

Devlet ve hususi sanayi bahsinde' üzerin
de durmak istediğimiz bir diğer nokta da, 
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geçen yılki konuşmamızda arz ettiğimiz gibi, 
Hükümet, iktisadi sahada ve bilhassa döviz 
hususunda karşılaştığı güçlükler yüzünden hu
susi sanayii ihmâl eden bir yol ihtiyar etmiş 
görünmektedir. Nitekim döviz tahsisi bahsin
de hususi teşebbüs bugün tamamen ikinci plâ
na bırakılmış, elde mevcut ve dış finansman 
imkânları hemen hemen münhasıran Devlet 
teşekküllerinin ihtiyaçlarına tahsis edilme yo
luna girmiştir. Hususi teşebbüsü himaye ede
ceğini defaatle ilân eden bir iktidarın, her 
ikisi de millî servetin bir cüz'ü olan Devlet ve 
hususi teşebbüs sanayiine farklı muamele yap
masını doğru bulmamaktayız. 

Kaldı ki, geçen yıl da arz ettiğimiz gibi, 
iktisadi gelişmemizin hızlanmasında hususî te
şebbüsün özel bir mevkii olduğuna kaniiz. 
Son yıllarda iktisadi güçlükler yüzünden Dev 
let ve hususi sanayiin farklı muamele gör
mesi ve bunun neticesi olarak hususi sanayiin 
mutazarrır olması iktisadi hayatımızın geliş
mesini yavaşlatan bir tesir icra etmektedir. 
Biz iç ve dış finansman imkânlarının Devlet 

j ve hususi teşebbüs arasında iktisadi ihtiyaç
larımıza daha uygun, daha rasyonel bir şekil
de dağıtılması gerektiğine kaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vüsat ve ehemmiyeti hakkında biraz ev

vel maruzatta bulunduğumuz Devlet sanayii 
bilhassa, idare, organizasyon ve kontrol noktai 
nazarından son derece önemli bâzı meseleler
le karşı karşıyadır. Türkiye'de Devlet sanayii 
hareketlerinin seyri takibedildiği takdirde 
muhtelif şekilde idare tarzlarına, ayrı kanun 
ve prensiplere bağlı memleket sanayii veya iş
letmeler topluluğu görülür. Devletin serma
ye bakımından alâkalı bulunduğu işletme ve 
teşebbüslerin idare tarzlarına göre şöylece 
gruplandırılması mümkündür : 

1. Mülhak bütçe ile idare edilenler (Tekel 
işletmeleri) 

2. 3460 sayılı Kanuna bağlı İktisadi Dev
let Teşekkülleri (Sümerbank, Etibank ve saire) 

3. Millî Korunma Kanununa istinaden çı
karılan kararnamelerle kurulanlar (Petrol 
Ofis, Et Balık Kurumu) 

4. Anonim Şirket halinde idare edilenler 
I (Denizcilik Bankası, Hava Yolları) 
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Bunlar arasında en mühimi sayılan gerek ı 

tesis ve gerek işletme sermayeleri bakımından ı 
kıymetleri milyarları aşan teşekküller 3460 sa
yılı Kanuna bağlı olanlardır. Bunlar uzunca bir 
zamandan beri kontrol bakımından bir sisteme 
bağlandıkları halde, tatbikatta kontrolün bir
çok aksaklıkları görülmüştür. Bir misal olarak 
arz edelim ki, bu teşekküllerin sevktı idaresine 
sahip, başka bir tâbirle hakiki mal sahibi bu
lunan İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi He
yetidir. 3460 sayılı Kanunun ruhu bu olmakla 
beraber, hakikatte bu Heyetin kendisine sunu
lan raporları tasdikten başka yapacak bir şey 
yoktur. Kaldı ki, mal sahibi vaziyetinde bulu
nan bu Heyetin azaları hemen her sene değiş
mekte ve mevzuun derinleştirilerek görüşülme
sine, münakaşasına ne zamanları, ne de imkân
ları bulunmamaktadır. Bu mevzuları tetkik 
eden Türkiye ve Orta - Doğu Âmme Enstitüsü 
Profesörlerinden Hanson raporunda Umumi 
Heyet hakkında şunları kaydetmektedir : «Bu 
bakımdan Umumi Heyet kararları ne kadar 
önemli olursa olsun bunların emir kuvvetinde 
olamıyacağı' aşikârdır. Şurası da hatırlanmalı
dır ki, teşekkülün Umumi Heyet kararlarına 
uyulmak mecburiyetinde olduğu kabul edil
mekte ise de bu kararların teşekkülün bağlı 
bulunduğu bakanlık üzerinde ismen de olsa zor
layıcı bir kuvvetleri yoktur. Kanun ne derse 
deşin, Bakan, gördüğümüz gibi, tamamen de
ğişik konuları içine alan hususlarda teşekküle 
emir vermeyi âdet edilmiştir ki, ilgili idareci
lerin tâyinleri ve işten çıkarılmaları da Baka
nın elinde bulunmaktadır. Bu bakımdan Bakan 
Umumi Heyet kararlarına aldırış etmemek yo
lunu tutar ve teşekküle farklı ve nakzedici emir
ler verirse o takdirde sözü dinlenecek olan 
Umumi Heyet değil, Bakanın kendisidir. Görü
lüyor ki, Umumi Heyet üstün zekâları bir ara
ya getirmesine rağmen gerçekte hiçbir yetkisi 
olmıyan kuruldur.» 

REİS — Müddetiniz, bitmiştir. 
Söz, Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bu ve

kâletten benim de birkaç temennim olacak. 
Milletin dişinden, tırnağından artagelen, Os
manlı İmparatorluğu devrinden beri sanayi hu
susunda sermayenin ekseriyetinin bu vekâlete 
bağlı olduğu tabiîdir. Onların çalışmaları ve | 
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reel gelişmeleri geçen seneden beri devam et
mektedir. Bilhassa ben bunun murakabesi üze
rinde durmak istiyorum. 

Sayın Adnan Menderes muhalefette iken 
3460 sayılı Kanunun tadilini istemiş, yedi sene 
gelmiş, geçmiş, bu yapılmamıştır. Bu, Adnan 
Menderes muhalefette olduğu zaman bu kanun 
tadilini istemiş olmasına rağmen yapılmamış, 
yapılacağa da benzemiyor. Burada en çok dur
mak istediğim şey, bu müesseseler üzerinde 
parti politikası devam ediyor. Bendeniz, bunu 
geçen sene rica ettim. Bu millî sermayeyi, bel
ki 10 milyarı bulan bu sermayeyi parti politi
kasından kurtarmak lâzımdır. Hangi Hükümet, 
hangi parti iktidara gelirse, - Halk Partisi olsun, 
Demokrat Parti olsun - bu teşkilât ve bu mü
esseseler üzerinde daima müessir olmak istemiş
ler ve bu âdeta bir huy haline gelmiştir. Bu 
sefer Almanya'da bir fabrikaya gittim. Ediç 
Tarvek diye 36 seneden beri o fabrikada çalı
şan bir zat ile yine o fabrikanın 26 seneden be
ri teknik müdürlüğünü yapan Profesör Şer'i 
gördüm. Almanya 26 seneden beri ne rejim de
ğişikliklerine şahidoldu, fakat iki tane müdür 
hiç değişmemiştir. Çünkü bu gibi müesseseler 
kolay kolay meydana gelmiş müesseseler değil
dirler. Bunların kendilerine göre bir çalışma 
tarzları vardır. Eğer altı ayda, bdr senede bir 
müdür değişirse, teknik elemanlar değişirse bu 
kıymetli müesseselerden beklediğimiz randıma
nı alamayız. Eğer bu kadar geniş yardımlar ve 
muafiyetler bir hususi teşebbüse verilmiş olsa 
acaba alınacak randıman bunların kaç misli 
olur? Her halde daha çok nispette olur. Evet, 
Hükümet bütün kuvvetlerini, imkânlarını, kıy
metlerini bu müesseselere yardım için kullan
mış, elinden geleni yapmış fakat tam randıma
nı alamamıştır. * , 

Zonguldak limanı için Vekil Beyden bir ri
cada bulunacağım. Zonguldak limanı dolmakta
dır. Bir tarak meselesi vardır, 6 yüz bin liraya 
olacaktır. Esasen bu birkaç sene evvel temin 
edilecekti, fakat döviz darlığından mıdır başka 
imkân kıtlığından mıdır nedir, bugüne kadar 
yapılamamıştır. Liman yapıldıktan sonra 3 - 4 
seneden beri 50 - 60 metre toprak dolmuştur. 
mütehassısların ifade ettiklerine göre bu vazi
yet 15 sene devam ederse limanın tamamen 
dolması muhtemeldir. Bunu önlemek için de ta
rağın devamlı olarak limanda bulunması şart-
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tır. Bunun için âcil tedbirler alınmasını riea 
ediyorum. 

Çimento fabrikalarının inşaat gidişlerini 
bendeniz beğenmiyorum. Çimento fabrikalarında 
da şimdiye kadar, Devlet babanın yürüyüşünde 
olduğu gibi, birtakım politik mülâhazalar mev
cuttur. Bir çimento fabrikası iki sene müddetle 
dhale edilmiş, müddet bitmiş, daha bir milyon
luk inşaat var. işitiyoruz, ihale edilen fabrika
lardan birçoğu henüz ikmal edilmemiştir. Bu 
kadar malzeme gelmiş, transferler yapılmış, faiz 
yürüyor, ücret veriliyor.. Bunların neticesi iyi 
olmaz arkadaşlar. Benim temennilerim bunlar
dan ibaret, liman meseleleri, çimento meseleleri. 
Bu meseleleri parti işlerinden kurtaralım. 

Vekikl Beyin bir tamimini işitiyoruz, bun- j 
dan memnunuz. Fala.n yer meclisli idaresinde 
falan bey. Bakıyoruz ki, o zatın o işle hiç mü
nasebeti yok. Bunlarf buralara mı yerleştirece
ğiz? Yazık değil mi? Politikamızı başka yerler
de yapalım. Milletin dişinden, tırnağından artır- ' 
dığı ve bunlarla kurulan müesseselerde bu iş
lerden anlamıyanlarm işi ne î Yüzlerce müessese- i 
yi onun, bunun eline teslim etmekte mâna yok
tur. Akıllı bir vekil, kendisine nam yapmak is-
tiyen bir vekil, oğullarına iyi nam bırakmak is-
tiyen bir vekil bunları yapmamalıdır. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) I 

REİS — Halûk Timurtaş yerine Demokrat 
Parti Meclis Grupu adına Avni Yurdabayrak. i 

DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 
ADINA AVNİ YURDABAYRAK (Zonguldak) 
— Muhterem arkadaşlarım; muhalefete mensup ! 
arkadaşlar ve sözcüleri konuşmalarına başlarken 
müddetin tahdit edilmesi dolayısiyle tenkidlerini 
daima kısa kesmek zorunda kaldıklarını söyle
mekte olmalarına ve bu sözler zabıtlara aksetti
ğine nazaran ileride zabıtları okuyanların, aca- I 
ba söz yalnız muhalefet için mi tahdit edilmiş- i 
tir zehabına kapılmama! arı için, bendeniz de 
hakikaten bu tahdit dolayısiyle sözlerimi kısa 
keseceğimi arz etmek isterim. I 

REİS — Biz tahdit edilen zaman içinde kal- i 
maya dikkatle itina ediyoruz efendim. 

AVNİ YURDABAYRAK (Devamla) — | 
Muhterem ai'kadaşlar; geceli gündüzlü ve mu
hakkak ki yorucu bir mesaiden sonra, iktidarı- | 
mız'iı yedinci bütçesinin İşletmeler Vekâletine ' 
ait son kısmını şu anda Büyük Milletimiz adına 
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murakabe etmektesiniz. Kılı kırk yararcasma 
yapmakta olduğunuz bu şerefli vazifenin mileti-
miz ve memleketimiz için bundan öncekiler gibi 
hayırlı olacağına inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bütçenin tenkidi üze
rine Maliye Vekilimizin ikinci defa yaptığı ge
niş ve her bakımdan tatminkâr izahatından sonra 
tekrar tenkid ve iddialara cevap vererek yorgun
luğunuzu artırmak istemem. 

Bununla beraber kısa da olsa muhalefetin 
bazı iddia ve isnatları hakkındaki görüşümüzü 
ifadeden de geri kalmıyacağım. Yedi sene gibi, 
değil devlet hayatında, fert hayatında dahi kısa 
zaman içinde semerelerini vermeye başlıyan, De
mokrat Parti iktidarının faaliyetlerini hakikaten 
(bir iktisadi istiklâl mücadelesi) olarak vasıflan
dırmak mümkündür ve bu tâbiri bâzı muhalefet 
sözcülerinin yapt?ğı gibi dudağının kenarında bir 
tebessüm ile ifade etmek asla caiz değildir. 

Çünkü bugün tam siyasi istiklâl, ancak ikti
sadi istiklâl ile kaim görülmektedir. Münhasıran 
siyasi hürriyet ve istiklâlin bugünkü millet ha
yatında bir mâna ifade etmediğini, iktisaden 
müstakil sayılamıyacak devletlerin siyasi istik
lâllerinin de tam mânada balıjs mevzuu olamı-
yacağını uzak ve yakın dünya hâdiseleri açıkça 
göstermektedir. İktidarımız bu görüş ve bu iman
la çalışmaktadır. Biz de muhalif sözcülerinin ten-
kidlerine vereceğimiz cevaplarda bu hakikatler
den mülhem olacağız. Bizim halisane temenni
miz muhalefet sözcülerinin de tenkidlerini yapar
ken aynı noktadan hareket etmeleri idi. 

Gerek Meclis içinde ve gerek Meclis dışında 
muhalefet bütün neşir organlariyle j^hâlen içinde 
bulunduğumuz ve yapılmakta olan muazzam ve 
memleket şümul kalkınma hamlesinin zaruri bir 
neticesi olan geçici ikitisadi müşkülleri, ikti
darımızın programsız ve plânsız; iktisadi ve ma
lî faktörler ve memleket şartları nazara alınmak
sızın sırf siyasi mülâhazalarla çalışmasının neti
cesi olarak göstermek gayreti içindedir. Bu iti
barla evvelâ bu nokta üzerindeki görüşümüzü bu 
defa da açıklamak lüzumunu hissediyorum. Bin 
defa tekrar ettik, bir defa daha tekrar ediyoruz. 
Yapılan işler plânsız değildir. 

Demokrat Partinin milletin tasvibine arz etti
ği bir programı vardır. Bu program Demokrat 
Parti iktidarının devlet hayatındaki bütün icra
atının ana prensipleridir. Demokrat Parti hükü-
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metleri, eski iktidardan plân ve programa daya- j 
nan hiçbir faaliyet sahası devralmamış olmaları
na rağmen daha ilk günden başlıyarak parti pro
gramındaki ana prensiplere istinaden muhtelif 
sahalar için faaliyet programları tesbit etmemiş 
bulunmaktadır. 

Maruzatıma vuzuh verebilmek için Demok
rat Parti programından iki madde okumama mü
saadelerini istirham edeceğim. 

43. madde : «iktisadi hayatta hususi teşebbüs 
ve sermayenin faaliyeti esastır. Onun için hususi 
teşebbüs ve sermayeye serbestlik ve güvenle çalış
mak şartları ve yeni yeni iş sahaları sağlanmalı
dır. Faaliyet sahaları içine hudutlanmak şartiy-
le hususi teşebbüs ile devlet teşebbüslerinin yek
diğerine engel olmadan ve karşılıklı yardım su
retiyle bjrbirlerini tamamlayıcı bir ahenk içinde 
çalışmalarının hem mümkün hem de faydalı ol
duğuna inanıyoruz» şeklinde umumi bir prensip j 
sevk ettikten sonra 45 nci maddesinde : «Devle- } 
tin doğrudan doğruya girişmesi lâzımgelen ikti- I 
sadi teşebbüslerin neler icabettirdiğini gösteri- j 
yor. Madde : 45 Hususi teşebbüs ve sermayenin j 
yetip erişemiyeceği yahut yeter ve yakın kâr gör
mediği için girişemiyeceği fakat ekonomik faali
yetlere müessir olacak ve memleket müdafaasını 
sağlıyacak mahiyetteki teşebbüslere girişmek ve 
bilhassa ana sanayi ve büyük enerji santralleri
ni kurmak bugün olduğu gibi demiryolu, liman 
su işleri yapmak büyük nakil vasıtaları inşa et-
mek ve işletmek, milletin gelecek yıllara da şâmil, 
daimî menfaatleri bakımından devlet elinde bu
lunması daha faydalı olan büyük maden ve or- ! 
man işletmeleri kurmak. 

Devlet girişeceği iktisadi işlerde kazanç mak
sadından ziyade benzeri hususi işletmeleri sars
mamak kaydiyle millî ekonominin gelişmesi ve 
halk ihtiyaçlarının karşılanması gayretleriyle ha
reket eder.» \ 

Demek suretiyle memleketin umumi kalkınma- j 
sıra sağlıyacak teşekkül ve müesseselerin neler-
den ibaret olduğunu hangi gaye ile kurulup na- j 
sü ve nereye kadar çalıştırılması lâzım geldiğini İ 
en ufak bir tereddüde mahal bırakmıyacak şekil- i 
de vuzuh ile açıklamış bulunmaktadır. •< 

Muhalefet plân ile plânın zaman ve mekân 
bakımlarından tatbikini yekdiğerine karıştır- i 
maktadır. Bu meseleler üzerinde durmak lâzım- ] 
dır. ' 
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Derhal şu noktaya işaret etmek isterim ki j 

limanlar, fabrikalar, barajlar, enerji membala-
rı, petrol, şeker, çimento sanayii, yünlü ve pa
muklu mensucata kıymet ve ehemmiyet ver
mek gibi, bugün yapılanlar ve yapılacak olan
lardan hiçbirisi ne hüviyeti ve ne de şümulü 
itibariyle bu ana prensiplerin dışına çıkmış de
ğildir. 

Yukarda kısaca arz ettiğim veçhile Demok
rat Parti hükümetleri bu ana prensiplere ta
mamen uygun olarak muhtelif sahalar için faa
liyet programları hazırlamış bulunmaktadır. 

Bu programların yekdiğerine takaddümü 
meselesi ise Hükümet icraatının ta kendisidir 
ve bunların heyeti umumiyesi kâmil mânada 
bir çalışma plânını teşkil eder. 

Yoksa, totaliter rejimlerde olduğu gibi mu
ayyen zaman fasılalarına bölünmüş, kendi ken
dini evvelden bağlıyan statik ve âtıl plânlar 
yapmanın bu memleketin içtimai, iktisadi şart
larına uymadıği kanaatindeyiz. 

Filhakika yedi senelik tatbikat göstermiş
tir ki, bu memleketin imkânlarını, değil sene
ler evvel, hattâ çok kısa zamanda dahi önce
den tâyin etmek mümkün değildir. 

Bugün elde edilen bir imkânın münhasıran 
plân ve programda yeri yok diye millet hayrı
na kullanılmasından vazgeçileceğini düşünmek, 
işleri cidden hafife almak ve kendi icadettiği 
kalıplarla kendi kendini bağlamak olur. 

Bizim programımız ve gayemiz binnetice şu 
şekilde hulâsa edilebilir : Seyyal ve akıcı bir 
anlayış ile, istihsal ve istihlâk seviyesini yük
seltmek, istihlâk maddelerinin imkân nispetin
de memleket içinde imalini temin suretiyle mem
leketimizi dışarıya muhtaç bir halden en yakın 
zamanda kurtarmak, iştira gücümüzü ve iş 
hacmimizi artırmak ve bütün bunları tercihan 
serbest teşebbüs eliyle sağlamaya çalışmak ve 
.türlü sanayi şubelerini kurmak. 

Devrimizde memleket müdafaası için tek 
kurşunundan mavzerine, topundan tayyaresine, 
iktisadi sahada kazma - kürekten fabrikanın 
en basit parçasına, içtimai hayatta cemiyet 
olarak asgari şartlar ile yaşıyabilmek için iğ
ne - ipliğinden, zaruri gıda olarak ekmek ve 
şekerine kadar hayatını, dışardan gelecek ma
la bağlıyan bir milletin bugünkü iktisadi ve 
siyasi şartlar dâhilinde milletler camiasında 

— 1111 — 



İ :4Ö S7.2 
müstakil yaşamaya lâyık ölamıyacağı gizlene
bilir hakikatlerden değildir. 

işte bunun içindir ki, realist ve dinamik bir 
ruh, sarsılmaz iman ve attığı adımın, gittiği 
yolun neticesinden emin bugünkü hummalı ik
tisadi ve malî faaliyet içerisine girmiş bulu
nuyoruz. 

1949 yılında hususi ve resmî sektöre ait 143 
milyon metreden ibaret pamuklu mensucat is
tihsali 230 milyon metresi hususi sektöre aidpl-
mak üzere (380) milyon metreye yükselmiş önü
müzdeki senelerde (650) milyon metreye çıka
bilecek bir inkişafa mazhar olmuştur. 

Yine bu yoldaki çalışmalar neticesi; küçük 
sermayeleri teşvik ve teşci suretiyle; Balıkesir, 
Aydın, Bergama, Antalya, Manisa, Karaman, 
Adıyaman, Maraş ve Eskişehir'de birer iplik ve 
dokuma fabrikası kurulmuş ve kurulmaya baş
lanmıştır. 

1956 senesinde Amerika'ya 500 bin metre 
yünlü kumaş satışı da sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, her biri başiıbaşma 
memlekete hayırlı hizmetler gören ve görmeye 
namzet bu faaliyetlere zamimeten Makina Kim
ya Kurumu Sümerbanka bağlı ateş tuğlası fab
rikası, suni tahta imali hakkında yabancı serma
ye ile iki fabrika kurulmasına dair varılan an
laşma; yeni iki kâğıt fabrikasının kurulması ve 
mevcut selüloz sanayiinin tevsi işleri, Kütahya'
da yeniden kurulan muazzam azot sanayii, Ka
rabük Asit. Fabrikasının genişletilmesi, İskende
run'da kurulan ve hizmete giren 200 bin tonluk 
Suni Gübre Fabrikası da bu kutsi faaliyetler 
arasında yer almakta ve birçokları kısa fasıla
larla memleketin topyekûn kalkınmasına atıl
mak üzere sıra beklemekte ye çok yakın gele
ceğin her bakımdan mamur ve müreffeh Türki
ye'sinin temellerini teşkil etmektedirler. Bu sa
ha bizim icraat bakımından en kuvvetli ve en 
verimli tarafımızı teşkil etmektedir. Gerçi eski 
askerlikte hasmın kuvvetli yerinden taarruz bir 
tabiye görüşü ise de, yerini ve zamanım iyi seç
mek ve her bakımdan iyi tatbik zafere ulaştı
rır aksi takdirde hezimet ve izmihlal mukadder 
ve muhakkaktır. 

Buraya kadarki maruzatım ile hem muhale
fetin icraatımız hakkında vâki iddia ve isnatları 
hulâsa ve hem de bir program ve plâna müste
nit iktisadi istiklâl savaşımızın rakamlara daya-
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nan muvaffak ve başarılı seyrini izaha çalış
tım. 

Şimdi müsaadenizle muhalif arkadaşlarımı 
bir an için ellerini vicdanlarına koyup samimî 
düşünmeye davet ediyor ve hep beraber yedi 
yıl geriye avdet buyurarak güzel yurdumuz ve 
Büyük Milletimizin o gün içinde bulunduğu ik
tisadi ve malî durumunu şöylesine sathi de olsa 
kısaca gözden geçirmeyi istirham eyliyorum. 

Geçmişin hatırlanması veya hiç olmazsa ara
da bir nazar tetkikine alınmasında; gayretlerin 
tezyidi, memleket hizmetinde hakikatlerin ifade
si ve nihayet dün ile bugünün ölçülerek arada
ki farkın tezahürü bakımlarından faidelerini 
takdir edersiniz. 

Bu itibarla, uzun asırların ihmal ve her sa
hadaki bakımsızlığına inzimam eden kapalı ik
tisadi sistem ve iktisadi devletçiliğin bir Dev
let kapitalizmi şeklindeki dar anlayışın; tatbi
katta rubu asır devamı, memlekette sermaye 
terakümüne imkân vermemiş, ferdî ve şirketler 
halinde cemî teşebbüsü önlemiş, âdeta Türk ik
tisadi hayatım felce uğratmıştır. 

Hattâ bu fiilî harekette o kadar ileriye gidil
miştir ki: bütün tasarruf ve imsakli idareye ve 
muhtelif sebepler tahtında uzak kalman İkinci 
Dünya harbine, bin bir müşkülât ve milletçe fe
dakârlığa rağmen biriktirilebilen 214 ton altı
nın millî iktisadi kamçılayıcı ve istihsalin inki
şafını temin ve teşvik eder mahiyette hemen hiç
bir iş ve teşebbüs yapılmadan (4) sene gibi kı
sa bir zaman zarfında ve yalnız istihlâk uğruna 
91 ton erimiş 400 milyona yakın döviz mevcu
dumuz da aynı şekilde yok olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, asker olanlar bilirler, 
bir tabiye görüşü vardır. Hasma en kuvvetli 
olduğu yerden taarruz edilir. 

SAĞDAN BİR SES — Bilâkis; en zayıf nok
tadan. 

AVNİ YURDABAYRAK (Devamla) — Ta
rihi karıştırırsan çok misali vardır. 

Bizim de en kuvvetli sahamız İşletmeler Ve
kâletinin tetkikine mevzu olan sahadır. Muhalif
ler aksi gibi buraya taarruzlarını tevcih ediyor
lar. Fakat bu arz ettiğim tabiye görüşü zama
nında ve yerinde tatbik edilirse belki muzaffe-
riyet vardır. Fakat tatbik edemezlerse mağlûbi
yet mukadderdir. Ben de korkarım ki, bu akı
bete uğramıyasmız. (Soldan, alkışlar) 
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BEİS — İbrahim Kirazoğlu.. Yok. Şevki 

Erker (vazgeçti sesleri), Ali Yeniaras (vaz
geçti sesleri). Sadettin Karacabey. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa; 
Muhterem arkadaşlar, büyük iktisadi teşek
külleri sinesinde toplıyan İşletmeler Vekâle
tinin muvaffakiyetli mesaisini görmekle bah
tiyarız. Müntesiplerini hürmetle tebrik ederim. 

Arkadaşlar, Sümerbank camiası yeni bir 
zihniyet içersinde yeni bir çığıra girmekte
dir. Hususi eşhasla anonim ortaklık kurmak 
suretiyle yeni bir sanayi sisteminin doğmasına 
Önderlik etmektedir. Misal olarak Bursa'da 
kurulan suni elyaf fabrikasını gösterebiliriz. 
Yeni yeni fabrikaların kurulmakta olması 
memleket için memnuniyet verici bir hâdisedir. 

Arkadaşlar, bizim çiftçi olarak bir derdi
miz var. Pancar eken çiftçilerin bilindiği gibi 
pancar ekimi sistemi bize Avrupa'dan gelmiş 
bir sistemdir. Tesisatımın, elimizdeki, ekip
manımız ona göre ayarlanmış bir ekipman
dır. Bunu elimizle ekeriz, çapasını da elimiz
le yaparız, sökmesini elimizle sökeliz. Birkaç 
senedir pancar eken bir çiftçi sıfatiyle he
saplarını yaptık; bir dönümde 99 sıra pancar 
vardır, bugünkü sisteme göre.. Amerikalıların 
kabili ayar 40 santim üzerine bir sistemleri 
vardır. Buna göre yapıldığı takdirde 97 sı
ra da imkân hâsıl oluyor. Takribi hesaplarım 
yaptım, bir dönümde 14 bin pancar oluyor. 
Amerikan sisteminde 18 718 aded pancar olu
yor. Bütün bu vasatiye göre bir dönümden 
ti - 7 lira gibi bir noksan mahsûl alınıyor ve bi
naenaleyh bir dönümde çapalama ve sökme 
masrafımız 65 - 70 lira arasındadır. Amerikan 
sistemine göre kırk santim üzerinden ayar 
yaptığımız takdirde aşağı - yukarı bu masraf 
yan yarıya düşmektedir. Sayın Vekilden bu 
mevzu üzerinde durmasını ve Şeker Şirketinin 
de bu mevzu üzerinde esaslı etüd yapmasını 
rica ederim. 

Geçen sene Susurluk'ta dağıtılan küspe 
mevzuundan müştekiyiz. Çiftçiler istihkakını 
alamadılar, başkaları aldı. Bugün küspe hay
van beslenmesinde mühim bir unsur olduğu 
için herkes istihkakını almak istemektedir. 
Hayvan sahibine verilmesinde çok titizlikle 
davranılmasını bilhassa rica ediyorum. 

Birkaç seneden beri devam edegelen be
nim şahsi bir düşüncem cardır, o da Merinos 
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yününün çoğalmasıdır. Bu müstahsili himaye 
eden bir teşekkülün kurulmasıydı. Sayın Ve
kilimiz bu hususta büyük bir anlayış gösterdi» 
ler ve «Yapağı ve Tiftik Anonim Ortaklığı» di
ye bir şirket teşkil ettiler. Bu ortaklık geçen 
sene faaliyette bulundu. Fakan geçen seneki ka
rarlarından müstahsil olarak biz tatmin edilme
dik. Bu sene daha cezri hareket ederek daha ev 
vel işlerini piyasaya göre ayarlamalarım temen
ni ederim. 

Bu teşekkülden beklediğimiz diğer bir iş de. 
memleketimizde koyunculuk kooperatifleri kur
masıdır. Evvelce kurulan kooperatiflerin hayır
lı semerelerini görmeye başlamış bulunuyoruz. 
Bunun da evvelkiler gibi faydalı neticeler vere
ceğini ümidediyorum. 

Yapağı mevzuu en esaslı mevzularımızdan 
birisidir. Bu sene dışardan 80 - 100 bin liralık 
bir yapağı ithalâtı yapmak mecburiyetinde ka
tacağımızı zannediyorum. Yapağının ıslahı ve 
merinosculuğu geliştirmek için yeni tedbirler 
alındığını, ve rambiyo merinos cinsi ithal edi
leceğini memnuniyetle işittim. Köylülerimiz de 
bunu beklemektedir. Bu sayede dünyanın en 
güzel yününü teşkil eden merinos yünü yurdu
muzda yer-almaya bağlıyacaktır. Halk da bunun 
tezayüdüne büyük kıymet vermektedir. Nitekim, 
Ziraat Vekâletince bu sene 67 bin koyuna me
rinos aşısı yapılmıştır. Ancak, kısa bir zaman
da memlekette bu dâva üzerinde titizlikle yürü
yerek beş milyon koyunu merinoslaştırma k ve 
bu suretle artık merinos koyunu için tops, ya
pağı için para vermemek suretiyle, büyük bir 
ithalâtı önlemek mümkün olur arkadaşlar. 

REİS — Vaktiniz çok az kaldı, efendim. 
SADETTİN KARACABEY (Devamla) — 

Tiftik ve yapağının maalesef büyük bir ekseri
yeti dışarıya ihracedilmektedir. Bunun da ön
lenmesini rica ederim. Sanayi'imizde, yurdun 
fabrikalarının ekseriyeti tiftik üzerinde çalış
mıyorlar. Büyük bir kısmını hammadde olarak 
Avrupa'ya satıyoruz. Memleketin büyük ihti
yacı olan bu tiftik işini ele almasını ve süratle 
merinos ihtiyacında olduğu gibi, yapağı, tiftik 
dâvasının da halledilmesini görmekle iftihar 
edeceğiz. Heppinizi hürmet ve muhabbetle se
lâmlarım. 

REİS ~ Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Çok muh

terem arkadaşlar; yurdun kalkınmasında büyük 
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hizmet gören İşletme Vekâleti bütçesinde bâzı 
mevzular üzerinde tenkidde bulunacağım. 

Kömür işi bilhassa çok mühimdir. Benim 
şahsi kanatime göre kok kömürünü iktidarımız 
memleketin en ücra köşesine kadar şevke devam 
etmektedir. Ve memlleketin içinde bulunan lin
yitler de her bölgede kolaylıkla bulunabilmek
te ve bu mevzua hususi teşebbüsler lâyık oldu
ğu ehemmiyeti vermektedir. Vekâlet de linyit 
mevzuuna önem verir ve bu işi teşvik ederse çok 
yerinde olur. Bu suretle kok kömürünü de 
rasgele sarf etmemiş oluruz. 

Çimento fabrikaları hakikaten kuruluş iti
bariyle memleketin 'kalkınmasında şehirleri bi
rer parlak yıldız haline getirmiştir. Bundan son
ra inşallah demir ve çimento köylere kadar gi
decek ve köylerimiz de toprak damlardan kur
tulmuş olacaktır. 

Şeker fabrikalarına gelince : memleketin şe
ker ihtiyacı artmıştır. Muhalif partilerin de ka
bul ve temas ettiği gibi, dünkü istihlâkle bu
günkü istihlâk arasında çok büyük farklar var
dır. Köylümüz de şekeri çok fazla istihlâk etme
ye başlamıştır. Bu şeker fabrikalarının gayesi 
ve faydaları yalnız şeker istihsal etmek değil
dir. Bilhassa, toprağın çeşitli ziraat kollarında 
işlenmesini temin ve tamim etmektir. Geçen 
sene Erzurum'da 30 bin ton pancar işledik. Bu 
bir tecrübe senesiydi, çok iyi neticeler aldık: 
inşallah önümüzdeki sene de çok büyük inki
şaflar kaydedecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, üzerinde durmak is
tediğim hususlardan birisi de Karabük Demir -
Çelik fabrikalarıdır. Bu fevkalâde önemle ele 
alınmıştır. Ben şahsan ziyaret ettim, büyük 
inkişaflarla memleketin 'ihtiyacı olan demiri 
imal etmektedir. Bilhassa ince demir memle
kette büyük bir ihtiyaçtır. İthal edilemediği za
manlarda inşaatların yarım kaldığını hepiniz 
görmüşünüzdür. önümüzdeki sene altılık, sekiz
lik demirleri Karabük müessesesi ince. borularla 
birlikte imal ederek memleket hizmetine arz 
edecektir. 

üzerinde durmak istediğim meselelerden bi
risi de, memleketteki bakırdır. Bakır istihsal 
ediliyor, fakat levha haline getirmek İmkânı 
bulunmuyor İptidai maddeleri mamul bir hale 
getirmek için türlü tesisler kuran Hükümeti
mizin bakırı levha haline getirmek için bu mev-
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zııu ele almasını ve memleketin hizmetine arz 
etmesini temenni ederim. Bilhassa sanayide, şu
rada burada büyük bir yer tutan bakır mev
zuu üzerinde durulmasını bilhassa istirham edi
yorum. 

Erzurum, bilhassa Şark bölgesinin hayvanat 
merkezidir. Bu bölge soğuk bir bölge olduğu 
için burada yün, şayak mühim bir maddedir. 
Ve bu maddeler Şark bölgesinde çok eıdc edi
lir. Et kombinası burada büyük bir tesis mey
dana getirmiştir. Burada halkımızın mühim bir 
ihtiyaç maddesi olan şayak elde edilir. Bu şa
yağı dokuyacak bir fabrika kurmasını Sayın 
İşletme Vekilimizden rica ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. 
REİS — Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) ••- Muhte

rem arkadaşlar; dün Ticaret Vekâletinin büt
çesi müzakere edilirken yaptığım kısa konuş
mada yeraltı servetlerimizin ihmal edilmesi yü
zünden uğradığımız zararları belirtmeye çalış
mıştım. Bu hususa bir misal olmak üzere, bugün 
taşkömürü meselesini basit bir tetkikten geçi
relim. 

Zonguldak kömür işletmesinin amenajman 
plânında derpiş edilen istihsal miktarları sene
lere göre şudur: 

1950 1954 1960 

3 152 000 4 222 000 5 140 000 

Proje 1960 senesinde istihsalin 6 milyon 
1950 bin tona yükselmesini de mümkün görmüş
tür. 

Bu istihsal previzyonlarma karşılık yapılan 
fiilî istihsal miktarlarını zamanın darlığı dolay ı-
siyle ayrı ayrı tahlil etmiyeceğim, bunu tetkik 
kolaydır. Yalnız şunu belirteyim ki, halen yap
tığımız çalışmaların istihdaf ettiği istihsal mik
tarının 3,5-milyon ton civarında olduğunu, ya
ni programa nazaran henüz 1954 senesinin istih
sal hacmına bile yanaşılmamış bulunduğunu 
görmekteyiz. 

Bu vaziyete göre kömür havzamızda en mü
samahalı bir görüşle iki senelik bir had içinde 
5 milyon ton civarında ilâve yüzde 11 küllü taş 
kömürünün yani 450 milyon Türk lirasına te
kabül eden bir döviz kıymetinin memleket için 
kaybedilmiş olduğu neticesine varırız. 
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Şimdi bunun sebebini araştıralım. 
Başvekâlet Umumi Murakabe Heyetinin ra

porlarını ve bu raporlara Etibank tarafından 
verilen cevapları tetkik edecek olursak bu ak
saklığın en mühim sebebinin döviz ve finans
man tahsisindeki noksanlık olduğu açıkça gö
ze çarpar. 

iddiası yapılan büyük kalkınma hamlesi için
de kömür havzasına vaktinde yapılamıyan 200 
milyonluk tahsisin bugün memlekete 450 milyon 
lira tutarında bir zarar doğurduğu bu suretle an
laşılmış olur. 

İftiharımıza vesile olan kalkınma tesislerimiz
den hangisini alırsak alalım, 200 milyonluk bir 
envestisman karşılığında 450 milyon liralık bir 
döviz tasarrufunun sağlandığını iddia etmek as
la mümkün olamaz. Kaldı ki, kömür havzası bu 
suretle vâki gecikmeden mütevellit aksaklıkları 
karşılamak için almak zorunda kaldığı arızi ted
birler dolay isiyle bu iki yüz milyonu da harca
makta ve bu suretle haksız olarak istihsal maliye
tinin yükselmesi zaruriyeti ile karşılaşmaktadır. 

İşletmeler Vekilinin bugün gösterdiği yakın 
alâka ve gayretlere rağmen kömür havzamızın bu
günkü durumu hâlâ böyledir. 

Vakit müsaidolsa idi, geniş izahlara geçerdim. 
Yalnız bir izah yapayım... 

Havzanın yeni faaliyete geçen lavvarları tesis 
mahiyetleri itibariyle ancak % 34 küllü kömürle
ri, % 11 küllü yıkanmış hale getirmek üzere ku
rulmuşlardır. 

Bugünkü tatbikatta ise 38 - 39 küllü kömür
leri 14 küllü olarak yıkamaktadır. 

Bunun sebebi piyasa ihtiyacına kâfi mal sevk 
edebilmek için kömürlerin içinde % 3 nispetin
de fazla kül bırakmak suretiyle bir miktar hac
mi büyütmektir. Bu oyun eskiden beri oynan
makta ve çok zararlı neticeler vermektedir. 

Diğer taraftan, lâvvarm yıkama kombinozyo-
nuna yapılan bu müdahale Çatalağzı santralinde 
yakılması lâzımgelen âdi cins kömürlerin kifayet i 
nispetinde istihsalini mümkün kılamamakta ve 
dolayısiyle santralde âdi kömür yerine % 80 nis
petinde iyi kalitede kömür kullanılmasını gerek
tirmektedir. 

Bu neticenin meydana gelmesi bilhassa, tüvö-
nan kömürlerin yüksek küllü olarak istihsal edil
mesinden doğmakta, bu da havzada hâlâ metotlu 
çalışma yoluna gidilmemiş olmasından ileri gel-
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mektedir. Bugün metotlu çalışmaya engel olan 
mevzuların başında tazyikli havanın kifayetsiz
liği gelir... 

Vaktinde kompresör ihtiyacının temin edile
memiş olmasının hangi neticeleri doğurduğunu 
şu basit ve kısa izahlarımız gösteriyor. 

Bu vesile ile senelerden beri yapmakta oldu
ğumuz izahı şurada bir defa daha tekrarlamak
tan kendimizi alamıyoruz. 

Mahdut döviz imkânlarımızı kısır mevzular 
üzerine geniş geniş yayarak memleketi iktisadi 
sıkıntılar içine sokmaya hakkımız yoktur. 

Kömür üzerine verdiğimiz bu misali diğer 
maden işletmelerimize de aynen intikal ettirmek 
mümkündür. 

işletmelerimiz geniş döviz kıymetlerini bize 
getirmek için bazan pek basit mahdut ihtiyaçla
rın kısırlığı içinde çırpmıyorlar. Bir gün tel ha
lat dâvası, bir gün ocak lâmbası dâvası, bir gün 
kompresör dâvası ve bunların yanında teknik 
personelin nuzur ve emniyet dâvası, hulâsa basit 
ihtiyaçları dâva haline getiren meselelerin halle
dilmesi bize çok verimli neticeler gösterebilir. 

Bugün içinde bulunduğumuz sıkıntıları üç 
senelik kuraklığa atfeden arkadaşlarıma söyliye-
yim ki, maden servetleri, mevsim kuraklığına da 
asla tâbi değildirler. Bu sebeple iktidarın kalkın
ma plânında kendilerine ön safta bir yerin ay
rılmasının zaruretine işareti lüzumlu buluyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. 

RElS — Osman Bey, şartla söz istiyorsanız 
veremeyiz. Ama Grup Reisi sıfatiyle konuşabi
lirsiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) - O hal
de Vekil Beyden sonra konuşurum. 

RElS — Efendim, kifayet takriri verildiği için 
Vekilden sonra ancak sıradaki mebus arkadaş 
konuşabilir. Grup Reisi olarak konuşmak isti
yorsanız sıraya tâbi değilsiniz tabiî. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamda) — Zaten 
sırada olan benim. 

RE IS — Affedersiniz, konuşmanızı sıranızı 
tesbit suretiyle temin etmek istedim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamda) — Rica 
ederim efendim, niyetinizin halisane olduğundan 
ne zaman şüphe ettik? 

R E l S — işletmeler Vekili. 
İŞLETMELER VEKIL! SAMET AĞAOĞ-
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LU (Manisa) — Çok muhterem arkadaşlar; saat I 
2,30. hepiniz çok yorgunsunuz. Merzuımuz da 
enteresan. Fakat bu mevzu Maliye Vekilinin yap
ağı iki uzun izahatın sıklet merkezini teşkil eder. 
Yine aynı mevzularla alâkalı olarak birçok me
bus arkadaşlar geniş geniş izahat verdiler. Onun 
için yalnız bana sorulan soruların üzerinde duraca
ğım. Şimdi birkaç noktaya işaret etmekle sözüme 
başlamak istiyorum. 

Evvelâ arkadaşlar; muhalefette bulunan arka
daşlar bilmiyorum nereden çıkarıyorlar; ilk 
günden beri iddia ediyorlar; 1953 senesine kadar 
istihsal fazla imiş, sonra düşmüş. Bunu nereden 
çıkarıyorlar, hangi istatistiklere dayanıyorlar, 
hangi istatistik böyle bir iddiayı teyidediyor? 
fstatistiklerde bu iddiayı teyidedeeek rakamlar 
yoktur. Falan maddede olabilir. Fakat yüzde 90 
tımda yoktur. Falan sanayide, falan fabrikada 
belki noksan istihsal olabilir. Fakat millî istihsal 
tempomuz mütezayid bir şekilde ilerlemektedir. 

îşte kömürde vaziyet, Cemal Kıpçak arkadaşı: 
ram dediği gibi değildir. Rakamları huzurunuzda 
okuyacağım; kömür istihsali muntazam bir seyir 
takibederek mütemadiyen artmıştır. Bir basV 
nokta : 1957 yılının bütçesi tetkik ve müzake
re edilirken 1954 senesi Yüksek Murakabe Hey
eti raporlarından rakamlar, izahlar okumak 
doğru olmaz. Çünkü bu rakamlar şimdi mazi
de kalmış, 3 sene evvelki malûmattır ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde on
ları bugün okuyarak efkârı umumiyeye, sanki 
bugünün realiteleri imiş gibi arz etmek asla 
dürüst bir yol değildir. 

Bakınız, muhalefet partisi sözcülerinden 
Halk Partisi sözcüsü arkadaşımız 1954 senesi 
raporundan amenajmaıı plânına ait satırlar 
okudu ve kömür istihsali azalmış, dedi. Ben 
de aynı Yüksek Murakabe Heyetinin aynı mü
tehassısları tarafından yazılan 1955 yılı rapo
rundan sayfalar okuyacağım. 1955 yılı Yüksek 
Murakabe Heyeti raporunun 17 nci sayfasında 
«Amenajman işleri» başlıklı kısımda şöyle ya
zıyor : 

«1955 yılı sonuna kadar sabit kıymet mahi
yetindeki tesis ve tevsilere yapılan yatırım ye
kûnu 350 milyon lirayı bulmuştur. Mühim öl
çüdeki yatırımlar 1950 yılından itibaren başla
maktadır. Bu 350 milyon liralık meblâğın 
ancak 45 milyon lira kadarı 1950 yılından ev
velki sarfiyata taallûk etmektedir,» i 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hataya 

düşüyorsun Samet Bey. Rapor bende de var. 
Bu rakam 1941 den 1955 e kadar olandır. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Hayır, buradan tekrar okuya* 
İmi. : «1955 yılı sonuna kadar sabit kıymet ma
hiyetinde tesis ve tevsilere yapılan yatırım 
yekûnu 350 milyon lirayı bulmuştur. Mühim 
ölçüdeki yatırımlar 1950 yılından itibaren baş
lanmaktadır. Bu 350 milyon liralık meblâğın 
ancak 45 milyon lira kadarı 1950 yılından ev
velki sarfiyata taallûk etmektedir.» 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sonra
sını oku. 

REİS — (Vekile hitaben) Siz devam ediniz 
efendim. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞLU 
(Devamla) — Rapor sarahati katiye ile diyor 
ki; (1950 yılından evvelki sarfiyat 45 milyon 
liradır.) 

Şimdi yine aynı raporun 20 nci sayfasından 
«İstihsal işleri» başlıklı kısmı okuyacağım. Hav
zanın müşkülâtını, 1955 yılındaki büyük sel 

"felâketini, grizu felâketini nazarı dikkate ala
rak şu hükme varıyor. Bu satırlar da 1954 ra
porunu yazan mütehassıslarındır. 

«Son yıllardaki istihsal faaliyetlerini karak-
terize eden bu hususlara ilâveten, 1955 yılın
da büyük çapta ocak kazaları, yangınlar ve 
bunların üstünde de yaz aylarında, kömür hav
zası tarihinde görülmemiş bir sel âfeti ile 
karşılaşılmıştır. 

Bu şartlar altında çalışılarak kömür istih
sal miktarları her yıl bir miktar artırılmak su
retiyle munzam taleplerin karşılanmasına gay
ret edildiği müşahede olunmaktadır. Bu neti
celerin istihsali, en yüksek sevku idare kade
mesinden işçisine kadar her mertebedeki ilgi
lilerin gösterdikleri yakın alâka, müzaheret, 
gayret ve fedakârlık sayesinde mümkün ol
maktadır.» 

Niçin arkadaşlarım bunu okumuyorlar! Niçin 
1954 te< şu ve bu sebeplerle karanlık geçmiş çok 
kısa bir devreyi alıp karşımıza çıkıyorlar? Bu 
bütçe tetkiki bakımından külliyen hatalı ve mer-
dut bir yoldur bu. 

Şimdi bir de istihsalin nasıl olduğunu söyliye-
yim : Dediler ki, 1953 ten sonra istihsal artmıyor. 
Halbuki günlük program ve senelik istihsal ra-
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kamları öyledir : 1953 te 13 820, 1954 te ı 
15 400, 1955 t© 16 200? 1956 da 17 000, 1957 | 
de 17 600. Bir buçuk aydan beri de vasati 
18 200 üzerinden gidiyor ve 19 bine süratle yü
rümektedir. 1950 yılında fiilî istihsal 4 360 598, 
1951 de 4 721 589, 1952 de 4 846 342, 1953 te 
5 654 326, 1954 te 5 711 253, 1955 te 300 000 ] 
ton kömüre mal olan büyük sel ve grizu hâdise
lerine rağmen 5 495 697, 1956 da 5 888 308 
tondur. Hani istihsal durmuştu? 

Arkadaşlar; derhal haber vereyim; amenaj-
man plânının satha taallûk eden kısmı % 95 ik- I 
mal edilmiştir, iki büyük lâvvar ile liman tesis
leri bitmiştir. Metrik tesisler bu yaz bitecektir. 
Bundan sonra iç istihsali makineleştirmeye sıra 
gelecektir. Yapılan etüdleri birkaç ayda bitecek
tir. 

Cemal Kıpçak arkadaşımın temas ettiği nok
taya geleyim. Hakları vardır bir noktada, fazla 
küllü olma bahsinde!. Cemal Beyin kendisi tek-
nisiyendir. Havzanın tabiî şartlariyle maden 
şartlarını bilirler. Falan falan damarların fazla 
işletme sebebiyle fazla küllü çıktığını bilirler. 
Külün fazla olduğundan bahsediliyor da bunun 
muvakkat olduğun-u neden söylemiyor? 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Söyledim. 
İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-

LU (Devamla) — Bir kısım damarların külü art
tı diye havzanın altmlaki kömürleri bırakacak 
mıyız? 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Kompre
sör alsanız... 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Yani havzanın daha mütekâmil 

. işlemesini istiyorsunuz. Şu okuduğum rakamlar, 
şu limanların, şu lâvvarlann bitmesi daha mü
tekâmil hale gelmek değil midir? 

CEMAL,KIPÇAK (Devamla) — Müsaade 
ederseniz birşey sorayım... 

REİS — Sizin sözleriniz kesilmeden tama
men zapta geçti, vekili dinlemenizi rica edeceğim. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AÖAOÖ-
LU (Devamla) — Maliyetlerin yükseldiğinden 
bahsettiler. Benden evvel konuşan Çalışma Ve
kili arkadaşım, işçilerin refahı için alman ted
birleri anlattılar. Yalnız geçen sene . zarfında 
kabul buyurduğunuz kanunlar havzada milyon
larca liralık zam yapmak mecburiyetini doğurdu. 
Bir taraftan bu, bir taraftan, muhtelif sebep- I 
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lerle ve başta bir âmme hizmeti yapmak, mesken 
ve sanayi kömürünü halka daha ucuz temin et
mek endişeleriyle kömür fiyatlarını lâyık olduk
larından daha aşağı hadde tutmamız yüzünden 
maliyetlerimiz yükseliyor. Sonar Bu tesisler 
yapılırken, teşekküller borçlanıyorlar ve bunların 
faizleri de buna inzimam ediyor, ve bütün bunlar 
maliyete intikal ediyor. Bununla beraber, bizim 
kömür istihsal maliyetlerimiz bu sahada ilerlemiş 
memleketlerdeki taş kömürü istihsal maliyetin
den ürkütecek kadar yüksek değildir. Satış fiyat
larımız ise birçoklarından ve hattâ İngiltere'den 
daha ucuzdur. 

Sonra, demir istihsnali azaldı diyorlar. Ne
rede azaldı? 73 binden aldık, 155 bine getirdik 
arkadaşlar. Huzurunuzda büyük rakamlar söylü
yorum. Bile bile diyorlar ki, aynı mevzu üzerinde 
verilen rakamlar arasında 3 - 5 bin ton fark var
mış. Bu siyaset kürsüsünde mektepteki çocukları 
matematikten imtihan eder gibi, (zero dix) den 
şu kadar noksan çıkardın diye soru sormak olur 
mu, beyefendiler? 

Ben sadece hangi mebdeden aldık, hangi sevi
yeye getirdik, onu büyük rakamlarla ifade ettim. 
Bunun ehemmiyet noktası buradadır. 73 binden 
150 bine gelmiş olmasındadır. 

Çimentoda durum aynı. «1953 e kadar arttı, 
ondan sonra durdu.» diyorlar. Kim, söylüyor bu
nu? iddianızı ispat edecek rakamlar nerede? 

Çimento istihsal rakamlarını da söyliyeyim. 
Bu sene 970 bin ton. Geçen senede 811 bin ton
du. Bırakınız 1954 ü, 1955 i. 1956 da vaziyet bu
dur. Demek durmamış. Hani durmuştu, hani ge
riye gidiyordu? Maliye Vekilinin geçen gün çok 
güzel izah ettiği gibi, % 85 - 86 randıman büyük 
bir muvaffakiyettir. Kapasiteyi bir milyon 230 
bin tona çıkardık. İstihsal 970 bin ton oldu. Çün
kü Ankara fabrikası, Darıca tevsii sene ortasında 
çalışmaya başladılar. Gelecek sene, Allah'ın yar-
dımiyle, ben veya benden sonra gelecek olan 
arkadaşınız, huzurunuza çıkacak belki de prog
ramın şu kadar üstünde istihsal yaptığını söyli-
yecektir. O zaman belki takdir edersiniz!. 

Demiri de söyliyeyim, memnun olunuz, arka
daşlar : Demir istihsalinin 300 bin tona çıkarıl
ması için Nisan ayında yaptığımız mukavelenin 
tatbikatı çok süratle inkişaf etmektedir. Oraya 
giden mebus arkadaşlarım gördüler : 6 yüz bin 
tona kadar çıkarılması için yapılan mukaveleler 
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de imzalanmıştır. Bu nazari kapasitedir, tatbi
katta 7 yüz bin tona kadar çıkabilecektir. Bir 
yüksek fırın mukavelesi kalmıştır o da inşallah 
Mart ayında imzalanacaktır. 1958 de Karabük 
Demir - Çelik Fabrikasının istihsali belki de 6 
yüz bin - 7 yüz bin ton olacaktır. Sabri Erdu-
man arkadaşım müsterih olsunlar, ince demirle
ri de burada yapacağız. 

Hüseyin Balık çimento fabrikalarının daha 
2 - 3 yıla kadar tamamlanamıyacağını ifade et
tiler. iki tanesinin resmi küşadına kendisini da
vet ediyorum. Martın sonunda Eskişehir'le Ada
na çimento fabrikalarının açılışına teşrif etsinler 
Demek ki, 2 - 3 senede bitmiyeceğini söylediği 
çimento fabrikalarının ikisi önümüzdeki ayın 
sonunda işe başlıyor. 

1957 senesi içinde asgari dört çimento fab
rikasının bitirilmesi mümkün olacaktrı. Büyük 
bir kuvvetle çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. 

Müsaadenizle söyliyeyim, bizim bir tevazuu-
muz oldu. Haddizatında her biri muazzam 
fabrika olan ilâveleri tevsi diye ifade ettik. Bu
na hakkımız yoktu. Darıca Çimento Fabrika
sının kapasitesi 200 000 ton iken 100 000 ton. 
luk ilâve yapıldı. 

Bu yepyeni bir fabrika kurmak demektir. 
Geçen günkü içtimalarda bir arkadaşım Anka
ra çimentosundan bahsetmiş, ve yenisini tevsi 
diye göstermişti. Halbuki eski 10 000 tonluk 
küçük bir fabrika idi, şimdi 120 000 ton oldu. Fiilî 
çalışma temposu 150 000 ton üzerindedir arkadaş
lar. Şu, bu sebeple bâzı çimento fabrikalanndaki, 
gecikmelere mukabil diğer bütün işlerimiz 
ve programlarımız tam zamanında bitmekte
dir. Biı cümleleri üzerinde durayım, «vaziye
ti efkârı umum iyeye iyi göstermek için biribir-
lerini tutmıyan birtakım rakamlar veriyorlar» 
dediler. Bu asla varit değildir. Şiddetle reddeden 
rim. Şimdi size yalnız işletmeler Vekâletine bağlı 
teşekküllerin 1950 den bu. tarafa yaptıkları iş-

.lerrn bir listesini okuyacağım. 
""OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vesi

ka lariyle birbirini tutmıyan rakamlarınızı ve
receğiz, bize bu imkânı sağlayın lütfen. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Şimdi ben de efkârı umumi-
ypyo. bir liste okuyacağım. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — İftira 
mı ediyoruz Samet Bey. 
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İŞLETMELER VEKLlLİ SAMET AĞAOĞ-

LU (Devamla) — Hayatı siyasiyemde çok şü
kür bu çeşit kelimeler kullanmaktan çekindim, 
bunu siz de çok iyi bilirsiniz Osman Bey. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Birbi
rimizi şahit gösterirsek hiçbir dâvayı kaza
namayız Samet Bey. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Bu'ukuyacağmı liste efkârı 
umumiyeyi aydınlatacaktır, bu liste yalnız Ve
kâletimize ait bir listedir. 

işletmeler Vekâletine bağlı teşekküllerin 1950 -
1956 senelerinde tamamlanan tesisleri 

İşletmeye 
alındığı 

iş veya tesisin cinsi tarih 

Sümerbank : 
Ereğli Elektrik Santralinin tevsii 
Hereke - Çatalağzı Trafo Merkezi 
Bakırköy kazan ilâvesi 
Gemlik suni yün ve selef on kâğıdı te
sisi 
Gemlik Karbon Sülfür Fabrikası 
Derme Hidro - Elektrik Santrali 
Ereğli Dikiş ipliği Fabrikası 
Taşköprü Sicim ve Kanaviçe Fabrikası 
Sivas Çimento Fabrikası tevsii 
izmir iplik Dokuma ve Basma Fab
rikası 
Denizli iplik Fabrikası 
Erzincan iplik Fabrikası 
Bursa Merinos Fabrikası tevsii 
Diyarbakır Şayak P'abrikası 
Bakırköy Bez Fabrikası tevsii 
Kütahya Seramik Fabrikası Suni Ku
rutma Tesisi * 
Demir, Çelik ikinci Kok Fabrikası 
Demir, Çelik Sinter Tesisatı 
Karabük Santrifüj Boru Fabrikası 
Selüloz ve Kâğıt : İkinci Kâğıt Fab
rikası 
Selüloz ve Kâğıt : Üçüncü Kâğıt Fab
rikası 
Selüloz ve Kâğıt : Kâğıt Torba Tesisi 
Selüloz ve Kâğıt : Elektrik Santrali 
tevsii 
İzmit Boru Fabrikası 

1950 
1954 
1952 

1951 
1950 
1951 
1952 
1952 
1954 

1954 
1953 
1953 
1953 
1953 
1951 

1955 
1952 
1953 
1954 

1953 

1954 
1954 

1950 
1956 
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İş veya tesisin cinsi 

Balıkesir Fabrikası dokuma kısmı 
Filyos Ateş Tuğlası Fabrikasının tev
sii 
Demir ve Çelik 36 inçlik blok Had
dehanesi 

Şeker fabrikaları : 
Turhal îspirto Fabrikası 
Burdur Şeker Fabrikası 
Susurluk Şeker Fabrikası 
Adapazarı Şeker Fabrikası 
Amasya Şeker Fabrikası 
Konya Şeker Fabrikası 
Kütahya Şeker Fabrikası 
Kayseri Şeker Fabrikası 
Elâzığ Şeker Fabrikası, 
Erzincan Şeker Fabrikası 
Erzurum Şeker Fabrikası 
Malatya Şeker Fabrikası 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
Mermi İmalâthanesi 

işletmeye 
alındığı 

tarih 

1956 

1956 

1956 

1955 
1955 
1955 
1953 
1954 
1954 
1954 
1955 
1956 
1956 
1956 
1956 

1955 

Çimento fabrikaları: 
îzmir 
Ankara, 
Darıca 
Sivas İkinci Ünite 
Zeytin Burnu Tevsii 
Azot sanayii T. A. Ş. 
Site inşaatı 
Site harici elektrik şebekesi 

Etibank : 

1953 
1956 

1954-1956 
1952 
1954 

1956 
1956 

Çatalağzı Santrali 1 nci grup 1955 
» » 2 » » 1955 

Hezar Hidro - Elektrik Santrali ' 1955 
Ankara - Kırıkkale Enerji Nakil hattı 1954 
Kırıkkale - Karabük » » » 1954 
Tunçbiîek - Paşalar » » » 1955 
îzmir - Manisa » » » 1954 
Ergani Bakır İşletmesi 4 No. lu kon-
verter - 1951 
Ergani Bakır İşletmesi Granülasyon 
tesisi 1954 
Ergani Bakır İşletmesi 100 lük tele-

Iş veya tesisin cinsi 

fon santrali 
Ergani Bakır İşletmesi Elektrik Ark 
fırını 
Keçiborlu Kükürtleri Değirmendere 
İhraç Kuyusu 
Keçiborlu Kükürtleri Değirmendere 
İhraç Kuyusu teçhizatı 
Keçiborlu Kükürtleri Değirmendere 
İrtibat galerisi 
Dinar - Keçiborlu E. N. H. 
Keçiborlu Kükürtleri Anbar binası 

« » Flotasyon ve 
Rafineri tesisleri 
E. K. 1. Çatalağzı Lâvvarı 
Karadon Transfer İstasyonu 
Zonguldak l imanı Tahmil Tahliye 
İstasyonu 
Zonguldak Limanı direk vinci 
Kozlu ocak vantilatörleri 
Tunçbiîek 2X1 000. Kv. Santrali 
Montajı 
Tunçbiîek 2X1 000 Kv. Santrali 
temel tevsii 
Tunçbiîek Lâvvarı 

» İhraç Bandı 
» - Değirmisaz K. N. H. 

' » Lâvvarı montajı 
Değirmisaz Hava Hattı 
500 tonluk Değirmisaz Tuvenan Silosu 
Soma Lâvvarı 
Soma Lâvvarı Çelik Konstrüksiyon 
montajı 
Soma Hava Hattı 

» Santrali tevsii 
* Atölye Binası 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Mü
essesesi Briket Fab. 
Zonguldak Liman tesisleri 

» Liman Lâvvarı 
Mıırgul Asit Sülfirik Fabrikası 
Sarıyar Santrali Birinci ve İkinci 
Üniteler 
Çatalağzı - Karabük 'Hattı 2 nci dev
renin çekilmesi 
Karabük İndirici Transformatör 
Merkezi 

İşletmeye 
alındığı 

tarih 

1950 

1954 

1951 

1954 

1952 
1953 
1952 

1954 
1955 
1955 

1955 
1954 
1955 

1953 

1952 
1955 
1953 
1953 
1953 
1953 
1953 
1952 

1951 
1951 
1953 
1952 

1954 
1956 
1956 
1956 

1956 

1956 

1956 
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İş veya tesisin cinsi 

Bursa Trafo Merkezi 
Eskişehir Trafo Merkezi 
Paşalar » » (Eskişehir. 
Bursa'ya cereyan) 
Adapazarı Trafo Merkezi 
Devrek » » 
Soma - Manisa Hava Hattı 
Ümraniye indirici İstasyonu 
Filyos - Devrek ve Çaycuma Hava 
Nakil Hattı 
Sarıyar - Ankara, Sarıyar Adapa
zarı Hava hatları 
Ankara Cebeci - Vekâletler Trafo 
Merkezi 
Tunçbilek Açık İşletmesi 
Değirmisaz » » 
Çatalağzı Santrali S ncü grup 
Tunçbilek Termik Bölge Santrali 

27.2 
İşletmeye 
alındığı 

tarih 

1956 
1956 

1956 
1956 
1956 
1956 
1956 

1956 

1956 

1956 
1956 
1956 
1956 
1956 

Şimdi arkadaşlar efkârı unıumiyeyi oyala
mak maksadiyle mübalâğalı, rakamlar veriyor-
muşuz. Şu okuduğum tesislerin bir tanesinin 
yapılmadığın' bana göstersin ben kendisine bü
tün beyanatında hak veririm. Gösteremez. Ama 
yuvarlak birtakım rakamlardan istifade etmek 
suretiyle filân 2at. filân yerdeki beyanatında 
150 bin ton dedi, diye fesat ediyor! Filân yer
de de 155 bin ton. Bu 5 bin ton fark ne... ? Böy
le şey olmaz arkadaşlar. İktidara geldiğiniz za
man böyle konuşmamanızı sizlere tavsiye ediyo 
mm. 

Şimdi, bir de hususi sektör meselesi! Husu
si sektör ihmali edildi, deniyor. 1953 e kadar ile
ride idi, 1953 ten sonra ihmal edildi, Devlet sek
törü yukarda, diye iddia ediliyor. Bu da efsane
dir beyefendiler... Bu efsanenin dayandığı bir 
nokta var. Cidden hususi sektörü büyük tesis
ler dışında yüzde yüz takibetmek güç oldu. Me
tot malûm, araştırıyor, tetkikler yapıyoruz. Ama 
birtakım sanayi vardır ki, sizi tamamen tekzibe-
der. Bunların başında pamuklu sanayii gelir. 
Hususi sektör daima ileride gitmektedir. Ra
kamları biliyorsunuz. Yalnız sanayi Kalkınma 
Bankası 345 müesseseye 159 milyon vermiş, bu 
bir... Sonra bunlar kendi gayretleriyle 433 mil
yon temin etmişler. Bundan başka kanuna göre 
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kurumlar ve şirketlerde yabancı sermaye 185 
milyon, yerli sermaye de 281 milyon. 

KÂMİL KIRIKOĞLU (Malatya) — Devlet 
sektörü ne kadar? 

REİS — Kâmil Bey; müdahale etmemenizi 
rica ederim. 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOÖ-
LU (Devamla) — Arkadaşlar, Hüseyin Balık di
yor ki: «Teşekküllerin murakabesi iyi yapıla» 
mıyor. 3460 sayılı Kanun tadil edilecek, dediler; 
edilmedi. Bu sermayeleri partizan düşünceler
den ve politikadan kurtarmak lâzımdır. Perso
nel çok değişiyor. Çabuk değişiyor.» 

Balık arkadaşımız, bu sözlerle vaktiyle ken 
di yaptığım şikâyet ediyor. (Soldan, gülüşme
ler) Hüseyin Balık bana kendi ağzı ile filânı fi 
lanı değiştir, diye kaç defa söyledi! Kendisiyle 
beraberim; hakikaten, birçok müesseselerimizin 
başında seneler ve senelerden beri aynı müdür 
lerimizin bulunması yerinde olur. Fakat bu za
man işidir. Alman sanayii bugün bize misal gös 
terilemez. Alman sanayii kurulmuş, istikrara ka
vuşmuştur. Fakat Alman sanayiinin kurulduğu 
zamanlarda da adamlar sık, sık değişmiştir. Onu 
tetkik etmek icabeder. 

Arkadaşlar; biz zihniyet değişikliği yaptık. 
Eski zihniyette bulunanları, yeni tmpoya inti 
bak edemiyenleri değiştirdik. İcabederse yine 
değişir. Bu böyle. Diğer taraftan bir başka va
ziyet de var. Teşekküllerimizde çalışanların ek 
serisi on beş, yirmi sene orada kalmış olanlar
dır. Yalnız Hüseyin Balık benden iyi bilirler ki. 
meselâ Havza'da işbaşında olanlar mevki değiş
melerine mukabil 10 - 15, 20 sene orada kalmış» 
oradan yetişmiş olanlardır. 

Bir başka arkadaşım şöyle diyor: «3460 sa
yılı Kanunun tatbikatı aksak olmuştur. Umu
mi Heyet işin hukukan sahibi olduğu halde fii
len sahibi değildir. Âzası hep değişiyor.» 

Bunlar kanun hükümleridir, tatbikat aksak
lıkları değil. Evet her sene âzası değişiyor, ama 
intihapla geliyor. Buna tatbikat aksaklığı diye
mezsiniz. Sonra diyemezsiniz ki, 3460 sayılı Ka
nuna göre İktisadi Devlet Teşekkülleri mura-
kabesizdir, hayır, murakabelidir. Umumi heyet
leri vardır, Vekâlete bağlıdır, muhtelif yollar
la Büyük Millet Meclisinin kontrolüne tabidir
ler. Fakat o arkadaşımla beraber olduğumuz 
noktalar da vardır. 3460 sayılı Kanunun bâzı 
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tadilâta ihtiyacı vardır. Buna mukabil bizim İk
tisadi Devlet Teşekküllerine benziyen teşekkül
leri olan memleketlerin tatbik ettikleri sistem
lerin en iyilerinden biridir. 

Tatbikatta ufak tefek aksaklıklar var, haki
katen onları düzeltmek lâzımdır. 

Sözlerimi bitirirken son olarak arz edeyim; 
hususi teşebbüsün öne geçmesi meselesi : Arka
daşlar, partimizin programı icabı olarak millî 
menfatler mecbur etmedikçe iktisadi Hayatımız
da hususi teşebbüs daima önde olacaktır. Bunu 
1950 den bu yana merhale merhale tatbik edi
yoruz. Evvelâ biz Devlet olarak resmî teşebbüse 
nadiren gittik. Daima ecnebi veya hususi serma
yenin iştirak ettiği şirketler kurma yolunu ter
cih ettik. Zaman geçtikçe biz de bu merhalede 
ilerledik ve halen girişilmiş olan teşebbüslerde 
sermayenin büyük 'kısımları hususi sektöre ait 
bulunmaktadır. Bütün yeni teşebbüslerimizi de 
Ticaret Kanunumuza göre teşkil edilen ve teş
kil edilecek şirketler vasıtasiyle yapıyoruz. Bu 
merhalenin yambaşmda Hükümet iktisadi Dev
let Teşekkülleri Umumi Heyetinde prensip mu-
tabakatim istihsal etmiştir, iktisadi Devlet Te
şekküllerine bağlı müesseselerin hususî serma
yeye devri zamanı ve imkânı tahassul etmiş 
olanları hususi sektöre devredeceğiz. Demek ki 
partimizin programını ço>k sıkı bir titizlikle tat
bik etmekteyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sözlerime son 
veriyorum ve yalnız Hükümet âzası olarak, me
sul işletmeler Vekili olarak değil; hakikaten 
kalbimin içinden gelen en samimî bir heyecanla 
bir vatandaş olarak diyorum iki, Türk milleti 
büyük bir maddi ve mânevi kalkınma merhalesi
ne girmiştir. Şurada veya burada hatalarımız 
olabilir. Buna mukabil muhassala muazzamdır. 
Türk milletinin bu büyük eseri bütün dünyanın 
(kabul etmiş olduğu bir hakikattir. Ufak hasis 
kıskançlıklar, hasetler, kinler ve şahsi kavga
larla ve bunların yarattığı sislerle hakikatleri 
örtmek asla mümkün değildir. Bu sisler dağıl
dıktan sonra meydanda kalacak Türk milletinin 
refahıdır ve bunu yaratan eserler, âbidelerdir 
arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Vekil
den bir sualim var ; gerçi konuşacağım ama. 

REÎS — Buyurun. Sual sorabilirsiniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Çimen-
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icabeden bir nokta to mevzuunda tenevvürü 
var. 

1954 bütçe gerekçesinin 14 ncü sayfasında 
şöyle yazılıdır : (1953 yılında çimento istihsal 
kapasitesi 1 milyon 25 bin tondur.) 

Halbuki Bütçe Encümeninde arkadaşımıza* 
verilen cevapta 1955 te çimento istihsal kapasi
tesinin 1 milyon 10 bin ton olduğu ifade edil
miştir. 

İŞLETMELER VEKlLl SAMET AĞAOĞLU 
(Manisa) — Yanlış.. Yanlış rakam verilmiştir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bunu 
bir türlü anlıyamadık. Yani geri mi gidiyoruz; 
ileri mi? 

İŞLETMELER VEKÎLI SAMET AĞAOĞ-
LU (Manisa) — Evvelâ arkadaşınız size rakamı 
yanlış söyelmiş, 1 230 000 tondur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun, 1956 için söylemiyorum. 

1955 te 1 010 000 ton idi. Arkadaşıma verdi
ğiniz şu listeyi izah edin. Bütçe gerekçesinde da
ha başka bir rakama raslıyoruz. Buna göre biz 
ileri mi gidiyoruz, geri mi? 

İŞLETMELER VEKILI SAMET AÖAOĞ-
LU (Devamla) — isterseniz Maliye Vekilinden 
sorun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun, Başvekilin bir sözü vardı, Hükü
met birdir, diyordu. Hem daha sualim var. 

RE IS — Oturduğunuz yerden sual soruyo
rum diye konuşuyorsunuz. 

İŞLETMELER VEKlLl SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Arz edeyim, arkadaşlar, de
minki hikâye devam ediyor. 1953 te 1 025 000 
ton, 1955 te 1 010 000 ton. Ben 1955 te 1 milyon 
10 bin ton demişim. Yani aradaki fark nedir? 
Aradan iki sene geçti, iki sene zarfında fabrika 
yapılmadı Bey!. 

Fabrikaların ne zaman yapıldığını tetkik 
ederseniz... (Sağdan, gürültüler) Bir saniye. 
Dikkat edin arkadaşlar, bir milyonda on bin.. Ya
ni niçin bir milyonda on bin gibi bir rakam farkı 
yaptın diyorsunuz.. O halde ben size bütün ha
yatınızın her günündeki bu çeşit, binde bir, yüz
de on, yüzde beş rakam hatalarını meydana ko
yar, önünüze sererim. Biz demişiz ki, -bir milyon 
yirmi beş bin, bir başka arkadaş bir milyon on 
bin demiş! Asıl olan bir milyonun üstüne çıkmış 
olmamızdır. 
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RE IS — İkinci suali tevcih buyurun, efen

dim. Yalnız sual sormuyorsunuz konuşma yapı
yorsunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Sual 
sormak için izah etmek lâzım. Bunu da zatıâliniz 

% takdir edin. 
REİS — Tevcih buyurun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Efen

dim, Sayın Maliye Vekili 20 Şubat 1955 te Mec
lis kürsüsünde Ereğli Kömürleri amenajman 
programının en geç 1957 de ikmal edileceğini söy
lediler. Bu defa ise 1958 de deniyor. Bu surete 
asgari bir sene tesbit ediliyor. Yüksek Murakabe 
Heyetinin raporlarında bundan fevyelki gecikme
lere ait birçok malûmat vardır. Bu suretle tatbi
katta iki senelik bir gecikme kabul olunabilir. Bu 
gecikme yüzünden kaç milyon tonluk kömür is
tihsal kaybı olmuştur? 

İŞLETMELER VEKİLİ SAMET AĞAOĞ-
LU (Devamla) — Bir hatip arkadaşımız dedi ki, 
kömür istihsali durmuştur. Rakamlarla ispat et
tim, dedim ki, asla durmamıştır. Esaslı bir şe
kilde yükselme vardır. Aynı mevzua Osman Bö-
lükbaşı geliyor amenajman plânının vaktinde ye
rine ge&rilememesinden dolayı kaybettiğimiz kıy
met yekûnu nedir diyor. O halde ben size bir şey 
sorayım; amenajman plânına dâhil falan ve fa
lan tesisleri vaktinde bitirmiş olmamızdan dolayı 
kazancımız nedir, söylemlisiniz? 

Ben size diyorum ki, lavvarları vaktinde bi
tirdik, limanı vaktinde bitirdik. Demek ki, vak
tinde bitenlerin kazandırdığı değerle gecikmiş 
olanların kaybettirdiği değerleri karşı karşıya 
koymak lâzımdır. Niçin menfi tarafa gidiyor da 
müspet tarafa gitmiyorsunuz? Amenjaman plân
larının satha ait bütün tesisleri bitirilmiş, ikinei 
safhanın tatbikine başlanılmış bulunulmaktadır. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bu l )— Söz istiyorum. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, ben Grup Reisi olarak sizden evvelce söz is

temiştim. 
REİS — Ben size durumu izah ettim, siz de 

kaderimize razı oluruz dediniz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ayıptır, 

ayıptır Reis Bey... 
REİS — Osman Bölükbaşı Beyefendi... Mü

saade buyurursanız arkadaşlar, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Osman Bölükbaşı bir tezkere ya-
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zıyor. İşletmeler Vekilinden sonra Cumhuriyetçi 
Millet Partisi Meclis Grupu reisi olarak söz ve
rilmesini istiyor. Bendeniz kendisine dedim ki, 
kayıtla söz almak yoktur. Eğer sö#*istiyorsanız, 
buyurunuz dedim. Hayır, vekilden sonra konu
şacağım dedi. Kendisine arz ettim, kifayeti mü
zakere vardır. Bu vaziyette, bu müesseseyi işlet
mek için Nizamname gereğince vekilden sonra 
söz bir mebusundur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben me
bus değil miyim Reis Bey? 

RElS — Yüksek Meclis kifayeti kabul eder
se, kaderime razı olacağım dedi. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Tabiî, 
tabiî. 

REİS — Şimdi bunu tekrar hatırlatarak, 
yüksek reylerinizle, Meclis müzakeratının selâ
metle yürütülmesi için vazifelendirmiş olduğu
nuz Riyaset Makamı, bu hakikati tekrar kendi
sine tefhim ederek «ayıptır? ayıptır» şeklinde Ri
yaseti nevama tehdidetmek suretiyle vazife gör
mekten meneder mahiyetinde olan sözleri.... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 
Bey, müdafaa hakkımı tanıyın.... 

REİS — Buyuran, gelin, müdafaa yapm. 
(Soldan, gürültüler...) 
RElS — Duran, müdafaasını yapsın... 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) —Reis Bey 

asabileşiyorlar. Gürültü ile, asabiyetle hiçbir şey 
halledilemez, Reis Bey. 

REİS— Buyurun, size müdafaa hakkı ver
dim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa
de buyurun, bu hakkı kullanayım. Söz istediğim 

' zaman Reis tarafından kifayeti müzakere takriri 
var dendi. Kifayeti müzakere takririnin kabulü 
halinde konuşmam mümkün olmazsa kaderimize 
razı oluruz dedim. Bunun mânası vekilden son-
sa söz milletvekilinindir diyen Tüzüğün hükmü
nü ortadan kaldırmak demek değil, ben bu tezadı 
tebarüz ettirdim. Ne Reise' hakaret ettim, ne de 
başka kimseye. (Soldan, gürültüler) 

REİS — (Ayıptır,- ayıptır), şeklinde, güya 
Riyaset tarafgirlik yapıyormuş edasını vermek 
suretiyle bağırmasının ayıp olup olmadığını yük
sek reyleriniz halledecektir. Riyaset kendisine 
hakaret edilmiş telâkkisiyle bu hususu reylerini
ze arz edecektir. Selâmetle Meclisi idareye tav
zif edilen bir adamın yerinde ihtara ve yumuşak
lıkla ikaza rağmen yüzüne karşı Meclisin muh-
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terem azaları muvacehesinde (ayıptır, ayıptır) 
denmesi hakaret midir, değil midir? Reylerinizle 
takdir edeceksiniz. Riyaset, Riyasete karşı Os
man Bölükbaşı tarafından hakaret edilmiş oldu
ğu kanaatindedir. Nizamname icabı, bu harekete 
tasaüdi eden mebusun İnikaddan çıkarılmasıdır. 
Bölükbaşi'nm inikattan çıkarılmasını reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret et
sinler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 
Buyurun, efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Acz 
içinde bulunan bir iktidardan bundan başka bir 
şey beklenemez. Muvaffak oldunuz, tebrik ede
rim. 

(Osman Bölükbaşı, salonu terk etti.) 
REÎS — Buyurun, Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan

bul) — Muhterem arkadaşlar, maalesef bu sual
ler sorulup cevapları verildiği sırada buluna
madım. Elli bin ton eksikmiş, elli bin ton fazla 
imiş... Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın, bu fabri
kalar, ellere çekiç alımp kökünden yıkılıp orta
dan kaldırılmad^ça, bu büyük, hakikatleri söy
lemekte devam edeceklerdir. Köşebaşı şaşırtma
larla, çapraşık sualler sormak suretiyle haki
katler hiçbir zaman tağyir edilemez. 

Maliye Vekilinin uzun tetkikler neticesinde, 
kaydettiğimiz inkişafları derleyip toparlıyan 
nutkundaki bütün ifadeler, bütün rakamlar ha
kikatin ta kendisidir ve muhallet ve muazzam bir 
eserin bir vücuhunun ifadesini teşkil etmektedir. 
Bunları bastıracağız, yalnız muhalefete değil 
maruf*ve eski bir tabirle yedi düvele dağıtaca
ğız. Bunları alır, rakamlar, sözler üzerinde iyice 
tetkikler yaparak isterseniz karşımıza geçer ve 
bu yalandır, bu yanlatır, dersiniz. Şurasını ifade 
etmek istiyorum ki, burada dinlediğiniz mese
leler memleketin muttali olduğu ve hakikat olan 
meselelerdir. Şimdi, bu kürsüde «20 bin tondur, 
değildir, encümende bovle dendi, halbuki şu oldu» 
deniyor. Bunlar ketmedilmiş şeyler değildir. 3-5 se
neden beri hayaldir denen işlerin muazzam eser
ler olduğunu kabul edelim ve hep beraber sevi
nelim. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Etem Erdinç. 
ETEM ERDÎNÇ (Sivas) — Muhterem arka

daşlarım; bendenizden evvel görüşen arkadaşlar 
birçok mevzulardan bahsettiler. Bu itibarla ma
ruzatım çok kısa olacaktır. 

Demokrat iktidarın demir ve çelik istihsali-
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nin artırılması hususunda aldığı tedbirler şa* 
yanı takdirdir. Biliyorsunuz Türkiye'de en zen
gin ve yüksek tenörlü demir cevheri Divriği'dedir. 
Tahmin edilen miktar Türkiye'yi yüz yularca ida
re edecek zenginliktedir. % 40 civarında düşük 
tenörlü yüzbinlerce ton toz cevher Divriği'den 
nakledilememekte kısmen dereye giderek heder ol
maktadır. Gerek bu toz cevherin dogerlend-rîl-
mesi gerekse demir istihsalinin artırılması için 
Divriği'de bir demir ve çelik sanayinin kurul
ması zaruridir. Yeni tesislerin Divriği'de kurul
ması, Karabük'te kurulmasından daha iktisadidir. 
Bu husus, tarafımızdan mütahassıs elemanlara tet
kik ettirilmiştir. Divriği'den Karabük'e cevher 
naklinde hemen yanya yakın taş toprak ecnebi 
maddede nakledilmektedir. Bir ton mayi demir 
elde etmek için vasati 1 780 kilogram demir cevhe
rine ihtiyaç vardır. Bu miktar cevherin Kara
bük'te maliyeti 81.60 lira, Divriği'deki maliye
ti 23.03 liradır. Bu cevherin izabesi için vasati 
904 kilogram kok kömürüne ihtiyaç vardır. Bu 
miktar kömürün Karabük'teki maliyeti 39.71 li
ra, Divriği'deki maliyeti 63.28 liradır. 

izabeye giren kireç, taş, çakmak taşı, manga
nez g>ibi diğer mevadchn her iki yerdeki maliyet-
leri büyük fark göstermemektedir. 

Amortisman ve sosyal yardım masrafları da 
dâhil edildikten sonra bir ton mayi demirin 
Karabük'teki maliyeti 127.11 lîralır. Divriği'de 
maliyet ise 91.30 liradır. 

Demir sanayiinin veya izabe fırınının Div 
rigi'de kurulması maliyeti ton başına 35.81 lira 
düşürecektir. Halen Karabük'te 300 000 ton 
demir istihsal maliyeti 10 743 000 milyon lira 
yükseltmektedir. 

Hükümetin Divrieti'de bir demir sanayii ku
rulması hususuna iltifat göstermesini istirham 
ederim. 

RElS — Takrir vardır, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Fasıllara geçilmesinin 

oya konmasını rica ederim. 
Ordu 

Memiş Yazıcı 

RElS — Kifayeti kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiy enler.. Kabul edil
miştir. 
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101 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-

"" miyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci mardesi ge
reğince öleneeek para mükâfa
tı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
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... Et-
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. 

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

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

^REÎS — Kabul edenler... Ek 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
REÎS — Kıfeul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler..* Kabul edilmiştir. 

12 000 
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160 000 

23 000 

1 500 

35 819 
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9 000 
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307 

308 

309 

403 

451 

452 

501 

502 

601 

701 

Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masraflarJ 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştiı. 
Teknik varlımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırah 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Eski yıllar borçları 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2804 sayılı Kanun gereğince, 
Maden Tetkik ve Arama Ensti
tüsüne yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 000 

3 000 

000 

7 000 

5 000 

1 000 

500 

8 000 000 

1 000 

REİS — Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi üze
rindeki görüşmeler İşletmeler Vekâleti Bütçesi 
ile birlikte yapılmış olduğundan birinci madde
yi okuyoruz, efendim. 

Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 
bütçe yılı masraflar için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (906 015) lira tah
sisat verilmiştir. 
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201 

202 

204 
personelin 

206 

209 

210 

301 

303-

304 

305 

306 

307 

308 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
•4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
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 (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi) 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun, gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 

Lira 

535 001 

74 800 

50 000 

15 000 

46 863 

25 200 

27 001 

8 000 

12 000 

25 500 

(150 

38 500 

Lİra 

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. 

417 6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci madde
si gereğince komiserlere veri
lecek ücret ve masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

501 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
REÎS"— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 000 

4 000 

3 000 

2 000 

9 000 

15 000 

7 500 

1 000 

t 000 

REÎS 
efendim. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(906 015) lira. olarak tahmin edilmiştir. 
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1 Hazineden yardım 565 000 
REÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Müteferrik varidat 1 
KEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Teberrular 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 841 013 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — îkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(2 nci madde tekrar okundu) 

REÎS — Cetveli ile birlikte maddeyi rey
lerinize arz ediyorum, kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 
1957 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 
bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Cetveli ile birlikte maddeyi reyle-, 
rinize arz ediyorum, kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 neu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

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

REÎS — Maddeyi cetveli ile birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstimlâk bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak mebaliğin idarece irat 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) 
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işaretli cetvel varidat, diğer taraftan bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine Ma
liye Vekâletince tahsisat kaydolunur. -

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslm-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı büt
çesinin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulu
nan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasılla
rından bu fasla Maliye Vekâletince aktarıla
cak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi replerinize arz ediyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve İşletmeler Vekilleri memurdur. 

REÎS — Madddeyi reylerinize arz ediyo
rum, kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesini açık reylerinize arz edi
yorum. 

REÎS — Bütçe Encümenine giden fasılla
ra ait hususat encümence tezekkür edilerek ge
tirilmiştir. Şimdi onları okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
1957 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâyi

hasının Umumi Heyette müzakeresi sırasında 
bâzı fasıl ve maddelere mevzu tathisatm artırıl
ması hakkında Umumi Heyetçe nazarı dikkate 
alınmak suretiyle veya raportörlerimiz tarafın
dan vâki talep üzerine encümenimize verilen 
takkrirler yemden tetkik ve müzakere edildi. 

1. Halen burslu olarak tahsil etmekte bu-
lungn gençlerimize her ay verilmekte olan 125 
lira ücrete 50 lira ilâvesiyle 175 liraya iblâğını 
derpiş eden. takririn tahmil ettiği malî külfet 
(1 600 000) liradır. 

Barem mevzuatımıza nazaran beş yıllık yük
sek tahsil mezunları memuriyete ilk intisapla» 
rında 25 lira maaş alabilmektedirler. Bu maaşm 
tutarı ise 200 liradır. Bu miktardan yapılan 
tevkifattan sonra memurun eline 168 lira 25 
kuruş geçmektedir. 
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Binaenaleyh. Devlete hizmet veren, diğer ta

raftan umumiyetle bir aile geçimini üstüne al
mış veya almak üzere olan bir kimseye bu mik
tarı verirken, öğrencilere ayda 175 lira veril
mesi bilhassa teadül bakımından doğru olamıya-
cağı mülâhazasiyle 125 lira ücretin 25 lira zam 
ile 150 liraya iblâğı ve bu zammın tutarı bulu
nan (764 825) liranın bütçenin alâkalı fasılla
rına ilâvesi, 

2. Büyük Millet Meçlisi bütçesinin 219 ncu 
faslına mevzu tahsisata 102 bin liranın ilâvesi 
hakkında verilen takrir müzakere edilerek, 
6885 sayılı Kanunun birinci maddesinde yazılı 
sarih hükme nazaran Meclisin teşriî'faaliyetiyle 
doğrudan doğruya, alâkalı hizmet kadrolarında 
bulunan memurlara verilecek tazminat için ki
fayet edeceği anlaşılan 67 000 liranın mezkûr 
fasla ilâvesi, 

3. Turizm teşekküllerine yardım olarak 
açılacak bir fasla 50 bin lira tahsisat vaz'ma 
dair olan takririn yapılan uzun görüşmelerden 
.sonra reddi, 

4. Maliye Vekâleti bütçesinin yardımlar 
kısmında 661 nci fasıl açılarak bu fasla Akşem-
seddin Türbesinin etrafının açılması ve düzen
lenmesi için Göynük Belediyesine verilmek üze
re emsaline kıyasen 25 bin liranın konulması, 

5. Maarif Vekâleti bütçesinin 427 nci ko
runmaya muhtaç çocuklar umumi masrafları 
faslına mevzu tahsisata 250 bin liranın ilâvesi, 

6. Paımuk eksperlerinin ücretlerinin artırıl
ması imkânını Hükümete vermek maksadiyle 
yapılmış olan zam miktarı, malî mevzuat ve 
teknik balcımdan bütün kadroların birer dere
ce artırılsa dahi baliğ olabileceği miktar göz-
önünde bulundurulmak suretiyle tesbit edilerek 
İktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesinin 203 ncü 
getjiei hizmetliler ücreti faslının 11 nci merkez 
hizmetlileri ücreti maddesine 7 000 ve 12 nci 
vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti maddesine 
99 120 liranın ve pamuk işleri standardizasyo-
nu umumi masraflarına ait 422 nci fasla da 
10 000 liranın ilâvesi, 

7. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
bütçesinin 605 nci Türkiye'de toplanacak Dün
ya Tıp Kongresi masrafları için Türk Tabipler 
Birliği Merkez Konseyi Başkanlığına yardım 
faslına mevzu 100 000 lira tahsisata ilâveten 
50 000 liranın konulması, 

Encümenimize* kabul edilmiş ve bu suretle 
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yapılan zamların yekûnu (1 272 945) liraya 
baliğ olmuştur. 

Bu suretle tesbit ve kabul olunan zam mik
tarının karşılığını teşkil ve bütçe denkliğini 
muhafaza etmek maksadiyle kabul olunan büt
çelerin aşağıda yazılı fasıl ve maddelerinin 
tekriri müzakeresi suretiyle Büyük Millet Mec
lisi bütçesinin 752 nci yeni Meclis binasının tez
yin ve tefrişine ait iasıldan 300 000, Maliye Ve
kâleti bütçesinin 407 nci faslının 40 nci mah
keme harçları maddesinden 332 945 ve Sıhhat 

- ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçesinin 201 nci 
faslının 12 nvi vilâyetler memurları maaşı mad
desinden 640 000 liranın hizmetlere müessir ol-
mıyacağı mülâhazasiyle tenzili suretiyle zam ve 
tenzilleri gösterir ilişik cetveller tanzim olun
muştur. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
II. tmre 
Aydın 

Z.Uray 
Çankırı 
T. Uygur 
Gazianteb 
E. Cenani 
Kayseri 

1. Kirazoğlu 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Ordu 

S. İşbakan 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
Tunceli 

B. *T. Okaygün 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 
Balıkesir 

Afyon Karahisaı 
M. Â. Ülgen 

Bursa 
M. H. Timurtaş H. Köymen 

Erzurum 
Ş. Erker 
İstanbul 

N. Â. Sav 
Kocaeli 

O. Tüzün 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
Niğde 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
R. Birand 

Muş 
§. Çağlayan 

Ordu 
C. Kavurmacıoğlu R. Aksoy 

Rize 
1. Akçal 

Siird 
B. Erden 
Tekirdağ 

Z. Ertaman 
Yozgad 

D. Akbel 

Seyhan 
S. Barı 
Siird 

M. D. Süalp 
Trabzon 

S. F. Kalaycıoğlu 
Yozgad 

T. Alpay 
REİS — Rapor hakkında söz istiyen? 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Söz 

istiyorum. 
REİS — Hangi fasıl hakkında? 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Üçün

cü madde hakkında. 
REİS — Fasıl okunduğu zaman konuşursu

nuz. 

- 1X27 -
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Tekriri müzakeresi talebolunan fasıl ve maddeler 

P. M. Tahsisatın nev'i 
Tenzil edilen 

Miktar Fasıl yekûnu 

Büyük Millet Meclisi 
752 Büyük Millet Meclisi yeni binasının tezyin ve tefriş işleri 300 000 

Maliye Vekâleti 
407 40 Mahkeme harçları 

200 000 

332 945 19 005 476 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

201 12 Vilâyetler memurları maaşı 640 000 59 801 275 

F. M. Tahsisatın nev'i 

Encümenin Encümenin 
İlâvesi evvelce ilâveten 

teklif edilen kabul ettiği kabul ettiği Fasıl 
tahsisat tahsisat tahsisat yekûnu 

Lira Lira Lira Lira 

Büyük Millet Meclisi 
219. 6885 sayılı Kanun gereğince verile

cek tazminat 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlüğü 

450 Teknik okullarda ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 

Tapu ve Kadastro U. Md. 
450 Teknik okulda kadastro mühendisi 

yetiştirilecek öğrencilere verilecek 
burslar 

Adliye Vekâleti 
450 Üniversite ve yüksek okullarda oku

tulan öğrencilere verilecek burslar 

Millî Müdafaa Vekâleti 
450 Üniversite ve yüksek okullarda oku

tulan öğrencilere verilecek burslar 
12 Hava Kuvvetleri 
14 Harita Umum Müdürlüğü 

52 125 

270 000 

102 000 53 000 67 000 120 000 

9 000 61 125 

192 000 38 400 230 400 

0 270 0Ö0 

200 000 39 000 239 000 
3 000 600 3 600 

Fasıl yekûnu 242 600 

— 1128 -
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M. Tahsisatın nev'i 

Maliye Vekâleti 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
dım 

27.2 

yar-

M. Akşemsettin'in Türbesi etrafının 
açılması ve yeniden tanzimi 
Göynük Belediyesine 

Maarif Vekâleti 
Korunmaya muhtaç çocuklar uı 

için 

numi 

.1067 

İlâvesi 
teklif edilen 

tahsisat 
Lira 

50 000 

100 000 

0 : 4 
Encümenin 

evvelce , 
kabul ettiği 

tahsisat 
Lira 

0 

0 

Encümenin 
ilâveten 

kabul ettiği v 
tahsisat 

Lira 

0 

25 000 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

1 

0 
-

25 000 

masrafları 
450 Üniversite ve yüksek okullarda oku

tulan öğrencilere verilecek burslar 

iktisat ve Ticaret Vekâleti 
203 11 ' Merkez geçici hizmetlileri ücreti 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

422 Pamuk işleri standardizasyonu umu
mi masrafları 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

605 Türkiye'de toplanacak Dünya Tıp 
Kongresi masrafları için Türk Ta
bipler Birliği Merkez Konseyi Baş
kanlığına yardım 

450 Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
450 Üniversite ve yüksek okullarda oku

tulan öğrencilere verilecek burslar 

Ziraat Vekâleti 
450 Üniversite ve yüksek okullarda oku

tulan öğrencilere verilecek burslar 

450 000 2 000 000 250 000 2 250 000 

581 135 110 725 691 860 

16 700 
171 300 

66 455 
685 190 

7 000 
99 120 

73 455 
784 310 

Fasıl yekûnu 875 765 

55 000 220 000 10 000 230 000 

50 000 100 000 50 000 150 000 

1 395 000 270 000 1 665 000 

37 500 6 300 43 800 

1 515 000 290 800 1 805 800 

1129 
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Encümenin Encümenin 

İlâvesi evvelce ilâveten 
teklif edilen kabul ettiği kabul ettiği Fasıl 

tahsisat tahsisat tahsisat yekûnu 
Lira Lira Lira Lira 

450 

450 

450 

Mülhak Bütçeler 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 

Varidat Cetveli 
Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası 

Orman Umum Müdürlüğü 
Orman Fakültesinde okutulan öğ
rencilere verilecek burslar ve diğer 
masraflarla tatbikat harcırahları 

Varidat Cetveli 
Müteferrik varidat 

Devlet Üretme Çiftlikleri U. Md. 
Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 

Varidat Cetveli 
Döner sermayenin yıllık safi gelirin
den ayrılacak mülhak bütçe gider
leri karşılığı 

23 250 4 500 

4 500 

27 750 

804 500 

639 020 113 000 752 020 

1 234 000 113 000 40 458 924 

24 800 4 800 20 600 

4 719 957 4 800 4 724 757 

REtS — Encümen raporuna bağlı cetvelleri birer birer okutup reyinize arz edeceğim. Yalnız 
yapılan bu zamlarm karşılığını temin etmek üzere encümen evvelce tasvibinize iktiran etmiş bu
lunan bâzı daire bütçelerinin bir kısım fasıllarından indirmeler yapmıştır ve bunlar için tekriri 
müzakere talebetmektedir. önoe bunları reyinize arz ettikten sonra diğer fasıllara geçeceğiz. 

F. M. Tahsisatın nev'i 
Tenzil edilen 

Miktar Fasıl yekûnu 

Büyük Millet Meclisi 
752 Büyük Millet Meclisi yeni binasının tezyin ve tefriş işleri 

BEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Vekâleti 

407 40 Mahkeme harçları 
BEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
201 12 Vilâyetler memurları maaşı 

BEÎS —Kabul edenler... Etmiyenler.» Kabul edilmiştir. 

300 000 c 200 000 

332 945 19 005 476 

f 3 000 59 801 275 

Şimdi diğer fasıllara geçiyoruz 

"°™"™° » J W f V " 



Tahsisatın nev' 

Encümenin Encümenin 
İlâvesi evvelce ilâveten 

teklif edilen kabul ettiği kabul ettiği Fasıl 
tahsisat tahsisat tahsisat yekûnu 

Lira Lira Lira Lira 

Büyük Millet Meclisi 
6885 sayılı Kanım gereğince verile
cek tazminat 
REtS — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlüğü 

Teknik okullarda ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 
REÎS— Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro U. Md. 
Teknik okulda kadastro mühendisi 
yetiştirilecek öğrencilere verilecek 
burslar 
BEİS — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 
Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 
REİS — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâleti 
Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 
Hava Kuvvetleri 
Harita Umum Müdürlüğü 

REİS — Kabul edenler... 
ler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyen-

Maliye Vekâleti 
Muhtelif turizm teşekküllerine yar
dım 

102 000 53 000 67 000 120 000 

52 125 9 000 61 125 

192 000 38 400 230 400 

270 000 0 270 000 

200 000 39 000 239 000 
3 000 600 3 600 

Fasıl yekûnu 242 600 

50 000 

H»~ 
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BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlarım, bütçe müzakereleri sıra
sında arz ettiğim gibi her sene turizm mahallî 
teşekküllerine yardım olarak bütçeye 50 bin li
ra konurdu. Bütçe Encümeni bu sene bu 50 bin 
lirayı kaldırmış. Geldim, Heyeti Âliyenize izah 
ettim, rica ettim. Heyeti Âliyeniz bu 50 bin 
liranın tekrar konulmasına karar verdi. Bütçe 
Encümenine gitti, bu sefer yine çıkardı. Hat
tâ çıkarmakla da kalmıyor, raporunda tahsi
sat yokmuş da yeniden konuyormuş gibi göste
riyorlar. Evvelâ bu noktayı belirtmek isterim. 
Bir, para niçin konur, niçin kaldırılır, arkadaş
lar? Muhterem Encümenin son mütalâasına gö
re, bu para çarçur ediliyormuş, mahalline mas
ruf değilmiş. Ben diğer turizm cemiyetlerinin 
müdafaasını yapacak değilim. Misal olarak 
yine Antalya Turizm Derneğinin mesaisinden 
kısaca bahsedeyim: Biz bu paradan 5 bin lira 
alırız. Arkadaşlar şu gördüğünüz albüm ikinci 
defa tabettirilmistir. Basm - Yayma müracaat 
ettik, tahsisatımız yoktur, dediler. Bir kere 
kâğıt alamayız, aldığımız 5 bin liranın, 5 bin li
rasını da bunun kâğıdına verdik. (Antalya mı 
sesleri) EJvet Antalya'dır. Bunun parasını tu
rizm derneği verdi, 5 bin lira verdi. Fena bir 
iş midir, arkadaşlar? 

Klavuz kursları açtık. Otuz kişi geldi, 18 
kişi kazandı. Çoğu lise talebesidir, muhtelif dil-

- lerde Fransızca, İngilizce, Almanea okuyan ta-: 
lebeler bu dillerde mümarese kesbediyorlar. 
Bilgilerini artırıyorlar. Lisan kurdetlerini artı
rıyorlar. 

Esnafla temas ediyoruz, otelcileri çağırıyo
ruz; arabacıları, şoförleri, lokantacıları çağırı
yoruz. Turistle nasıl muamele edilir; onu öğre
tiyoruz. 

Festival yapıyoruz. Geçen seneki festivale 
20 bin kişi iştirak etti. Arkadaşlarımı çağır
dım ,altı kişi geldi. Hepinizi davet ediyorum, 
buyurun, gelin. 

Arkadaşlar, Amerika'da intişar eden bir ti
yatro mecmuası vardır. Dünyanın bir senelik 
tiyatro faaliyetlerini zikrederken liste halinde 
en başta Antalya festivalini alıyor, Türk bay
rağının resmini alıyor; «Bu senenin en mühim 
tiyatro hâdisesi budur.» diyor. «20 bin kişinin 
huzurunda Şekspir temsil edilmiştir.» diyor. 
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Fena mıdır arkadaşlar? Sonra geçen sefer ele 
bahsettim, Noelbaba mevzuunda. Resim istedi
ler, gönderdik. Noel münasebetiyle 18 milyon 
kartpostal teati edilmiş ve Amerika'da 18 mil
yon kişi bir Türkiye olduğunu ve Antalya'da 
Noelbaba'nm bulunduğunu öğrenmiş bulunu
yorlar. Beş bin lira değmez mi arkadaşlar? Son
ra bir de dernek binasının kirası, telefon mas
rafı, bir memuru var ve bu memur sabathtan ak
şama kadar gelen yazılara, mektuplara cevap 
verir. Bunlar kimin vazifesi? Hükümetin vazi
fesi, Basm - Yayının vazifesi. Bu dernekler bu 
işleri gayretle deruhde etmektedirler, öğret
men ücreti veriyor, turizm rehberleri yetiştir
mek için muhtelif dillerde albümler, broşürler 
gönderiyor. Nerede resim alınır, hangi resimler 
alınır, ne malûmat verilir, hangi malûmata ihti
yaçları vardır, bütün bu malûmatları dernekler 
veriyorlar. Arkadaşlar, bunu seyyaha verip gez-

; diriyorlar. Uzatmıyayım, sabaha yaklaştık. 
(«Müsterih ol, reyimizi verdik» sesleri) Teşek-

j kür ederim. 
| REİS — Encümen 'buyurun. (Kâfi sesleri) 

Müsaade buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım ; 
Muhterem Burhanettin Bey arkadaşımızın ra
pordaki ifadelerinin varit bulunmadığını arz et
mek isterim. Raporu bendeniz yazdım. Burada
ki ifade hakikatin kuru bir ifadesinden ibaret
tir. Yüksek huzurunuza gelen bütçede bu fasıl 
yok idi. Şimdiki teklif yeni açılacak bir fasla ait 
ifadeden başka bir şey ifade etmez. Bu şeyin 
şemmesini serd ettiler. Mazur görmelerini rica 
ederim. Komisyon uzun müzakerelerden sonra 
bu tahsisatın muhtelif dernekler arasına dağıt
mak suretiyle kullanılıp hakikatte^ müsmir bir 
hizmet ifasına medar olmadığını tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Bu itibarla bu tahsisatın evvel
ce tayyı hususundaki kararında ısrar kararını 
almış bulunmaktadır. Tahsisatın dağılış şekli, 
hangi derneklere verildiği, bu derneklerin bu 
tahsisatla turizm mevzuunda ne gibi müspet iş
ler yaptığı hakkında komisyonunuz ariz ve amik 
tetkiklerde bulunmuş ve bu tahsisatla kasdedi-
len hizmetin bihakkin yerine getirilmesi için kâ
fi derecede olmadığına kanaat getirerek tayyet-
miştir. Bu mevzuda Basm Yayın Umum Müdür-
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lüğüne verilen tahsisat yekûnunun üç milyon li
raya yaklaşmakta olduğunu da arz etmek iste
rim. 

REİS — Hatırlıyacağmız üzere, bu fasla en
cümende fasıl ayrılmadığı için Burhanettin Onat 
ve arkadaşlarının imzalarını taşıyan 50 imzalı 
bir takrirle bu faslın açılması ve tahsisatın ko
nulması teklif edildi. Takrir, Heyeti Umumiye-
ee nazarı dikkate alındığı cihetle encümene ve
rilmişti. Encümen eski kararında ısrar ederek 
tahsisatın konmasını kabul etmiştir. Şimdi ha
kem, Heyeti Âliyenizdir. Bu itibarla Burhanet
tin Onat ve arkadaşlarının takririni tekrar oku
tup reylerinize arz ediyorum. 

«Memleketimizin turizm kalkınmasında mü
him hizmetleri görülen ve resmî turizm teşkilâ
tının fahrî yardımcısı olan mahallî turizm te
şekküllerine her sene verilmekte iken 1957 büt
çesinin müzakeresi esnasında Bütçe Komisyonu 
tarafından tayyedilen elli bin liralık tahsisatın, 
Maliye Vekâletinin tejklifi üzerine aynen elli bin 
lira olarak, Maliye Vekâleti bütçesinin 631 nci 
faslına konulmasını Büyük Meclisin yüksek tas
vibine arz ederiz. 

Burhanettin Onat ve arkadaşları» 

RFtS — Kabul edenler Lütfen işaret buyur-
sır J,V... Takriri nazara almıyanlar işaret buyur
sunlar*. Takrir nazara alınmıştır, efendim. (Al
kışlar) 

REÎS — Encümen, buyurun. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım, şimdi kabul buyurduğunuz 
50 bin lira bütçede derpiş edilmemiş bulunmak
tadır. Bu 50 bin liralık teklifi kabul buyurdu
ğunuza göre bendeniz biraz evvel yjiksek reyle
rinize iktiran etmiş bulunan Maliye Vekâleti 
bütçesinin 407 nci faslının 40 ncı maddesinde 
(Mahkeme harçları) tertibinden tenzil edilmesi, 
teklif edilip de kabul buyurduğunuz 332 945 li
raya 50 bin liranın ilâvesiyle tenzil edilen 
382 945 lira olarak tekriri müzakere suretiyle 
kabul buyurmanızı teklif ediyorum. Bu sureti 
harekette bütçedeki denkliğin ihlâl edilmemiş 
bulunması temin edileceği cihetle bu tekriri mü
zakereyi ve bu 50 bin liranın buradan tenzil edil
mesini kabul etmenizi rica ederim. 

REİS — Maliye Vekâleti bütçesinin 407 nci 
faslını demin encümenin tekriri müzakere talebi 
üzerine 19 005 476 lira olarak kabul buyurmuş
tunuz. 

Şimdi bu fasla ait mahkeme harçlarına taa
llûk eden 40 nci maddeye mevzu 332 945 liradan 
50 000 lira daha tenzil edilerek bu elli bin liranın 
Maliye Vekâleti bütçesinin 636 ncı faslına muh
telif turizm teşekküllerine yardım olarak vaz'ı 
encümence derpiş edilmektedir. Binaenaleyh Ma
liye Vekâleti bütçesinin 407 nci faslından 50 000 
lira daha tenzil edildikten sonra fasıl yekûnunu 
18 955 476 lira olarak*reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul eclilmiştir. 

um 
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Tahsisatın nev'i 
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Encümenin 

İlâvesi evvelce 
teklif edilen kabul ettiği 

tahsisat tahsisat 
Lira Lira 

Encümenin 
, ilâveten 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

M. Akşemsettin'in Türbesi etrafının 
açılması ve yeniden tanzimi için 
Göynük Belediyesine 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyen-
îer... Kabul tdilmiştir. 

Maarif Vekâleti 
Korunmaya muhtaç çocuklar umumi 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyen-
ier... Kabul edilmiştir. 

İktisat ve Ticaret Vekâleti 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 16 700 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 171 300 

0 25 000 25 000 

450 000 2 000 000 250 000 2 250 000 

581 135 110 725 691 860 

66 455 7 000 73 455 
685 190 99 120 784 310 

Fasıl yekûnu 875 765 

REÎS1— Kabul edenler... Btmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri sta'ndardizasyonu umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Türkiye'de tofplanacak Dünya Tıp 
Kongresi masrafları için Türk Ta
bipler Birliği Merkez Konseyi Baş
kanlığına yardım 
REİS — Kabui edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

55 000 

50 000 

220 000 10 000 230 000 

100 000 50 000 150 000 

1 395 000 270 000 1 665 000 

37 500 6 300 43 800 

- i m 
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Tahsisatın nev'i 

27.2.1987 0 lA 
Encümenin 

İlâvesi evvelce 
teklif edilen kabul ettiği 

tahsisat tahsisat 
Lira Lira 

Encümenin 
ilâveten 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

Ziraat Vekâleti 
Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 
REİS — Kabul edenler.,. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Mülhak Bütçeler 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Üniversite ve yüksek okullarda oku-
tulan öğrencilere verilecek burslar 
REİS — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Varidat Cetveli 
Geçen yıldan devrolunan gelir fazlası 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 
Orman Fakültesinde Okutulan öğ
rencilere verilecek burslar ve diğer 
masraflarla tatbikat harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Varidat Cetveli 
Müteferrik varidat 
REÎS — Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri U. Md. 
Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Varidat Cetveli 
Döner sermayenin yıllık safi gelirin
den ayrılacak mülhak bütçe gider
leri karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

1 515 000 290 800 1 805 800 

20 250 4 500 27 750 

4 500 804 500 

ı: ^ 113 000 752 020 

1 234 000 113 000 40 458 924 

24 800 4 800 29 600 

4 710 957 4 800 4 724 757 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 

bütçe lâyihasının maddelerinin müzakeresine bı
raktığımız yerden devam ediyoruz. Birinci mad
deyi bir daha okutuyorum.. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1957 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (4 181 757) li
ra ve yatırım masrafları için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (556 000) li
ra tahsisat verilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.-.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı masrafları
na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (4 737 757) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

P. Lira 

1 Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 4 724 757 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 8 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Cetvelle birlikte maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce 1957 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
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ve tahsiline 1957 bütçe yılında da devam olu
nur. 

REÎS — Cetvelle birlikte maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için icra Ve
killeri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

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

MADDE 5. - ^ Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . V I . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde -yazılı kadrolardan, ilişik (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1957 bütçe yılın
da kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvelle reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıj borçları faslında-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisattan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre müruruzamana uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1957 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 
ve 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etnıiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

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

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü bütçe kanun lâyihasını açık reylerinize arz 
ediyorum, efendim. 

Petrol Dairesi Reisliği Bütçesine rey ver-. 
miyen arkadaş var mı? Rey toplama muamele
si bitmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü Bütçesinin birinci 
maddesini tekrar okutuyorum. 

Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe 
Kanunu. 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü" 
1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (33 293 171) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (9 285 753) lira tahsisat 
verilmiştir. 

RElS — Maddeyi cetvelle birlikte reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (42 578 924) lira olarak tahmin edilmiştir. 

P. 

- 3 

B - CETVELİ 

1957 yılında tahsil olunacak, 
tarife bedelleri ile 1955 yılında 
tahsil olunan tarife bedellerin
den bakiye olarak 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6831 sayılı Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Ha-

Lira 

40 458 924 

120 000 

.1957 
F. 
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Lira 

zineee verilmesi lâzımgelen 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et̂  
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünce 
1957 bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 bütçe yı
lında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle Türkiye 
Büyük Millet Meclisine, sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz'. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1937 - 1955 bütçe yılma aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
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göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1957 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 . 6 ncı kı
sım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden 
eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve .Devlet Orman İş
letmelerinin kuruluş ve işletmesi için 1957 bütçfc 
yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya 
kadar avans almıya ve ertesi yıl bütçelerine ko
nacak tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en çok 
beş yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istikraz 
mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap aç
tırmaya Ziraat Vekili yetkilidir. 

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

MADDE 9. — Orman Umum Müdürüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — 31 . VIII .1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şatr-
lar gereğince ormanların sınırlama işine 1957 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1957 yılında orman mühendis muavinleri için de 
uygulanır. 

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

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1957 ta
rihinden itibaren meridir. 

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

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü bütçe lâyihasını 
açık reylerinize arz ediyorum. 

8, — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/587) (1) 

REİS — 1957 yılı Vakıflar Umum Müdürlü
ğü bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz, 
efendim. Söz alanları okuyorum : 

A. Fahri Ağaoğlu, •*. I? 

Hulusi Bozbeyoğlu, 
İbrahim Us, * 
Vacid Asena. (Vazgeçti, yok sesleri) 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere, 18 631 800 lira ve yatırım masrafları için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 3 735 000 lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. 

A/l - CETVELİ 

F. Lira 

201 Maaşlar 2 668 876 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler . 1 305 801 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 476 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 62 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Lira 

207 

209 

210 

217 

218 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
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. 
Ek görev tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et« 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kasa tazminatı 
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. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS —. Kabul edenler... Et> 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Bt- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 

W 390 

379 517 

2 100 

4 800 

14 000 

814 275 

27 000 

78 500 

.45 000 

59 000 

10 000 

25 000 

262 761 
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CEkAL YARDIMCI (Ağrı) — Söz istiyo

rum. 
REÎS — Buyurun, Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLÎ CELAL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım; memle
ketimizin imarı mevzuunda girişilen teşebbüsler 
arasında Vakıflar Umum Müdürlüğüne büyük 
vazifeler düşmektedir. Bu arada dünya çapında 
şöhretlere sahip bulunan vakıfların idaresi, bu 
ecdat yadigârı asarın restorasyonu, etrafının açıl
ması ve tanzimi için memleketimizdeki mimar, 
mühendis ve desinatörlerle, restoratörlerle iş bir
liği yapmakla beraber yine dünya çapında res-
toratörlerden, şehirlilerden ve mimarlardan isti
fade etmek imkânını bulabilmek için iki fasıl 
arasında bir münakale talebediyoruz. Bu sebep
le bütçemizin 741 nci faslından 50 bin lira ten
zili ile 307 nci fasla, R cetveline bu 50 bin lira
nın nakli suretiyle bir tadil yapılmasını istirham 
ediyoruz, Bunun için de bir takrir takdim ediyo
ruz, kabulünü rica ederiz; 

REÎS — Takriri okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Vakıflar Umum Müdürlüğü faaliyetleri cüm

lesinden olan eski eserlerin restorasyonu ve şe
hircilik cephesinden bu kategori faaliyetlerin 
tetkiki için ecnebi mütehassıslar eçlbine îhtiyaç 
görüldüğü cihetle Umum Mülürlüğün 1957 yılı 
bütçesinin 741 nci faslından (50 000) lira ten
zil edilerek 307 nci harcırahlar faslında (ecnebi 
uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı perso
nelin harcırah ve başka masrafları) adı ile açı
lacak 50 nci maddeye ve ilişik formülün (R) 
cetveline ilâve olunmasını arz ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

Fasıl : 307 Harcırahlar, 
Madde : 50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka 
masrafları. 

Tahsisat veya günlük ücretle her hangi bir 
hizmette veyahut muayyen bir işin ifası zımnın
da istihdam edilecek ecnebi uzmanlara, sözleş
meleri gereğince verilecek ücretlerle, memleketi
mize geliş ve dönüş ve memleket içinde seyahat 
harcırahları ve yine anlaşmaları gereğince öde
necek sair masrafları bu< tertipten verilir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA REFET 
AKSOY (Ordu) — Efendim, Sayın Devlet Ve-
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kili beyin izah buyurdukları esbabı mucibe da- [ 
hilinde vakıflar için ihtiyaç gösterilen fasla mü
nakaleyi esas itibariyle komisyon olarak takab
bül ediyoruz. Takabbül ettikten sonra teklif edi
yoruz. Bu şekildeki takrir usule aykırıdır, bu 
suretle tashih etmiş oluyoruz. 

REÎS — 307 nci faslı 50 bin lira ilâvesiyle 
yekûn 312 761 lira olarak reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmîyenler.. Kabul edil
miştir. 

1967 
P. 

C : 4 
Lira 

P. 

308 

309 

407 

417 

418 

419 

421 

422 

424 

425 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Mııhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vaikıf a'kaarlar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler;.. Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6092 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tesbit ve satış mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir, 
Havrî ve sosval hizmetler 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
5634 sayılı Kamınla ilgili mas
raflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayratın ve hayrattaki kıy-

Lira 

10 000 

16 500 

416 000 

944 000 

5 000 

20 000 

80 000 

1 550 000 

154 200 ! 

426 

450 

451 

452 

454 

456 

476 

501 

*5Ö2 

505 

601 

604 

metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyeriler... Kabul edilmiştir! 
Muhtelif istihkaklar 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen m agraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Kudretsiz hayrata yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler..* Kabul edilmiştir. 
Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 
REÎS — Kabul edenler... Et
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
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A/2 . CETVELİ I B - CETVELİ 

lira ' P. Lira 

915 000 701 Onarma ve yapma işleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

702 Şehzade Medresesi onarımı 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et- ^ 
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

703 Seyitbattal Gazi Manzumesi 
onarımı . 100 Ö00 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Hayrat ve âbideler yapı ve 
onarımı 2 450 000 

REÎS — 741 nci fasıldan elli bin lira tenzil 
edildiği için 2 450 000 olarak fasıl yekûnunu 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftliği Umum Müdürlüğüne 
ait rey toplama muamelesi bitmiştir. 

P. 

752 

Lira 

Taşıtlar satmalına karşılığı 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, (18 636 300) lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (3 685 000) lira tahsisat 
verilmiştir. 

REÎS — Cetvelîyle birlikte maddeyi (reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat,' bağlı ~(B) işaretli cetvelde gösterildiği üze< 
re (22 371 300) lira tahmin edilmiştir. 

REÎS —̂  B cetvelini okuyoruz. 

1 îcareler 7 680 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Temettü ve faizler 1 525 000 
REÎS —' Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Türlü gelirler 3 584 800 
. 'REÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
4 Hazineden yardım 8 777 000 

REÎS —' Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 804 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

îkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(İkinci madde okundu.) 

REÎS — Cetveliyle birlikte maddeyi meyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlü
ğünce 1957 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 
bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Cetveliyle birlikte maddeyi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30. VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9.ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu-
îâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REÎS — Cetveliyle maddeyi kabul edenler,. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü I 

vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . VI . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1957 bütçe yılında kullanıla
maz. 

REÎS — Cetveliyle beraber kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1995 bütçe yıllarına aidolup da Muha- I 
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmiyen-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1957 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu'kanunun hükümlerini 
icraya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1957 jıh Vakıflar Umum Müdürlüğü bü$çe 
lâyihasını açık reylerinize arz ediyorum. 

Masraf bütçesinin müzakereleri bitmiştir. 
Muvazenei Umumiye Kanununun birinci mad
desini tekrar okuyup reylerinize arz edeceğim. | 

.1957 0 : 4 
1957 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren dai
relerin 1957 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (2 733 377 184) lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 273 295 
675) lira tahsisat verilmiştir. 

REÎS —r Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Orman Umum Müdürlüğü Bütçesi için rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Bir takrir var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında bulunan : 
1. Bir kısım ithalâta tahsis olunan döviz

ler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi hak
kında kanun lâyihası. 

2. Damga Resmi Kanununa ek kanun lâyi
hası, 

3. 5432 sayılı Vergi usul Kanununun 279 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası, 

4. Hususi otomobiller vergisi kanunu lâyi
hasının 1957 yılı bütçesiyle alâkaları dolayı
siyle takdimen ve müstacelen müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REÎS — Takdimen müzakerelerini reyini-
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Usule mütaallik bir takrir var okuyoruz, 
efendim. 

Yüksek Reisliğo 
Ruznameye . alman ve bütçe ile alâkalı bu

lunan varidat kanunu lâyihalarının da, büt
çelerin müzakeresi sırasında kabul buyurulan 
usul dairesinde müzakereye tâbi tutulmasını 
arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Memiş Yazıcı 

REÎS— Takriri reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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9. -— Bir kısım ithalâta tahsis olunan dö

vizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi hak
kında kanım lâyihası ve Ticaret, Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/611) (1) 

RElS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
alanlar şunlardır : 

Nuri Sertoğlu (Sinob) C. H. P. Meclis Gru-
pu adına) 

Muhlis Erdener (Bursa) 
Hüseyin Balık (Zonguldak) 
Rüştü Özal (Konya) 
Bahri Turgut Okaygün (Tunceli) 
irfan Aksu (İsparta) 
Fethi Çelikbaş (Burdur) Hürriyet Partisi 

Meclis Grup Reisi olarak 
Söz sırası, C. H. P. Meclis Grupu adına Nu

ri Sertoğlu'nundur. 
• CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 

GftUPU ADINA NURİ SERTOĞLU (Sinob) — 
Muhterem arkadaşlar; şimdi müzakeresine baş-
lıyacağımız kanun lâyihası, memlekette bugü
ne kadar tatbik edilmemiş olan yepyeni bir ver
gi sistemini huzurunuza getirmektedir. Yük
sek Meclisin tasvibine mazhar olduğu takdirde, 
lâyihaya ilişik listede yazılı ithal maddeleri yur
da sokulurken, bunlara tahsis edilmiş olan dö
vizlerden % 40 nispetinde Hazine hissesi alına
caktır. . 

Lâyihanın Bütçe Encümeninde müzakeresi 
sırasında böyle bir teklife taraftar oîamıyaca-
ğımızı söylemiş ve sebeplerini de verilen söz 
müddeti içinde izaha çalışmıştım. Şimdi de Mec
lis Grupumuzun bu lâyiha hakkındaki görüşle
rini Heyeti Umumiyenize arz edeceğim. 

Arkadaşlar; Hükümetin sunduğu esbabı mu
cibe, böyle bir verginin lüzum ve zaruretlerine 
bizi ikna edecek bir mahiyet taşımamaktadır. 

«Demokratik gelişmenin tabiî ve memnuni
yet verici bir neticesi olarak genişletmekte olan 
âmme hizmetlerinin gerektirdiği masrafları kar-
şılıyabilmek için aynı derecede artan gelir kay
naklarına ihtiyaç bulunduğu izahtan vareste
dir.» denilmek suretiyle tasarının müdafaası ya
pılmaktadır. 

25 milyon Türk vatandaşını 380 milyon lira
lık bir külfet altına koyan böyle bir kanun lâ-

(1) 140 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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yihasmın istinadedeceği mucip sebepler bu de
rece zayıf olmamalıydı. Âmme hizmetleri bu 
memlekette hakikaten genişlemekte ise, bun
dan sadece memnun olmak gerekir. Ama bu 
hizmetlerin milletten fazlasiyle alman bedelle
rini yıldan yıla bütçelerde milyarların ifadesiy
le değerlendirir ve bunu bir iftihar sebebi sa
yarken, bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de 
380 milyonluk vergi ihdası yoluna gidilmenin 
hakiki' sebebi, âmme hizmetlerine daha çok ye
tişebilme tezinden ziyade, bir bütçe açığını ka- ^ 
patmak gayretinden ileri geldiği intibaını bize 
vermektedir. Z;ra kuvvetini âmmenin malî, iktisa
di ve içtimai bünyesinden almıyan ve bu faktörle
rin mutlak zaruretlerine dayanmıyan bu kabîl es
babı mucibeler hakkında verebileceğimiz hüküm 
bundan başka bir şey olamaz, ithalâtın gittikçe 
azaldığı ve memlekette mal darlığının ve bu
nun neticesi olarak da fiyatların günbegün yük
seldiği bir sırada çıkarılacak olan bu kanunla 
içinde bulunduğumuz sıkışık durumda bir sa
lâh sağlanmış olmıyacak bilâkis, Hükümetin bir 
türlü mevcudiyetini kabul etmek istemediği 
fakat hakikatte aşikâr olan pahalılık bir kat 
daha kamçılanmış olacaktır. 

tç piyasalarımızda yakînen hissolunan bu 
ağırlığı, vatandaşta iştira gücümün de o nispet
te yükseldiğine işaret ederek bir muvazene pren- -
sibine bağlamak istiyenlere hak vermek müm
kün değildir. Çünkü bu memlekette dar ve sa
bit gelirli vatandaş topluluklarının da mevcud-
olduğunu ve gittikçe artan bir ıstırabın ağırlığı 
altında bulunduklarını hatırdan çıkarmamak 
icabeder. 

Lâyihaya bağlı listede sıralanan maddele-
ı ^ , başlıca envestisman maddeleri olduğu ve 
bunlardan alınacak Hazine hisselerinin diğer 
istihlâk maddeleri fiyatlarında bir tesir icra et-
miyeceği, belki bir gölgesi düşeceği yolundaki 
mütalâalara da iştirak etmeye imkân yoktur; 
Ekserisi sanayi ham maddesi olan ve bir kısmını 
da zirai, sınai sahalarda kullanılacak alât, ede
vat ve makinaları teşkil eden bu eşyanın ithal 
fiyatlarında husule gelecek % 40 artışın, imâl 
veya istihsal maliyetlerine, dolayısiyle müstehli
ke satış fiyatlarına tesir edeceği kaçınılmaz bir 
hakikattir. 

Listede Gümrük Giriş Tarifesinin sadece 19 
faslına teşmil edilecek gibi görünen bir tatbika
tın yine Gümrük Tarifesinin 354 pozisyonuna 
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giren mallan şümulü içine aldığına ve her po
zisyonun da 5 - 10 çeşit maddeyi ihtiva ettiğini 
söylersek, bu fasit dairenin ne derece geniş bir 
mahiyet taşıdığını kolayca izah etmiş oluruz. 
Şimdi bu yeni vergi rejimine tâbi olacak madde
lerin hudut ve şümulünü bâzı fasıllardan örnek
ler alarak tetkik edelim. Tarifenin 25 nci faslı 
başlığında: Taş, toprak diye yer alan maddeler 
arasında: Sanayide kullanılan boyayıcı toprak
lar, amyantlar, mikalar, çimentolar ve bunlara 
mümasil maddeler bu fasılda ve bunların bilû
mum mamulleri de yine listeye dâhil 68 numa-
ra'h fasılda yer almaktadır. Sayın, Başbakanın 
Bütçe Komisyonunda 1957 yılında hariçten bir 
torba dahi çimento ithal etmiyeceğiz, demiş ol
malarına rağmen bu beyanlarını realitelerin ar
tan tazyiki karşısında bir teminat olarak kabul 
etmekte pek o kadar cesaretli değiliz. Hakika
ten böyle bir ithale gidilmiyecekse önümüzdeki 
inşaat mevsiminde mâruz kalacağımız çimento 
darlığının geçen yıldan daha şiddetli olacağını 
bugünden hatırlatma'k isteriz. Doğacak ihtiyaç
ların tazyiki karşısında yapılacak ithalde ise, 
% 40 bir fiyat farkını da şimdiden hesaba kat
mak gerektir. Fasıl 40 ta sayılan tabiî kauçuk, 
volkanize edilmemiş veya edilmiş kauçuk ve 
bunların her çeşit mamulleri, giyim eşyasından 
tutunuz da çocuk emziklerine kadar kanunun 
şümulüne girmektedir. Görülüyor ki, arkadaş
larım, ihdas olunan bu verginin iç piyasalarımız
da bir pahalılık tevlidetmiyeceğini, münhası
ran resmî sektörün yatırımlariyle alâkalı malla
ra müteveccih bulunduğunu ve bundan müsteh
lik vatandaşa bir şey inikas etmiyeceğini düşün
mek hatalı bir görüş olur. 

' JREİS — Efendim, müddet bitti. ^ 1 . 

NURİ SERTOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kanımdan rica ediyorum, bir dakika lütfetsin
ler. 

REİS — Cümlenizi tamamlamanıza müsaade 
ederim, fakat bir dakikalık müddet veremem. 
(Konuşsun, konuşsun, sesleri.) 
' *NURÎ SERTOĞLU (Devamla) — Keyfiyet 

sadece envestismanlar cephesinden ele alınsa da
hi iktisadi ve malî neticesini de nazara almaya 
ve bu kanundan umulan faydanın pek de tahak-

m kuk edemiyeceğini hesaplamaya zaruret vardır. 
İş yalnız bundan sonra inşasına geçilecek tesis
lerin maliyetlerine yapacağı tesirle kalmıyacak, 
bundan evvel ihaleleri yapılmış ve başlanmış 
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olanların maliyetlerine de müessir olaeaktır. Bu 
tesislerin inşasını taahhüdetmiş olan mütaahhit-
lerin fiyat farkı talepleriyle karşılaşılacaktır. 

REÎS — Tamamdır. 
NURİ SERTOĞLU (Devamla) — Bu itibarla 

bu kanuna... 
REİS — Müddetiniz tamam, efendim. .v 

NURİ SERTOĞLU (Devamla) — Grupumuz 
olarak müspet oy vermemize imkân görmemek
teyim. 

REİS — Fethi Çelikbaş, buyurun. * 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 

ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muh
terem arkadaşlar; kısa konuşacağım. Konuşu
lan kanun lâyihası üzerinde şekle mütaallik 
noktai nazarımız bütçenin müzakeresine başla
nıldığı sırada umumi sözcümüz, kıymetli ar
kadaşım Ekrem Aliean tarafından ifade edil
mişti. Kısaca şimdi de esasa mütaallik görüş
lerimizi arz edeceğim. , 

Hükümetin mesul bir âzası ağzından takib-
edilen politikanın yüksek fiyat politikası oldu
ğunu öğrendikten sonra hakikaten bu lâyiha 
kanunlaştığı takdirde bu hedefe uygun bir ted
bir bulunmuş olduğu görülecektir. Bizim ka
naatimizce isabetsiz bir şekilde siyaset olarak 
seçtiği bir Jıedefe vâsıl olmak için iktisaden 
bulduğu bu tedbirlerden dolayı Hükümeti teb
rik edeceğiz. Çünkü hedefiyle tedbiri arasında 
irtibat vardır. Fiyatlar maalesef yükselecek
tir. Millî Korunma Kanununun ucuzluk geti
receği hakkındaki beyanlariyle bugünkü fiilî 
vaziyeti karşılaştırdığımız takdirde Hükümetle 
Hürriyet Partisi Meclis Grupunun istikbale 
muzaf görüşlerinde hangi tarafın haklı, hangi
sinin haksız olduğunu görmek güç değildir. Ha
tırlardadır k i ; Hürriyet Partisi geçen sene 
bütçe müzakerelerinde ve Millî Korunma tadili 
sırasında fiyatların yükseleceğini ileri sürü
yor, Hükümet ve Demokrat Parti sözcüleri ise 
ucuzluk olacağını iddia ^ediyorlardı. Fiyat te-
reffüü ıstırap çeken vatandaş kütlesini daha 
da ıstırap içine sokacaktır. Çiftçi, esnaf, işçi, 
memur, emekli, hulâsa her sınıf zümre ve halk 
bu fiyat tereffüünden doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle muhtelif derecelerde müessir olma
masına imkân ve ihtimal yoktur. 

İkinci olarak, Hükümetin esbabı mucibe-
sinde işaret edildiği gibi, böyle bir kanun lâyi-
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hasım demokratik gelişme ile muvazi telâkki 
etmek noktai nazarına katiyen iştirak etme
mekteyiz. Vatandaş zannedecek ki, demokra
side, ben vergi bakımından doğrudan doğru
ya veya dolayısiyle yük altına girerim. Hayır 
arkadaşlar, demokrasi, menşei itibariyle bu gö
rüşü reddeder: Vergi alınması mevzuundadır ki, 
vatandaşlarla icra kuvveti arasında mücadele 
başlamıştır. 

Türk vergi mevzuatı tetkik edilecek olursa 
bir gelir kaynağı bulmak lâzımgeldiğinde mü
racaat olunabilecek yerler vardır. Böyle içti
mai adalet telâkkisi ile kabili telif olmıyan bu 
kanun lâyihası yerine başka kaynaklar bulmak 
imkânı vardı. Bu bakımdan demokratik bir 
gelişmenin icabı imiş gibi serd edilen mütâlâa
ya iştirak etmek bizim için kabil değildir. Hür
riyet Partisi içtimai adaleti vergi politikası
nın esaslı bir rüknü olarak mütalâa eder. 

Nihayet üçüncü bir husus da, lâyihanın heye
ti umumiyesini kabul ettiğiniz takdirde, muhte
rem arkadaşlarım, memlekette fark gözetici, dis-
kriminetuvar bir hüküm taşıyan 2 nci madde üze
rinde Yüksek Heyetinizin dikkat nazarlarını çek
mek bizim için bir vazifedir. Böyle bir fark göze
tici hükmün, malî' ve iktisadi ne gibi tesirler yapa
cağını kestirmek güç değildir. Arz ettiğimiz bu se
bepler ve daha da ilâve edebileceğimiz sebepler
le, memleketin içinde bulunduğu ahvali ve va
tandaşın hayat pahalılığından devamlı şikâyet
lerine muhatabolan ve içtimai adaleti vergi po
litikasında samimî olarak esas kabul etmiş bir 
parti olarak Hürriyet Partisi Grupu bu lâyihaya 
müspet rey veremiyecektir, arkadaşlar. Mâruzâ
tımız, kısaca bundan ibarettir. (Sağdan, alkış
lar). 

REÎS — C. M. P. Grupu adına Ahmet Bilgin. 
C. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA AHMET 

BÎLGÎN" (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlar, 
müzakeresine başladığımız bu yeni kanun, it
halâtımızda ve ithalât sistemimizde çok mühim 
bir değişiklik yapacağı, ve bunun da maliyetle
re tesir ederek fiyatları yükselteceği aşikârdır. 
Bu kanunun iktisadiyatımız üzerindeki tesiri ol
makla beraber paramızın iştira kabiliyeti ve kıy
meti üzerinde çok mühim tesirleri de olacaktır. 
Bu o demektir ki, doların 280 kuruş olan resmî 
kuruna % 40 nispetinde bir artırma yapılmak
tadır ki, bu da devalüasyondan başka bir şey 
değildir, ithalâta dolar tahsis ederken bundan 
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%: 40 Hazine hissesi alınacaktır. Bu doğrudan 
doğruya paramızın kıymetini ayarlamaya mah
sus bir kanundur. 

Kanun gerekçesinin, ve kanun tasarısına ekli 
cetvelin tetkikinden de anlaşılacağına göre, Hazine 
hissesine tâbi tutulacak eşya olarak, bir kısım 
alçar yakıt ve daha ziyade umumi istihlâk mad
deleri dışında olan ithalât gösterilmekte ve sa
dece bunlardan vergi alınacağı söylenmekte ise 
dş bu listenin tetkikinden anlaşılıyor ki, ithal 
mallarından tuz, kükürt, taş, toprak, alçı gibi 
ihtiyaç maddelerinden... (Soldan, «bunlar ithal 
malı mı?» sesleri) Çimentodan da alınabilecek. 
Tuz ihtiyaç maddesi değil mi, arkadaşlar? Çimen
to, kauçuk, ağaç kömürü, bütün demir eşya (çi
viden tutun da boruya kadar) bütün bunlar it
hal edilebilir. 

Şimdi arkadaşlar, akar yakıttan alacaksınız, 
traktöründen alacaksınız, parçasından alacak
sınız, lâstiğinden alacaksınız. İstihsal vasıtası 
olan bu maddelerin ithal fiyatlarını % 40 ar
tırdığınız takdirde istihsale tesir etmemesine 
imkân var mı? Şu halde istihsal maddelerimizin 
de % 40 Çiyat zammına mâruz kalacağı katî, 
aşikâr bir hakikattir. Buğday olsun, pamuk ol-
sufı, tütün olsun zirai, sınai istihsal olsun bun
dan müteessir olduğuna göre bütün ihtiyaç 
maddelerine sirayet etmemesi imkânı tasavvur 
edilemez. 

Şuna kaani olunuz ki arkadaşlar, Hükümet 
eliyle bir yumurtaya yapacağımız zammın pi
yasadaki bütün eşyaya tesir etmemesine imkân 
yoktur. Bu, öteden beri böyle gelmiştir ve böy
le gidecektir. En ufak yapılan bir zam, mu
hakkak diğer eşyaya akseder. Bu kadar muaz
zam bir zamdan sonra ihtiyaç maddelerine tesir 
etmiyecek demek hiçbir zaman kabule şayan bir 
keyfiyet değildir. 

REÎS — Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçe
sine ait rey toplama muamelesi bitmiştir. 

AHMET BÎLGÎN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, biz, hayat pahalılığından ve ge
çim darlığından vatandaşları ve bilhassa sabit 
gelirli vatandaşları, kurtarmak zorundayız. 
Halbuki bu suretle onların yüklerini daha çok 
artırmış olacağız. Bu gibi kanunlardan, geçim 
darlığını artıraca'k kanunlardan ve 380 milyon 
lira bir gelir sağlıyacak bu kanundan sarfına
zar edildiği takdirde de yine daha âdil ve bu 
suretle pahalılık yaratmıyaeak şekilde başka 
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yerlerden bu miktar geliri temin etmek imkânı 
vardır, arkadaşlar. 

SOLDAN BÎR SES — Nereden? 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Arz edece

ğim. 
REİS — İki dakikanız var, efendim. 
AHMET BİLGİN (Devamla) — Sayın, çok 

sevimli arkadaşım diyor ki, «Nereden temin 
edeceksiniz?» Bundan.sonra gelecek, müzakeresi 
yapılacak, hususi otomobillerden alınacak bir 
kanun var. Bu, bir servet tezahüründen alman 
bir vergidir. Halbuki memleketimizde servet 
tezahürü olan yalnız otomobil değildir. 30 - 60 
liralık kıravat takmak, güzel bir kolye takmak.. 

REİS — Bunları o kanunda söylersiniz. 
AHMET 'BİLGİN (Devamla) — Nereden 

alacağız, dediler de onun için arz ediyorum, 
Reis Beyefendi, lütfen sözümü kesmeyiniz. 

Güzel bir buz dolabı, elektrik süpürgesi bu
lundurmak. (Soldan, «onlar ihtiyaç» sesleri) 
8 000 - 10 000 liralık bir Jcatta oturmak, güzel 
bir bilezik takmak, bunların hepsi bir servet 
tezahürüdür. Bunların hiçbirisinden vergi al
mazken sadece bu dar gelirlilerden 380 milyon 
liralık vergi almak yazık değil mi? Halbuki 
tarh edilecek vergilerin adalet esasına istinadet-
mesi lâzımgelir. Bu itibarla âdil olmıyan bir 
vergiyi ihdas etmekte bulunan bu kanuna hiç
bir zaman müspet rey vermiyeceğimizi arz ede
rek Yüksek Huzurunuzdan ayrılalım. ('Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Muhlis Erdener. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) — Muhterem 

arkadaşlar; bu lâyiha hakkında söz almamın se
bebi; lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde tama-
miyle mutabık ve bu kanuna taraftar olmakla 
beraber bir nokta üzerindeki muhalefetimi arz 
ve izah etmektir. 

Bu vesile İle bu kanunun sebebi ihdası hak
kındaki düşünceleri de kısaca izah etmek isterim. 

Arkadaşlar; bu kanunun ihdasmdaki maksa
dın hepimizce malûm olması lâzımdır. Demok
rat Parti iktidarı üzerine aldığı vazifeleri sene
lerden beri basara basara bugüne kadar gelmiş 
ve 1957 senesinde yapılacak vazifeler ve hizmet
ler için de bu tedbire müracaat etmek zarureti 
ile karşı karşıya kalmıştır. 

Evvelâ şunu arz edeyim ki; bu zaruretin vâ
ki olup olmadığını ve neticelerinin ne olacağını 
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takdir etmek iktidar olarak bize terettübeden bir 
iştir. Şimdiye kadar elde ettiğimiz gelişmelere 
kaani ve şahidolduğumuz için bu tedbiri yerinde 
buluyoruz. Ben şahsan o kanaatteyim. Bizim 
bu kanaatimize muhalifler iştirak eder veya et
mez, bu onların Mleceğî bir iştir. Zaten daha 
ilk görüşmeleriyle ispat ettiler ki; işin künhüne 
vâkıf olmadan, esasını incelemeden, af buyur
sunlar, umumi bir şekilde efkârı umumiyeyi bu-
landıracak bir mânada bütün müstehlik kütlesine 
on sekiz milyon müstehlike yeni bir vergi tahmil 
ediliyor diye şikâyet ettiler. Hakikat böyle de
ğildir. Ben bunu tam mânasiyle izah etmek isti
yorum; evvelâ bu kanunun menfi tesir yarataca
ğına kendileri inanıyorlarsa; bu bizim muhalefe
tin ekmeğine yağ sermemiz demektir. Bize bu 
kadar acımasınlar. Eğer hakikaten isabetli bulu
yorlarsa memnun olmaları lâzımdır. «Aman yap
mayın bunu, fena tesir yapar» diyorlar ve güya 
bizi hatadan sıyanet etmek istiyorlar. Arkadaş
ların tavsiye ettikleri yol ve hareket iktidar par
tisinin ve hükümetinin tam mânasiyle elinde olan 
bir keyfiyettir. Eğer hükümet arzu etseydi böy
le 380 milyon liralık vergi ihdasiyle iddia edildi
ği gibi halk üzerinde fena bir tesir yaratacak olan 
bu kanunu eetirmiyebilir ve işleri 3 - 4 yıl geri
ye atarak psikolojik tesirlere kendisini kaptıra
rak muhalefetin eline bu silâhı vermezdi. İşte 
hükümetin takdir ve tebcile şayan olan hareketi 
şudur. Hükümet dürüst ve samimî bir sadakatle, 

' netice ne olursa olsun, gayesinin tahakkuku için 
' şu veya bu suretle bir endişeye kapılarak progra

mı tehire asla müsamaha göstermemiştir. Binaen
aleyh muhalefetin dediği, kendimizi hiçbir kor
kuya kaptırmadan çetin bir yol üzerinde olsak 
dahi, samimiyetle programımıza inandığımızı ve 
onun tahakkukunda azimli olduğumuzu bir defa 
daha ispat etmiş oluyoruz. Kaldı ki, arkadaşla
rım, hâdise hiç de öyle değildir. 380 milyon por
tesi olan bu işi üç safhaya ayırmak lâzımdır. 
Gerçi bu listeler tetkik edilmeden bakılırsa in
sanın üzerinde böyle bir tesir bırakırlar. Fakat 
bu listeler o kadar isabetli bir tarzda tasnif edil
miştir ki, bütün korkulan tehlikeler asgari had
dine inmiştir. Hakikaten gerek Maliye Vekilinin 
gerek İktisat Vekilinin gerekse Bütçe Komisyo
nunda bulunan arkadaşlarımızın göstermiş ol-
lukları dikkat ve itinadan dolayı kendilerini teb
rik ederim. Bu gayretleri ve anlayışları teşek
küre şayandır. 
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REİS T- Müddetinizin hitama erdiğini üzüle- ı 

rek arz ederim efendim. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Eğer 

Hükümetin bütün işlerinin bitirileceğine, tezgâ
hında olan işleri tamamen itmam edeceğine ve bir 
dahaki senede aynı şekilde zam kanunlariyle 
gelmiyeeeğine kanaat etseydim, ben de bu kanu
nu kabul eder, beyaz rey verirdim. Bir rey bir 
reydir. 

Fakat hatırımda kalan; Halk Partisinin üç 
hâdisesi var. Birisi 7 Eylül kararları, birisi 21 
Temmuz 1936 senesindeki kararı, birisi de Var
lık Vergisi. Paraya müdahale birkaç seneden be
ri öyle fena hale geldi ki, bu gibi müdahaleler pa
ranın kıymetine öyle fena tesir ediyor İd, parayı 
o hale getirdi ki, bu, memleketin bütün sınıfları
na, bütün branşlarına tesir ediyor. 

Evvelki sene 25 kuruşa ayakkabı boyattık, ge
çen sene 50 kuruşa ayakkabı boyattık, bu sene 75 
kuruşa ayakkabı boyatıyoruz. ( «öyle değil, 25 
kuruşa» sesleri) İstanbul'da bir yumurta 50 ku
ruştur. Sonra bu gibi vergiler ne kadar fazla olur
sa paranın değerine de o kadar tesir ediyor ve 
binnetiee dolarla olan kur farkı fazlalasıyor. Bu 
haller de kaçakçılığın artmasına sebebiyet veriyor. 
Demin arkadaşımın söylediği gibi, bu bir devalü
asyondur. Yine Başbakan bir Kristof Kolomb yu
murtası getirdi. Diyor ki, «Ben âlim değilim, siz
ler âlimsiniz, ben politikacıyım, her şeyin altın- I 
dan kalkarım.» Temenni edelim ki, bir dahaki 
sene buraya geldiğimiz zaman Başbakan muvaf
fak olsun, Hükümet muvaffak olsun, bizler mah-
çubolalım., 

Burada Millî Korunma Kanununun müzake
resini yaparken arkadaşlarımız hararetle, tehev
vürle burada münakaşasını yaptılar, müdafaa et
tiler. Çok geçmedi, birkaç ay geçti, neticesini gör
dük. Bu da bütün memlekete sirayet edecek, pa
ranın kıymetine sirayet edecektir. Benim korkum; 
burada durmıyacak, bu sene 4 milyar, gelecek se
ne 5 milyara çıkacak, bütçe için Hükümet başka 
şeyler düşünmek mecburiyetinde kalacaktır. 

Elimizde tezgâhlanmış işlerin bu kadar para 
ile bitmiyeceğini biliyoruz. Benim kanaatim bu
dur. 

REİS — Adnan Tüfekcioğlu. 
ADNAN TÜFEKCİOĞLU (Giresun) ~ İkin

ci maddede konuşacağım. 
REİS — Buyurun, Rüştü özal. | 
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RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka

daşlarım; büyük bir malî portesi ve mutlak 
surette iktisadi hayatımızda çok ehemmiyetli 
akisleri olacak olan bu kanunun bir iktidar par
tisi grupu meselesi yapılmaksızın, dolayısiyle 
hiçbir kayda tâbi kılmmaksızm tenkid ve rey 
serbestisi içindeki müzakeresini, ümidederim 
ki, muhalefet mensubu arkdaşlarımız da güzel 
ve yerinde bir demokratik tezahür addedecek
lerdir. 

Biz şahsan bunu şükranla karşıladığımızı 
ifade ediyoruz. 

Böyle olduğu halde bendeniz bu yeni Vergi 
Kanununun müspet veya menfi, iktisadi veya 
malî bütün cepheleri ile tahlillerini, tenkidleri-
ni yapabilecek, sebep ve neticelerini gerektiği 
veçhile kıymetlendirebileeek değilim. 

Bütçe Komisyonundaki müzakeratı takip ve 
mucip sebepleri tetkik ederek varabildiğimiz 
netice şu olmuştur : Kalkman bir memlekette 
esasen bir kısmı gayrikabili içtinabolan madde 
darlığı, zaruri ihtiyaçlar tazyiki ve şüphesiz fi
yat artışları olduğuna göre yeni vergiler ihdası 
veya her hangi suretle külfet fazlalığı yeni fi
yat yükselmelerine sebep teşkil eylemektedir-
ler.~ Böyle bir verginin bir kısım maddelerin da
ha fiyatlarına sirayetini şimdiden kabul etmek 
zarureti aşikârdır. Esasen dün yüksek fiyat 
politikasında kararlı bulunduğunu salahiyetli 
vekilin bu .kürsüden"* ifade etmiş olmasına göre 
bizce bu neticenin Hükümetimizce kabul, hattâ 
ihzar olunduğu söylenebilir. 
., Şu hale nazaran bir kısım ithalâttan Hazine 

hissesi alınmasına dair lâyihanın kanunlaşması 
halinde memleketimizin iktisadi tabliyesinİn 
istinadettiği zirai mahsul fiyatlarını yeniden 
değerlendirmek bir zaruret olacaktır. 5 - 6 sene 
evvel oldukça yüksek bulunan buğday, arpa ve 
saire gibi hububatımızda istihsal maliyet unsur
larının artarak değiştiğini nazarı itibara almak 
suretiyle yeni ve uygun bir fiyat takdiri lüxw*" 
munu şimdiden Hükümetimizin düşünmüş ol
ması lâzımdır. Bundan başka alınacak bir Hazi
ne hissesinin taahfhüde bağlı işlerde, ad£ da ver
gi olmadığı için, ihtilâflar tevlidedeceğini zan
nediyorum. Münhasıran Türk mütaahhitlerini 
müşkül mevkilerde bırakabileceği gibi, ihtilâf
lar muvacehesinde işlerin aksayacağını işaretli-
yerek halen mukaveleye merbut mütaahhit iş
lerinde husule gelecek fiyat yükselmelerinin 
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nazarı dikkate alınacağı hususunun lâyihada 
derpiş edilmesini rica etmekteyim. Hüküm is
tihsaline lüzum kalmaksızın farkların tediyesi
ne imkân verilmelidir. Bu suretle hareket, Hü
kümetimizin anlayışı ile kalkınmaya müessir 
bir tarzı telâkki olunacaktır. 

Kanun kabul edildiği takdirde mukaveleye 
bağlı işlerin aksamaması ve mütaahhitlerin za
rar görmemesi bakımından takdim ettiğim tak
rire reylerinizi esirgememenizi rica ederim. 

REİ>S — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK

KANLAR (Antalya) — Muhterem arkadaşlar; 
bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dola-
yısiyle alınacak Hazine hissesi hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetiyle. encümende cereyan 
eden müzakereleri telhis etmeme müsaadenizi 
rica edeceğim, 

Her şeyden evvel arkadaşlar]m, şunu ifade 
edeyim ki ; masraf bütçelerini gördünüz ve bu ' 
masraf bütçelerinin maliyemize tesir ve tazyi
ki yani, âmme hizmetlerinin ileri anlayışlara 
göre tesis ve idamesi için lüzumlu masraf talep
lerinin günden güne artmakta olduğunu müşa
hede etmiş bulunuyorsunuz. 

Beri taraftan gecen sene de varidat raporu
muzda ifade ettiğimiz gibi, bugüne kadar sarf 
olunan, bugüne kadar sırf iktisadi kaynakları
mız ve bunların verimliliklerini harekete getir
mek suretiyle Devlet gelirlerinden, elde edilen 
artış 1950-yılına nazaran 1956 da yüzde 150 ye 
çıkmış bulunuyordu. Buna rağmen günden gü
ne artan ihtiyaçlar karşısında mutlaka gelir 
kaynaklarımızın dışında gelir temin etmek za
rureti hâsıl olmuş bulunuyordu. Bu kanunla 
kabul buyurduğunuz masraf bütçeleri 1950 ye 
nazaran yüzde 208 bir artış ifade etmektedir, 
Hizmetler de bu derecede genişlemiştir. îcab-
lara göre âmme hizmetlerinin görülmesi ve on
ların karşılanması zarureti karşısında Devletin 
elbette imkânları olması kadar tabiî bir* şey 
tasavvur olunamaz. Bu bakımdan ithalâta tah
sis edilecek dövizlerden alınacak Hazine hissesi 
bir tedbir olarak Hükümet tarafından hakika
ten muvaffakiyetli bir görüş olarak Meclisi Âli
ye sevk edilmiştir. Bu esbabı mucibe üzerinde 
tatmin edilemediğim söyliyen arkadaşlarıma 
ifade edeyim ki, kendileri tatmin edemediği 
şekli bir tesir mevcudolmıyacağma dair kana
atimiz vardır. Bütçemizle şu müşahede edilmiş-
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tir ki, ;280 kuruş üzerinden dolar tahsisi alarak 
getirilen envestismanlar getiricilerine büyük 
kârlar temin etmektedir; bu bir. 

İkincisi; memleketin iktisadi kalkınmasına 
muvazi olarak envestisman yapmak için birçok 
talepler var ki bu taleplerin ancak yüzde 10 
unu karşılıyabilecek bir döviz disponibiliiesine 
sahip bulunuyoruz. Bu durumda taleplerin yüz
de 90 ı dışarıda kalıyor demektir. Şu halde 280 
kuruş üzerinden dolar tahsisi suretiyle yapılan 
bu taleplerin, bu lâyiha kanunlaştığı takdirde 
dahi azalmıyacağı hakkında bir kanaate sahip 
bulunuyoruz. 

Şimdi, arkadaşlarım; dövizlerden alınacak 
yüzde 40 hissenin varidata tesiri mevzuunda 
şunu ifade etmek isterim ki ; ekli listede de 
görüleceği üzere, daha çok envestisman mad
deleri üzerine tevcih edilmiş bulunan- bu geli
rin, cari istihlâk maddeleri üzerinde çok az 
tesir yapacağı kanaatindeyim. Arkadaşlar, şu
nu ifade edeyim ki; Bütçe Encümeniniz cari 
istihlâk maddeleri üzerinde bilhassa istihlâk 
maddelerinin bu zamların tesiri altında kalma
masını temin edebilmek için hattâ bu pozisyon
lara giren birçok malları vergiye tâbi tutma
mak salâhiyetini encümenimiz Hükümete ver
miş bulunuyor. 

Bir de envestismanlardan alınacak kısım var
dır, meselâ bir komple fabrika kurulacak ve 
bundan Hazine hissesi alınırsa bu fabrika yüz
de 40 pahalıya malolacaktır. Bu Hazine hissesi 
olarak yüzde 40 amortismanı 20 seneye taksim 
ettiğiniz zaman bunun tesiri, izah edilmek is
tenildiği gibi, katiyen vahîm değil, bilâkis ga
yet hafif olacaktır. 

Sonra muhalefet bu vergiyi içtimai adaletle 
telifi mümkün olmıyan bir vergi olarak göster
mek istedi. Halbuki bugün mevcudolan sistem
dir ki, hakikaten içtimai adaleti rencide edecek 
mahiyette idi. Yani 280 kuruştan dolar alabi
len bir kimse derhal o dolarları kullanmak su
retiyle kurduğu fabrika ile birdenbire birkaç 
misli zengin olabilmektedir. Bu da içtimai ada
leti rencide eder bir hal almaktaydı. Encüme
niniz bu noktaya da eğilmiş bulunmaktadır. 

Bendenizin mâruzâtım şudur ki ; âmme mas
raflarının gittikçe artan tazyiki karşısında ma
liyemizin tavessül ettiği bu tedbir müstehlik
leri müteessir etmeyecek, fakat envestisman ya
panların çok kârlı vaziyete geçmesine de mâni 
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olacaktır. Bu bakımdan bendeniz bu kanunu 
ook faydalı mülâhaza etmekteyim, maruzatım 
bundan ibarettir. 

REİS ~~ Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Server Somuneuoğlu. 

SERVER SOMUNCUOÖLU (Sinob) — Muh
terem arkadaşlar, görüşülmekte olan kanun lâyi
hası cidden mudil bir mevzuu kucaklamaktadır 
ve binaenaleyh, tahlilinin tek istikamette değil, 
birkaç veçhe arz eden tarafına göre birçok istika
metlerden yapılması ve ona göre hüküm verilme
si gerekir. 

Benden evvel söz alan arkadaşlarım kanunun 
muhtelif veçhelerini ve tesirlerini izah eder mü
talâalar serdettiler. Bunları hülâsa etmek sure
tiyle durumu arz etmek istiyorum. 

Şimdi ithalâttan alınacak Hazine hissesi, ne
ticeden İthalâta, maliyete tesir edeceği için, den
mek istenmektedir ki, umumi fiyat seviyesine te
sir eder, buradan hayat, geçinme endeksine tesir 
eder've binaenaleyh, pahalılığı artırır. Umumi 
olarak mütalâa edildiği zaman bu neticenin çıka
rılması mümkün değildir. Fakat kanun lâyihası
nın fiyatlara ne derecede ve hangi maddelere te
sir edeceğini tetkik etmek için birinci maddeyi 
ele almak lâzımdır. Bütçe Encümeninde tetkik 
edildiği gibi memleket endeksinin yanı başında, 
birtakım, ham maddeleri de, bu kanunun, Hazine 
hissesi içine almayı istihdaf ettiği görülür. Fakat 
endeks yapılmak suretiyle getirilmiş olan maki-
ııalar hakkında Kenan Akmanlar arkadaşımızın 
izah ettikleri gibi, bir azalma olmıyacaksa Devlet 
Hazinesine adeta bir kefalet öderçesine bir kısım 
hisse vermenin yanı başında umumi fiyat seviye
sine tesir edebilecek olan yolları* da mümkün mer
tebe tıkamak hedefini takibetmiştik. Hükümete, 
istihlâk ve sanayi ham maddelerinden Hazine his
sesi alırken tamamını kaldırmak veya indirmek 
salâhiyetini ona vermek suretiyle bu kanunun 
tatbikatı ile büyük kütleye intikal edecek fiyat ini
kaslarını zamanında görmesi, zamanında bir disip
line alması, ieabederse yerinde bırakması suretiy
le bir tereffua mâni olması salâhiyetini vermiş 
bulunmaktayız. Bu bakımdan hedefi hakikaten, 
Kenan Akmanlar arkadaşımızın da izah ettiği gi
bi, envestisman maddeleri olan bu kanun bir ba
kıma birçok arkadaşlarımızın şikâyet ettiği bir he
defi de ayrıca istihdaf etmektedir. O da arkadaş
larım, envcstismanlarda, yatırımlarda, bilhassa 
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hususi sektöre verebileceğimiz kadar dövizin te
mini düşüncesidir. 

Gönül arzu eder ki, bu istikamette de inkişaf 
yapması imkânı olsun. 

Bir noktaya son derece dikkat etmek icabeder, 
o da yapılacak şeyin prodüktiv ve rantabl olma
sıdır. Memlekete gelecek olan sınai ve tesislerin 
bu memleketin muhtacolduğu müstahsili meydana 
getirir ve rekabet ettiği mamulünde dikkat etmesi 
icabeder. Kanunun, bu maddesinde, ruhunda iş
te bu inkişaf istikametine giderken rantabilite var
sa buraya gitmek suretiyle kendisini teşvik ede
cektir. 

Şimdi bir devalüasyon vaziyetinin mevcut ol
duğunu söyledi arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar; birçok memleketler, İn
giltere, Fransa ve bunun dışında bâzı devletler 
muhtelif döviz kurlarına sahiptir. Paralarını de
valüe etmemekle beraber muhtelif para kurları 
tatbik ederler. Burada envestismana tatbik edi
len bu sistem ilmî manasiyle Türk parasının de
valüe edilmesi mânasına, gelmez. 

Fiyat akislerine gelince; arkadaşlarım izah et
tiler. Envestismanda fabrikaya parasını 20 - 40 
sene içinde amortismanları hesabederek mamul
lerinin fiyatlarını o nispette koyacaklardır. 

İstihlâkte bu daha süratlidir. Bunun içindir 
ki; bir emniyet süpapı olarak Hükümetin emrin
de birinci fıkra ile fiyat yükselişini önlemeyi 
istihdaf ettik. Piyasadaki bâzı mallara intikal ede-. 
çektir, çocuk eşyasından her türlü kapkacağa ka
dar gidecektir, tabiri ve iddiası belki haklı ola
bilir. İstihlâk ve hammadde fiyatları üzerinde hü
kümetin sulta tesis edeceği, tetkikat yaparak 
bu fiyatları ayarlayacağı yolundaki düşünceler, 
kanunun ruh ve maksadını, ilâve ettiğimiz fıkra 
il-3 tadil ettikten sonra, artık mevzuubahsolamı-
yacaktır. 

Arkadaşlarmır fiyat tereffüü olur mu olmaz 
mı? Hâdiselerin tekzibine uğramamak için hemen 
söyliyeyim. Bir kısım fiyat tereffüünü hesaba 
katmak lâzımdır. Fakat onun yambaşmda ithal 
mallarına yapacağı tesir bugünkü kontroller 
sayesinde mümkün olamaz. Çünkü 3 - 4 aydan 
beri yapılan kontroller sayesinde fiyatlar müthiş 
surette düşmektedir. Vasati % 40 - 50 derece
sinde bir düşüş vardır. 

Bu noktayı da işaret ettikten sonra zamanın 
darlığından dolayı bendeniz de, bir arkadaşın 
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yaptığı gibi, telgraf ifadesiyle konuşmama devam 
edeceğim. 

Bir mukayeseyi huzurunuzda tekrarlamak is
terim. Sosyal yatırımları, yani yol, liman, mek
tep ve benzeri hususlara yatırdığınız zaman para 
getirmeyen, fakat milletin kültürünü, medeni 
seviyesini yükseltmek için yapılan içtimai ya
tırımları, Meclis can ve gönülden kabul etmiştir. 
Bunun karşısında evleviyetle, bu masrafları 
yapabileeek bir kaynağa ihtiyaç vardır. Bu kay
nağı daha âdil yerlerden seçmek istiyenlerin de
dikleri mümkün olsa, uygun menbalar bulunsa 
dahi bu yatırımlar neticelerini ancak 1958 içinde 
verebilecek, binaenaleyh, tetkik edilmesini iste
diğimiz 1957 bütçesinin varidatı arasında yer ala-
mıyacaktır. Bu bakımdan bunlar için bir varidat 
koymak lâzımgelir. 

REÎS — Müddetiniz bitmek üzeredir, Server 
Bey, 

SERVER SÖMUNCUOĞ-LU (Devamla) — 
% Bu memlekette sosyal yatırımlar dolayısiyle mem

leket hizmetlerini yani âmme hizmetlerini yapa
bilmek için böyle bir kalkınmaya teveccüh et
mesi için elbette ki küçük fiyat farkları gibi 
bâzı mahzurları, yani mânevi maliyetleri de 
hesaba katmak lâzımdır. Bizim bu bakımdan 
kanuna müspet rey vereceğimizi arz ederim. 

REÎS — Bahri Turgut Okaygün. 
BAHRÎ TURGUT OKAYGÜN (Tunceli) ~~ 

Muhterem arkadaşlar; tarih boyunca milletler 
büyük işler için, büyük hedefler için çok büyük 
paralar tahsis etmişlerdir. Bu itibarla ben ikti
sadi ekollerden, doktrinlerden bahsedecek deği
lim. Sadece ihdas edilen ithalât Vergisinin ge
lir bütçesine vereceği takatin ehemmiyeti üze
rinde hir lâhzacık durmak isterim. 

Türkiye normal iktisâdi şartların çolk üstün
de bir mücadelenin, bir millî dâvanın tam orta-
smdadır. Fevkalâde hallerde birçok medenî 
meımleketlerde vergi nispetinin yüzde doksana 
çıktığını unutmamak lâzımdır. Türkiye'nin için
de bulunduğu muazzam kalkınma mücadele ve 
azmi içinde nüfusumuzun büyük bir ekseriyetini 
teşkil eden Türk köyüne tevcih ve teksif edilen 
büyük gayretin de verginin gayeleri meyanmda 
olması iktiza ettiğine göre, normal usullerle, 
uzun vâdelerle değil, Anadolu (köylerini mutla
ka medeniyet seviyesine kavuşturmak için, ham
lelerin cesur darbeleri halinde köydeki köprü 
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başının takviyesi, köylünün bir an evvel ışığa, 
işe, mektebe, suya, yola, ağaca, el tezgâhına, 
modern ziraatçiliğe kavuşturulması zaruridir, 

İthalâtçı vatandaşın piyasa ve fiyatlar üze
rindeki ehemmiyetli rolü hepinizin malûmudur. 
Bu derece serazat bir piyasa zümresinin anor
mal kazancından vergi almak ve millî gayelerin 
süratle tahakkukuna tevcih etmek içtimai ada
letin de tâ kendisidir. 

Eğer denildiği gibi bu verginin piyasadaki 
akisleri geniş tereffüe yol açacaksa onu bir tat
bikat tecrübesinin ışığı altında mütalâa ederek 
mesul Hükümetin tedbir alacağı tabiîdir. 

Bundan başka sıkı bir kontrol usuliyle ma
liyet ve kâr hadleri arasında âdil bir nizam te
sisi de mümkün olacaktır, kanaatindeyim. 

Hükümetin daima ameli tedbirler ittihaziyle 
serd edilen mahzurların iyi bir istikamette in
kişaf edeceğini ümidetmek zannederim iki ye
rinde olur. 

Maruzatım bundan ibarettir, efendim. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, muhale
fet adına konuşan sözcülerden birisi kanunun 
mucip sebebini beğenmediğini bildirdi. Nedir 
acaba bu beğenilmiyen şey? Tahminime göre 
gerekçedeki şu cümle olacak : 

«Memleketimizdeki demokratik gelişmenin 
tabiî ve memnuniyet verici bir neticesi olarak 
âmme hizmetleri yıldan yıla genişlemekte ve 
vatandaşların Devlet hizmetlerinden daha ya
kından ve süratle faydalanması temin edilmek
tedir.» Ve nihayet bunun karşılanması için de 
verimli gelir 'kaynaklarına ihtiyaç vardır..» 
Ben bunda beğenilmiyecek bir şey görmedim. 

NURÎ SERTOĞLU (Sinob) ~~ Beğendim, 
fakat kâfi görmedim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Sebebi şu; 1950 den bu yana büt
çelerimize bir göz atacak olursak, bütçele
rimizin 1950 de 1 487 208 565, 1951 de 
1579 758 737, 1952 de 1 750 925 401, 1953 te 
2 127 506 736, 1954 te 2 288 475 000, 1955 te 
2 940 727 248, 1956 da 3 324 974 152, 1957 de 
4 006 672 859 lira olduğu görülür. Bütçelerimiz 
yıldan yıla elbette ki genişlemekte ve masraf 
bütçesinin bu genişlemesi nispetinde vatandaşa 
daha geniş hizmet ifa edilmekte, âmme hizmeti 
daha geniş ölçüde yerine getirilmekte, vatanda
şın dertli olduğu mevzulara daha geniş cevap 



I : 48 27.2.1957 O : 4 
vermek imkânı bulunabilmekte demektir. Bun
lar kaynaksız olmaz. Bu çapta bir genişleyiş 
sadece ve sadece mevcut kaynakların normal in
kişafı ile de karşılanamaz. Onun için munzam 
kaynaklar bulmak elbette ki lâzımdır. 

Bir diğer Sözcü bunun hakiki mânası, büt
çe açığını kapatmak içindir, onun için bu kanun 
getiriliyor, dedi. Bütçe açığını kapatmak ne de
mek? Hizmetleri noksan tutacak olursanız büt
çe açığı diye bir şey olmaz. 

1957 bütçesinde bir açık mevzuubahis değil
dir ki, böyle bir mülâhaza mevzuubahsolsun. O 
halde bu vergiyi almak suretiyle hizmetleri o nis
pette noksan tutmak, vatandaşlara bu nispette 
daha az hizmet etmek, âmme hizmetlerini daha 
noksan yapmak mümkündür. O zaman böyle bir 
vergiye de ihtiyaç hâsıl olmaz. Ama bizim telâk
kimiz bu değildir. Biz ulaşmak istediğimiz mer
haleye bir an önce vâsıl olmak azmiyle hareket 
etmekteyiz. Onun için böyle bir durum içinde 
beklemeye tahnammülü kalmamış olan vatanda
şın, sizden hizmet bekliyen vatandaşın, senelerin 
ve asırların ihmalinin telâfisini istiyen vatanda
sın, bu hizmetine koşmak, mesuliyetini müdrik 
olan bir hükümet için hem borç hem de bir vazi
fedir. Bu da normal membalarla temin edilemez. 
Bunun için munzam bir kaynak bulmak zaruri
dir, lâzımdır. 

Esbabı mucibe, bu hizmet anlayışının, vazii'e 
anlayışının kendisinde yatar. Bunda anla§ılamı-
yacak bir nokta yoktur. Konuşan muhalefetten 
bir kısım sözcüler bunu para kıymeti ile alâka
landırdılar. 

Arkadaşlar, bunun para kıymeti ile hiçbir 
alâka ve münasebeti yoktur. Kullandıkları keli
meyi kullanmak istemezdim : Bu devalüasyondur, 
yüzde 40 nispetinde bir devalüasyondur, dediler. 
Bunun devalüasyonla da hiçbir alâkası yoktur. 
Burada Hazine hissesinin döviz üzerinden alın
ması böyle bir zehabı uyandırıyorsa kendilerine 
bunun, meselenin esasını tetkik etmemelerinden 
ileri geldiğini ifade etmek isterim. Bunu gümrük 
resmi üzerine ilâve etseydik, döviz satışı ânında 
değil, gümrük resmine zam şeklinde yap
saydık yine bir devalüasyon mu telâkki edilecekti! 
Hayır, gümrük resmi üzerinde bir zamma gidil
memiş, ona mukabil, dövizin satışı anında bunun 
alınması derpiş olunmuştur. Devalüasyon ile 
hiçbir alâkası yoktur. Devalüasyon bu şekilde 
bir muamele üzerinde kendini göstermez. Bir kı

sım ithal mallarında mahdut bir şekilde tatbik 
olunmaz. Bütün ithalât mallarına, navlun gibi, 
komüsyon gibi, dış masraflar gibi yabancı para 
ile ödenen bilcümle masraflara sirayet eder ve 
onu şümulü içine alır. 

Konuşan bir zat üç nokta saymak suretiyle 
hakikaten bir telmih yapmak istedi. C. H. P. nin 
üç noktası vardı, dedi. Üç nokta mı, on üç nokta 
mı? Buna temas etmiyeceğim. Ben sadece bu 
sözcünün temas ettiği, C. H. P. nin üç noktası 
diye bahsettiği noktalardan ikisine temas edece
ğim. 

Yedi Eylül kararları, bir de Varlık Vergisi, 
dedi. bir de üçüncü nokta saydı. Kendi aklınca 
bir kurnazlık eseri olarak yedi Eylül kararlan 
ile Varlık Vergisinden bahsettiler... 

REİS— Sizin için söylemiyorlar. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Devamla) — Hüseyin Balık irtibatlandırmak 
istemiş. Bu, bir kurnazlık değil midir? Bunun 
ne Varlık Vergisi ile ve ne de 7 Eylül kararları 
ile alâkası olmadığını tetkik etmeden dahi her 
hangi bir kimse görebilir. Onun için böyle bir 
münasebet yoktur. Bu sözleri ben, gecenin geç 
saatinde konuşmuş olmalarına hamlediyorum. 

Muhalefet sözcülerinden iki hattâ üç zat, 
biz buna iştirak edemiyeceğiz, dediler ve müs
pet rey vermiyeceklerini söylediler. Muhalefet 
sözcülerinin bütçe müzakerelerinin daha başlan
gıcında toptan ret ve inkâra gitmek suretiyle 
meseleleri esasen ne tarzda ele aldıkları bizce 
malûm. Onun için biz müspet rey vermiyeeeğiz, 
demek suretiyle konuşmalarına bir kuvvet ver
meye çalıştılar. Ama bunda bir kuvvet yok. Çün
kü, arz ettiğim gibi, bütçe konuşmasının ta ba
şında politikalarını esasen açıklamış bulunuyor
lar. Onun için ben bu sözü garipsemedim. 
• Muhterem arkadaşlar, bu kanun tasarısı su
reti umumiyede envestisman maddelerini şümu
lü içine almıştır. Binaenaleyh burada değişik 
nispet, âzami nispetler olmakla beraber, âzami 
nispet % 40 ki, bu nispetin istihsal olunacak 
mala, âzami % 40 nispetinde aksedeceğini dü
şünmek doğru bir telâkki olmaz. Çünkü yapıla
cak envestismanda istihsal olunacak mala sira
yeti, amortisman müddeti içine yaymak, taksim 
etmek lâzımgelir.. Faraza, bir fabrika kuruldu. 
Bu fabrikanın evvelce makinaları bir milyon de
ğerinde idi, yüzde 40 bir zam gördüğünü kabul 
edecek olursak, 1 400 000 lira olacak demektir. 

1151 — 



t : 48 27, 
Buradaki 400 bin liralık bir farkı bu fabrikada 
imâl edilecek mala derhal yüzde 40 nispetinde 
aksedecek dememek lâzımgelir. Bunlar, fabrika
nın amortisman müddeti içinde yani 20 - 25 se
nelik zaman içine dağılacaktır. Bu takdirde bu 
mamul maddeye ne derecede cüz'ü aksedece
ğini tahmin edersiniz. Bunları bu şekilde akset
tirerek kanunun derhal hayat pahalılığına yüz
de 40 a yakın sirayeti ve vahîm bir netice tev-
lidedeceği zehabını uyandırmak doğru telâkki 
edilemez. 

Maddelere geçtiğimiz zaman, müşahede bu
yuracağınız gibi, burada fasıl başlıkları almak 
suretiyle gösterilmiştir. Burada görülen madde
lerin mutlaka memlekete ithal edilen maddeler 
şeklinde telâkki edilmemesi gerekir. Fasıl baş
lıkları alındığı için, meselâ; burada tuz da sa
yılmıştır. Halbuki Türkiye tuz ithal etmez, ih-
raceder. Çimento 'da yer almıştır. Bütçe münase
betiyle yaptığımız muhtelif konuşmalarda teba
rüz ettirdik ki, artık çimento ithalâtımız tama
men tarihe karışmak üzeredir. Hazine hissesi 
ise dahilî istihsalden almmıyacaktır. Belki de bu 
yıl daha bir miktar çimento ithal olunacak oiı-
dân sonra bir daha çimento ithalâtı olmıyacak-
tır. înşa halinde bulunan fabrikaları tamamla
dıkça ithalât da maziye mal olacaktır. Bu tak
dirde çimentonun % 40 nispetinde bir zam gö
receği şeklinde bir telâkki hatalı olur. Maddeler 
incelenince bunlar daha geniş şekilde mütalâa 
buyurulacaktır. Kanunun kabulünü rica ederim. 

ÎRFAN AKSU (İsparta) — Muhterem ar
kadaşlarım, büyük halk kütlelerini ve vatan sat
hını bir baştan bir başa alâkadar edecek olan 
mühim bir kanunu müzakere etmekte bulunuyo
ruz. Bu kanunu Hükümet Yüksek Meclisinize sevk 
ederken elbette bâzı zaruretleri göz önünde bu
lundurmuştur. Ben hulasaten bir defa kanunun 
Yüksek Huzurunuza sevk ediliş zamanının isa
betli olmadığına işaret etmek isterim. Geniş va
tan. sathını ve bütün memleket evlâtlarını eni
ne boyuna, derinliğine alâkadar edecek bir mev
zuun bütçe müzakerelerinin Yüksek Meclise inti
kalinden ve bilhassa gecenin böyle geç saatinde 
( «sabahın erken saatinde» sesleri) sevk edilmiş 
olmasında isabet göremiyorum. 

Mevcut kanun tasarısı dikkat ederseniz 
29 . XII . 1956 tarihinde Hükümet tarafından 
Meclise sunulmuş ve komisyonlarda bir müddet 
gecikmiş ve hepinizin bildiği gibi ayın 16 sında 
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< Yüksek Heyetinizde müzakere edilmek üzere Büt

çe Encümeninden çıkarılmış ve-takdim edilmiş bu
lunuyor. Bu mühim kanunun çıkarılmasında, ben 
de eminim ki, hakikaten Hükümet için bir zaru
ret vardır. Ama bütün kütleyi alâkadar eden 
böyle mühim bir kanunun kısa bir müzakere ile 
geçiştirilmesinde memleket nam ve hesabına fay
da mülâhaza etmiyorum. Vatan sathının imarı, 

1 güzelleştirilmesi, halkın refahının sağlanması ve 
âmme hizmetlerinin lâyıkı veçhile görülebilmesi, 

j Hükümet için bir vazife olmakla beraber, aynı 
zamanda çok ulvi bir gayedir. Bunda Hükümet
le hem fikirim. 

Muhterem arkadaşlar, bu durumu böylece tes-
bit ettikten osnra hakikaten konuşmak biraz da
ha güç oluyor. Bir taraftan zaruretin ifadesi, çün
kü bir seneden beri Hükümet olarak, parti ola
rak, geçen senelerde başladığımız denk bütçe 
prensibini tahakkuk ettireceğiz dedik. Bir taraf
tan da daha fazla iktisadi, malî, hattâ iktidarı
mızın politik gayelerini ve içtimai nizamı teme
linden sarsacak durumlarla karşılaşmış olarak... 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
İRFAN AKSU (Devamla) — Daha başlama

dık ki. 
Muhterem arkadaşlarım; partimizin kuruluş 

ve mücadelesindeki-gayelerle tenakuza düşeceğiz, 
Çünkü uzun yıllar ucuzluğun getirilmesi zaru
retlerinden ve vasıtalı vergilerin zararlanndan 
bahseden bizlerdik. Dar ve sabit gelirli vatandaş
ların çektikleri ıstırapları sayıp döktük. Bu ka
nun çıktığı takdirde mevcut ağır şartları asgari 
bir kat daha arttırmış olacağız. Bu tasarı parti
mizin polikası bakımından mahzurludur. Dema
goji ve istismara fevkalâde müsait bir mevzudur. 
Ve muhalefet partileri için fevkalâde cazip olan 
bu mevzuu geniş halk kütleleri önünde kolaylık-

I la izah etmek mümkündür ve haklarıdır. Bu ba
kımdan partinin bu kadar aleyhine olan bu ka
nunu kabul etmek de izan ve politika bakımların
dan katiyen fayda ve isabet yoktur. 

Vergi adaleti bakımından da doğru değil-
I dir. Vergilerin adaleti vatandaşların kazanç-
I lan nispetinde vermeleriyle mümkündür. Hal

buki bu vergi, fakir zengin, umuma sirayeti 
I olacak bir mahiyet arz etmektedir. Ayrıca Va

sıtalı vergiler modern vergi sistemlerinde ehem
miyet ve isabetlerini kaybetmiş olduklanndan 

l vatandaşların kazançları nispetinde vergi ver-

— 1152 ~ 



I : 48 27.2 
meleri bir vazife, tedbirli ve uzağı gören ve ! 
memlekette içtimai nizamı ve adaleti tesiü et
mek isteyen hükümetlerin de başlıca gaye ve 
hedefleridir. Kanaatimce doğrusu da budur. 

Psikolojik tesirleri hakikaten % 40 a kadar 
zammı tazanımun eden bu tasarı ile şümulü
ne aldığı mevzularda asgari % 50 - 60 nispe
tinde memlekete ithal edilen maddeler üze
rinde tesiri olabileceği gibi bizzat memleketi
mizde imal elilen sanayi mamullerini ve hat
tâ zirai mahsullerimizi de içine almak sure
tiyle tesirini genişletmiş olacaktır. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS —• Müddetiniz bitti, özür dilerim. 
Efendim, kifayet teklifi var, fakat bir ar

kadaşa daha söz vermeğe mecburum. Söz Muh
lis Erden er'indir. 

MUHlJlS ERDENER (Bursa) ~ Bendeni
zin noktainazarını Sayın Maliye Vekili ve 
sözcü arkadaşımız teferruatiyle söylediler. Ben 
şimdi lâyihada muhalefet ettiğim noktayı arz 
edeceğim, tasvip görürse ne âlâ. 

Evvelâ bu kanunla bir adaletsizlik doğup 
doğmıyacağmı tetkik ettim. Tekikatııh sonun
da gördümki, 380 milyondan takriben 280 mil
yonu. envestisman maddelerine şâmil olacağına 
ve envestismanlar da uzun vâde ile itfa edile
ceğine göre pahalılık yaratmak endişesinin 
tamamen haricinde, geri kalan 100 milyonun 
doğrudan doğruya piyasa fiyatlarına sirayet 
eder ki, burada da ithalâtçılar verdikleri ver
gileri kârları ile beraber geri alacaklardır; 
bunda yalnız müstehlikin zararı olacak ise de piya
saya aidolan bu malların cins ve nevileri bu 
zama tahammül edebilecek mallardır, tesiri 
büyük olmıyaeaktır. Mutavassıtların, sercna. 
yedarlarm ise hiçbir zararı olmıyaeaktır. 
Bu kanunun en ziyade tesiri içine giren zümre
ler mütaahhitler olacaktır. Onlar bu kanun çık
madan evvel mer'î, olan malûm kanunlara da
yanarak girdikleri taahhüt dolayısiyle ödeme
ye mecbur olacakları % 40 onlar için bir za
rardır. Gerçi bu % 40 bütün maddelerde ay
nı değildir. Bâzı maddelerde % 5, bâzıların
da % 10 dur, •% 40 a kadar çıkıyor. Maddele
rin ehemmiyetine göre sıralanmıştır. 

Kanunun son maddesinde : «Bu kanun 
11 . III . 1957 den itibaren tatbik edilir, ancak 
kredili veya dokuma mukabili Yurda giren 
mallar bunun dışındadır.» deniyor. Bu fıkra-
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ya (taahhüde ve akde bağlanmış işlerde bu 
kanunun şümulüne girmez.) Diye bir hüküm 
koyalım, Bu suretle haksızlığı bertaraf edilsin. 
Bu gibi şeyler zaten kanunların himayesi al
tındadır. Şu halde esasen kanunun himayesinde 

olan bir şeyi tekrar kanunu zedeliyeeek bir şe
kilde çıkararak mütaahhitleri Şûrayı Devlete git
meye, avukatlara müracaat etmiye, taahhüdünü 
ifa edememeye ve iki sene uğraştırmaya mecbur 
etmekte bir ameli fayda yoktur. Buraya bu kay
dın konmasiyle adeletsizlik kalkar. Bunun kabu
lünü rica ediyorum. 

Reis — Kifayet takriri var, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi üzerin

deki müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Murad Âli Ülgen 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Maddelere geçilmesi hu

susunun reye vaz 'mı arz ve teklif ederim. 
Gümüşane 

İsmail Hakkı Baykal 

REİS — Kifayet takrirlerini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Takdimen görüşülmesi teklifinde müstaceli
yetle de müzakeresi yazılı olarak teklif edilmek
tedir. Bu hususu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dola
yısiyle alınacak Hazine hissesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı listede yazılı 
eşyaların ithali için tahsis olunan dövizlerin 
Türk parası ile tutarları üzerinden aynı listede 
yazılı nispetlerde Hazine hissesi alınır. 

Bu liste şümulüne giren istihlâk maddeleriyle, 
sanayi ilk maddelerini, iktisadi icaplara göre Ha
zine hissesinden istisna etmeye veya alınacak his
se nispetlerini indirmeye İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

REİS — Birinci madde üzerinde söz Mehmet 
Hazer 'indir. 
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MEHMET HAZER (Kars) —Muhterem ar-

kadaşlar, birinci maddenin ikinci fıkrası Meclis 
faaliyetlerinin esaslarına aykırı mahiyettedir. Bu 
itibarla bu fıkranın kanundan çıkarılması lâsım-
gelir. Nitekim Hükümetin teklifinde de bu hu
susta bir kayıt yoktur. Ticaret ve Maliye encü
menleri mazbatalarında da mevcut değildir. Hü
kümetin istemediği bir salâhiyeti Meclisin ken
diliğinden vermesi, Meclis teamüllerine de uy
gun değildir. Kısaca arz ettiğim ıgibi bu, vergi 
prensiplerine ve Meclis salâhiyet ve vazifelerine 
aykırı bir kayıttır. Bunun kanun metninden çı
karılması lâzımgelir. 

REİS — Encümen mazbata muharriri Sebati 
Ataman. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar; 
Mehmet Hazer arkadaşımızın serdettiği mahzur 
varit değildir. Bunun emsali de halen mevzua
tımızda mevcuttur. Türkiye'nin yabancı memle
ketlerle akdettiği modüs vivendi listelerindeki ta
rifelerde değişiklik yapmak salâhiyeti, Yüksek 
Heyetin kabul ettiği üzere, Hükümete verilmiş
tir. Hükümet, o listelerdeki tarifeleri indirir, ver
gi miktarını azaltabilir. Mevzubahsolan salâ
hiyet Hükümetin bu kanuna merbut olan listede, 
bilhassa bu kanun için bir mahzur olarak serd edi
len fiyat yükselmeleri tevlidetmesi keyfiyetini 
yakından takibederek, iktisadi icaplara göre, bil
hassa istihlâk maddelerinde ve sanayi hammad
delerinde bu vergi nispetini azaltmaya veya al
mamaya matuftur. Bu kısım kanaatimizce, en
cümenin kanaatince, gayet isabetli ve bu kanu
nun umumi görüşmelerinde zikredilen ve en kuv
vetli gibi görünen tenkid bu suretle tamanıiyle 
bertaraf edilebilecek mahiyettedir. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REİS — Mehmet Hazer. 
. MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu fıkra vergi matrahını ve nispet
lerini tâyini tamamiyle Hükümete bırakmakta
dır. Yani vergiyi vaz'edecek, vergi matrahını 
koyacak, nispetleri tanzim edecek Hükümet olu
yor. Halbuki vergi matrahını tâyin etmek ta
mamiyle Meclisin vazifeleri cümlesindendir. 
Binaenaleyh Hükümetin salâhiyetine bırakıl
ması mahzurlu olan bir hususta Meclis bu salâ
hiyeti veremez. Hükümete böyle bir salâhiyetin 
yerilmesini mâkul gösterecek esaslı bir sebep 
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de yoktur. Gösterilen sebep bu maksadın izahı
na kâfi değildir. 

REİS — Buyurun, Sebati Ataman. 
SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Vaz 

geçtim. 
REİS — Yazılı tadil teklifi yoktur. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — a) Bu kanunun şümulüne 
girdiği halde: 

1. 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17, 18, 
19, 20 ve 21 nci maddeleri, 

2. Amerika Birleşik Devletlerince Türki
ye'ye yapılacak yardımdan münhasıran Millî 
Savunma ihtiyaçları için sağlanacak maddele
rin vergi muaflıkları hakkındaki 5164 sayılı 
Kanun, 

3. 6326 sayılı Petrol Kanununun 112 nci 
maddesi, 

4. Kuzey - Atlantik Andlaşmasma Taraf 
Devletler arasında, kuvvetlerinin statüsüne da
ir Sözleşmenin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yar
dımcıları Konseyinin işbu Sözleşme metninin 
tadiline mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı 
ile Atlantik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarih
li kararının ve «Kuzey - Atlantik Andlaşması 
Teşkilâtının, Millî Temsilcilerin ve Milletlera
rası Personelin Statülerine dair Sözleşme» nin 
ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcıları Kon
seyinin, işbu Sözleşme metninin tadiline müte
dair 4 Nisan 1952 tarihli kararının ve «Kuzey -
Atlantik Anlaşması mucibince kurulmuş millet
lerarası askerî karargâhların statüsüne dair Pro
tokol» ün kabulüne dair 6375 sayılı Kanun, 

5. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletle
ri arasındaki vergi muafiyetleri Anlaşmasının 
tasdikine dair 6426 sayılı Kanun, 

6. Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
müşterek Enfranstrüktür Programı gereğince 
Türkiye'de yapılaeak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanun, 

7. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında «Kuzey - Atlantik And-
laşmasma Taraf Devletler arasında kuvvetle
rinin statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatına 
mütaallik Anlaşmanın tasdiki hakkında 6427 
sayılı Kanun, 

8. Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası te-
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şekküllerle yapılmış olan Anlaşma, Andlaşma 
ve sözleşmeleri tasdik eden sair kanunlar, 

Gereğince Gümrük Resminden muaf olan eş
ya, adı geçen kanunlardaki usul ve şartlar dai
resinde ve 6224 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin (a) fıkrasının 2 numaralı bendinde yazı
lı aynı sermaye Hazine hissesine tâbi tutulmaz
lar. 

b) Serbest bölgede imal edildikten sonra 
ithal olunan eşyanın imal maliyetinin yerli un
surlara tekabül eden kısmı Hazine hissesine tâ
bi tutulmaz. (Bu kısım Maliye ve Gümrük ve 
tnhisarlar Vekâletlerinee müştereken tesbit edi
lecek bir usule göre hesabolunur.) 

REİS — Bir dakika müsaade buyurun. 52 
imzalı bir takrir var. Bunu okuttuktan sonra 
söz vereceğim. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler do-

layısiyle alınacak Hazine hissesi hakkında ka
nun lâyihasının ikinci maddesinde bu vergiden 
istisnası lâzıraıgelen mühim bir husus unutul
muştur. Filhakika : 

Unvanından da anlaşılacağı üzere bu kanun 
bir kısım ithalâta memleket dövizinin tahsis 
edilmesi sebebiyle o dövizle gelen mallardan 
alman bir Hazine hissesidir. Halbuki ikinci 
maddeye aşağıda arz ettiğimiz fıkra konmazsa 
memleket dövizi ile gelmiyen bâzı ithalâttan da 
Hazine hissesi alınmış olacaktır. Şöyle ki : 

Geri kalmış memleketlerin sınai (kalkınma
sına yardım etmek üzere Beynelmilel Kalkınma 
Bankasının kurulduğu malûmdur. Bu meyanda 
memleketimiz de sınai kalkınmaya şiddetle 
muhtaoolduğundan Beynelmilel Kalkınma Ban
kasının memleketimize yapacağı bu yardımı ka-
nalize etmek üzere bizde Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankasının kurulduğu da malûmdur. Mem
leketimizin şiddetle muhtaeolduğu sınai kalkın
mayı teminen fabrika kurmak üzere bâzı vatan
daşlarımız Türkiye Kalkınma Bankası delale
tiyle Beynelmilel Kalkınma Bankasının tahsis 
ettiği dövizle fabrika tesisleri getirmektedirler. 
Bunlar için filhal tahsis edilmiş bir memleket 
dövizi yoktur. Bu döviz beynelmilel bankanın 
yardım maksadiyle yaptığı kendi dövizidir. Şu 
hale göre Beynelmilel Kalkınma Bankasının 
dövizi ile dışardan getirilecek makina ve sair 
sınai tesislerden Hazine hissesi alınması beynel-
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milel bankanın memleketimize bu bapta yaptı
ğı yardımdan da Hazine hissesi alınmasına mün
cer olacaktır ki, bu doğru değildir ve yardımın 
azalmasını veya kesilmesini intacedebilir ve her 
halde yardım gayesinin tahakkukuna mâni olur. 

Binaenaleyh Beynelmilel Kalkınma Bankası 
dövizi ile Türkikye'de sınai tesis kurulmak üze
re getirilecek fabrika ve sair tesislerden Hazine 
hissesi alınmamalıdır. Zaten bu dövizle memle
kette kurulacaik fabrikalar memleketimizi kal
kındıracak ve harice döviz akmasına mâni ola
caktır. 

Bu sebeplerle ikinci madde sonuna aşağıda
ki C bendinin son fıkra olarak eklenmesini arz 
v» teklif ederim. 

Konya 
H. Aydıner 

İkinci madde son föçra C. 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının Beynel

milel Kalkınma Bankasından temin ettiği dö
vizlerle memlekete getirilecek fabrika ve sair 
sınai tesis malzemesinden Hazine hissesi alın
maz. 

Zonguldak Tokad Konya 
S, Başol O. Hacıteloğlu M. Obuz 
Hatay Bilecik Gazianteb 

A. F. Atahan I. S. Çakıroğlu S. Kuranel 
Bilecik Yozgad Trabzon 
T. Oran H. Tatlıoğlu S. Orberk 
Konya Konya Van 

H. R. Atademir T. F. Baran H. Kartal 
Muğla Kastamonu Burdur 

N. özsan N. Batur M. özbey 
izmir Kocaeli Çoruh 

H. ftkeren S. Göksel M. Bumin 
Ni&de İzmir Çorum 

H. Ülkü A. Güngören C. Köstekçi 
Ankara Tokad Zonguldak 

H. Türegün H. Bozbeyoğlıı H. Hilâlcı 
Siird Konya Edirne 

S. Bedük H. ölçmen M. Enginün 
Samsun İstanbul Edirne 
H. Üzer F. N. Çamlıbel R. Nasuhioğlu 

Samsun Edirne 
Ş. Uluçay H. Maksudoğlu 
Yozgad Konya 

ö. L. Erzurumluoğlu T. Kozbek 
Samsun Erzincan 
A. Eker M. R. Sanalan 
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Konya Trabzon I 

M. Kerkin M. R. Tarakçıoğlu 
Yozgad Okunamadı Niğde 

T. Alpay A. U. Arıkan 
Sivas Kocaeli tsparta 

B. Örnekol S. Dinçer T. Tola 
tstanbul Niğde Konya 

Z. Tarver Fİ. II. Ülkün S. S." Burçak 
Tüze Konya Kocaeli 

K. Balta M. Güzelkıiu; 7, Al iğ 
Beyhan. 
a Ban 

REİS — Nuri Sertoğlu. 
NURİ SERTOĞLU (Sinob) — Muhterem ar

kadaşlar; kanunun tümü kabul edilmiştir, çıka
caktır. Bütün temennim endişelerimizin haddi 
asgaride tahakkuk etmesi ve memlekete çok az 
zararlı olmasıdır. 

2 nci madde şimdi okundu. 'Sayın arkadaşla
rım, dikkat buyurdularsa 2 nci maddenin A ben
dinin 8 nci fıkrası sonlarında şöyle bir hüküm 
vardır: «6224 sayılı Kanunun ikinci maddesinin 
A fıkrasının 2 numaralı bendinde yazılı ayni 
sermaye Hazine hissesine tâbi tutulmazlar.» 

Hükümetin esbabı mucibesine ilişik lâyiha
da bu hüküm yoktur. Bütçe Encümeni bu hük
mü derpiş etmekte bir fayda mülâhaza etti. Fa
kat bendeniz bu mülâhazanın uygun olduğun d.'i 
mütereddidim, fayda yerine mahzur sezmekte
yim. Şöyle k i ; bu, 6224 sayılı Kanunla memle
kete girmesini teşvik ettiğimiz yabancı sermaye
ye tanınmış olan bir istisnaiyet hükmüdür. Ya
ni yabancı sermaye adı altında memlekete gele
cek âletler, makinalar ve bunların yedek parça
larının tamamı; (Bu hususta pek kuvvetli deği
lim, şimdi söyliyeceğimden; Sayın Vekil yahut 
Bütçe Encümeni izah ederlerse tenevvür ede
rim.) ham madde dahi geldiği zaman yüzde kırk 
Hazine hissesinden muaf olarak memlekete gire
cektir. Bu makina alât ve edevatı yerli sermaye 
getirir aynı teşebbüsü ele alırsa, yüzde 40 Hazi
ne hissesini ödemiş olarak memlekete getirecek
tir. Bu durum karşısında yerli sermayenin ma- | 
ruz kalacağı müşkülâtı nazara almak lâzımdır, 
Ecnebi sermaye lehine imtiyaz tanıyan bu hük
mü bendeniz doğru bulmamaktayım. Sayın Ma
liye Vekili Bütçe Encümeninde ilahlarda bulu
nurken demişti k i : Biz kanunu derpiş ederken 
yerli sermaye aleyhine ve yabancı sermaye le- | 
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hine bir himaye düşünmedik. Sayın Maliye Ve
kilinin bu beyanına rağmen, encümen bu hük
mü derpiş etmiş ve ecnebi sermayeyi % 40 tan 
istisna eden bir muafiyet koymuştur. Bu, yerli 
sermayenin aleyhinedir. Yerli sermayenin aynı 
konularda, aynı mevzularda yabancı sermaye ile 
rekabet imkânını bırakmayacaktır. Bu hükmün 
çıkarılması için Riyaset makamına bir takrir 
sunmaktayım. Kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Encümen, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım. 
Sanayi Kalkınma Bankasının açtığı kredilerde. 
dolar kredilerinde bu hissenin alınması hakkın
daki takrire iştirak etmemize imkân yoktur. Bu 
doğrudan doğruya memleketimizin muhtelif ya 
bancı tediye muvazenesini tutacak yollardan 
birisidir. Sanayi Kalkınma Bankası kredi açar. 
bu kredi bizim bütçemizdedir. Biz bunları dolar 
olarak ödiyeceğiz. Sanayi Kredi Bankasından 
böyle bir ecnebi kredisi alan bir müteşebbis ilf 
bu tediye vasıtası, meselâ Ticaret Vekâletinin 
tahsisinden alan müteşebbis arasında Sanayi Te
diye Bankasından kredi alan lehine bu kadar 
büyük bir imtiyaz temin etmek mümkün değil 
dir. Hem kredi alıyor Sanayi Kalkınma Banka
sından, hem de üstelik % 40 gibi bir tediyeyi 
de tutuyor. Eğer bunu kabul edersek Türkiye' 
de bilcümle envestisman yapanlara Sanayi Kre
di Bankasından para alanlara bu kanunun en
vestisman maddelerinin tatbik edilmemesi gibi 
bir şey doğar. Sanayi Kredi Bankasından alı
nacak şeyler dolarla ödenecektir. Binaenaleyh 
onlarda Hazineyi beslemeye imkân görmüyo
ruz. 

Nuri Sertoğlu arkadaşımızın teklifine gelin
ce; muhterem arkadaşlar, dikkat buyururlarsa bu 
fıkrada (ayni sermayeden Hazine hissesi alınmaz) 
tâbiri vardır. Yani dışardan memleketimize gele
cek ecnebinin malı olan makinadan bu vergi alm-
mıyacaktır. Elbette alınmaz. Çünkü birinci mad
de diyor ki, (Bu kanunda yazılı ithal için tahsis 
olunan dövizlerden alınır.) Dışardan gelen ma
kineye döviz tahsis etmiş değilsin ki, ne alacak
sın! Bu bir, 

İkincisi; bu makina ecnebinin malıdır, mem
leketimize girer ve istediği zaman da çıkar gider, 
buna mâni yoktur. Binaenaleyh bu kanunun asıl 
tebarüz ettirdiği bir kaymat lazlası o makine te-
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essüs etmez, veyahut muvakkat surette teessüs 
eder ki, bunda daimilik bahis mevzuu olmadığına 
göre bunu istisna etmemek, dışardan gelecek ma-
kinaya; «makina sen gelme» demektir. 

Biz ecnebi sermayeyi memlekete girmesini teş
vik etmeyi iktisadi kalkınmamızın esaslı bir çare
si olarak görüyoruz. Dünyada bizim gibi memle
ketlerin ecnebi aynı sermaye yardımı olmaksızın 
kalkınmada muvaffak olamıyacağı aşikâr bir ha
kikattir. Nuri Sertoğlu arkadaşım bunu kabul 
eder. Ecnebi sermayeye karşı gerçi telâkki tarz
larımız arasında bir ihtilâf mevcuttur ama ecne
bi esrmayeye düşman olmadıkları muhakkaktır. 
Ecnebi sermayenin memlekete gelmesine ihtiyacı
mız muhakkaktır. 

Şimdi yerli sermayeye nazaran, ecnebi serma
yeye imtiyaz verilecek midir, verilmiyecek midir 
meeslesi var. imtiyaz verilmiş olmuyor arkadaş
lar. Bilâkis eğer ecnebi ayni sermayeden yüzde 40 
alırsak o zaman yerli sermayeye nazaran ecnebi 
sermaye aleyhine yüzde 40 nispetinde ona bir 
nevi mükellefiyet yüklüyoruz demektir. 

Bakınız arkadaşlar, burada yerli sermayeda
rın Türkiye'deki yapacağı bir envestismanı naza
rı itibara alalım. Yerli sermaye bu kanun olma
dan bu envestismanı bizim 280 kuruşluk dolarla
rımızla yapacaktı. Şimdi bu 280 kuruş üzerinde 
% 40 tan vereceği şu kadar dolar... Nerede Tür
kiye'de o kadar dolar?. Yeril sermayedarın yerin
de tedarik ettiği paraya verdiği dolar, kendi.do
larları ile getirecek olduğu makinayı istediği za
man kendiliğinden götürecek. Götürdüğü zaman 
% 40 1ar ne olacak? îade etmiyeceğiz. Bunun ne
ticesi ecnebi sermayenin buraya gelmemesi olmı-
yacak mıdır? 

REÎS — Petrol Dairesi Eeisliği 1957 yılı büt
çe kanunu lâyihasına (326) rey verilmiştir, (301) 
kabul; (25) ret vardır; lâyiha tasvip Duyurulmuş
tur. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe kanunu lâyihasına (330) rey verilmiş; 
(308) kabul, (22) ret vardır, lâyiha tasvip buyu-
rulmuştur. 

Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe ka
nunu lâyihasına (322) rey verilmiş; (303) kabul, 
(19) ret vardır, lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 bütçe kanu
nu lâyihasına (321) rey verilmiştir. (309) kabul, 
(7) ret, (4) çekinser vardır, lâyiha tasvip buyu
rulmuştur. 
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Söz Adnan Tüfekcioğlu'nundur. 
ADNAN TÜFEKÇÎOĞLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlar, ecnebi sermaye mevzuu 
üzerinde ilk defa şunu söyliyeyim : Kanunu 
tetkik ettiğimizde, komisyon reisi dahi bu mev

zuda muhalif kalmıştır. 
İkinci olarak Bütçe Encümeninin sözcüsü

nün şu anda bir sözünü cevaplandırayım : Öı-
şardan gelecek ecnebi sermayeyi dolar : 280 
kuruştan aldığımızı söylemiyor, oradaki dolar 
fiyatiyle diyor. Arkadaşlar; biz bu memlekete 
getirmek istediğimiz sermayedarı döviz kaçak
çısı mı telâkki ediyoruz? 

Bu memlekette dolar 280, Amerika'da da 
yine 280. Yani bizim paramız burada nasıl bir 
lira ise, Amerika'da da dolar öyle. Burada 2,80 
olan resmî fiyat karşısında, memlekette karaborsa
da doların fiyatını 12 lira olarak mütalâa ederek 
bu memlekete gelecek olan yabancı sermayeden, 
yabancı sermayedardan zaten bu memlekete ha
yır yok demektir arkadaşlar. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Ne mü
nasebet? 

ADNAN TÜFEKÇÎOĞLU (Devamla) — 
Evet öyle. Sıtkı Beyefendi de Bütçe Encüme
ninde bu tezi ileri sürdüler. Biraz evvel Sebati 
Ataman arkadaşımız da bunu söyledi. 

SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Ben öy
le söylemedim. 

ADNAN TÜFEKÇÎOĞLU (Devamla) — 
Aksi takdirde, memleketimize gelecek olan ya
bancı sermaye ancak tesislerini memlekete geti
rir. üst tarafına karışmaz. Bugüne kadar, çık-

| m iş olan Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
dan istifade edenlerin adedi ne kadardır, ne 
kadar gelmiştir? Bu memlekette Demokrat Par
tinin iktidara gelişinden sonra namütenahi bir 
kalkınma başlamıştır, iş mevzuu genişlemiştir, 
memleketin her sathında faaliyet vardır. Bina
enaleyh bol para kazanmak imkânı olan bir 
memlekette, buraya gelecek ecnebi sermayesi 
hiçbir zaman kanunlarla vereceğimiz ithal mu
afiyetini mütalâa ederek gelmez, burada men
faat temin edebileceğini tesbit ettiği takdirde 
gelir ve bu menfaati temin etmedikçe gelmez. 
Eğer burada kuracağı tesislerden elde edeceği 

I menfaatleri memleket dahilindeki kanunların 
I icabettirdiği vergileri verdikten sonra harice 

aynen 280 kuruşla, dövizle çıkartmak imkânına 
maliktir. 
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Bütçe Encümeninden bir de şu suali sormak 

isterim. 
Bu mevzu, para üzerinde tesir yapmıyacak 

mıdır? Kusura bakmayın, geniş izahata giremi
yorum, kısa kesiyorum. Meselâ tesis geldi, ku
ruldu, muafiyet gördü, iki sene sonra bıraktı, 
sattı gitti, ne yacaksmız? 

Bir vatandaşın kendi parasiyle getirdiği bu 
şeyin mânası nedir bilir misiniz? Bu, mis gibi 
muvazaadır. 280 den aynı şekilde getirecek, ama 
tekrar çıkarken alacağı? 

Bugün dışarda envestisman bakımından ya
pılan şeyler varsa, ve dolar bedeli on lira ise o 
zaman 20 liraya çıkacaktır. 

Şunu kabul etmemiz lâzımdır ki, dünyanın 
hiçbir yerinde bizdeki kâr nispeti yoktur. Ya
bancı sermayedar kânın % 100 olarak memle
ketten çıkartır. Belki biraz sonra gelecek bütçe 
sözcüleri diyeceklerdir ki; «Bu memlekete 40 
milyon lira ile rafineri tesisatı kurulacak, bu 
ne yapar!» Yapar ama % 75 dövizi alır % 25 
ini memlekette bırakır. Kırk milyon liralık en
vestisman yapacağını düşünen müessese dâhil
de vereceği yirmi milyonu düşünmez. 

İkincisi; «yarın söküp götürecek olursa bu
nun mukabilinde parasını geri mi vereceksiniz?» 
sualim soruyorlar. 

Şunu bilmeli ki, envestisman bir iki senede 
sökülme vaziyetine gelmez. Olsa olsa yine vatan
daşa satış muamelesi yapıldıktan sonra terk 
edip gider. Tesis sökülüp geriye gitmez Sebatı 
Bey.... 

Bu itibarla bir takrir veriyorum. Takririm 
Hükümetin teklifinin aynıdır. Bütçe Komisyonu 
tarafından konulan kısım sonradan ilâve edil
miştir. Takririmin aynen kabulünü rica ederim. 

REİS — Kemal Eren. 
KEMAL EREN (Amasya) — Muhterem ar

kadaşlarım, yüksek malûmunuzdur ki, beledi
yelerin, hususi muhasebelerin ve hattâ köylerin 
âmme hizmetlerine tahsis etmek üzere ithal ede
cekleri makina ve alât Gümrük Resminden muaf
tır. 

Hal böyle iken bu kabil makinalardan da 
Gümrük Resmi alınması lâzımgelir. Öyle zannedi
yorum ki, bir zühul eseri olarak muafiyetler 
arasına bu cihet alınmamıştır. Bunu kabul etme
diğimiz takdirde belediyeler ve hususi muhase
beler eok müşkül duruma düşerler. Birçok bele-
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diyelerimizin elektrik, makina afazöz ve saire 
getirmek için buna göre bütçelerine muayyen 
bir tahsisat konulmuştur. Bunları % 40 fazlasiyle 
ödemesk gibi bir külfet karşısınla kalacaklar ve 
dolayısiyle bu hizmeti ifa edemiyeceklerdir. Bu 
sebeple bunlann da muafiyete ithali için bir tak
rir veriyorum. Bu suretle kabul edilecek mikta
rın pek fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. 
Takririmin kabulünü istirham ederim. 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Aziz arkadaş

lar; bu ecnebi sermaye mevzuunda encümen ve 
hükümetin aynı fikirde olmadığı anlaşılıyor. 
Bütçe Komisyonundaki müzakereler sırasında 
Sayın Maliye Vekili «ecnebi sermaye Türkiye'ye 
geliyorsa bu, yalnız vergi nispetinin azlığı bakı
mından gelmiyor, işçi ücretleri sebebiyle, pazar
lar bulabilmesi sebebiyle geliyor» dedi. Şimdi, 
encümen sözcüsü bunun hilafını ifade etmektedir. 

.Muhterem arkadaşlar, bu hususu kaydettikten 
sonar bir misal vereyim: Ayın mevzuda iş ya
pan iki kişiden birisi yüzde 40 Hazine hissesi ve
recek, diğeri vermiyecek. Hazine hissesi vermiyen 
elbette o nispette piyasada, daha hâkim, 
daha serbest hareket edebilecektir. Yerli 
sermayedar aynı mevzuda, iş yapan diğer müte
şebbis ecnebi sermayedarın karşısında rekabet 
edemiyecek, günün birinde o sahayı terk etmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Ecnebi sermayesi ka
bulüne dair olan, kanunun maksadı ve ruhu ec
nebi sermayesine yerli sermayeye göre farklı bir 
muamele yapmamayı istihdaf eder. Bu tasarı, şu 
şekliyle, o kanuna da muhaliftir. Biz, ecnebi ser
mayesini Türk sermayedarına tercih eder ve ona 
imtiyazlı bir vaziyet kabul edersek ileride kur
mak istediğimiz sanayii de felce uğratırız arka
daşlar. İşin esasında gelecek sermaye ne olursa 
olsun, imtiyaz vermemeliyiz. Yabancı sermaye 
şayet bu yüzden memlekete gelecekse varsın gel
sin, daha iyi olur. 

REİS — Nüsret Kirişçioğlu. 
NÜSRET KİRÎŞCİOĞLTJ (Zonguldak) 

Muhterem arkadaşlarım, Hazine hissesinin ya
bancı sermayeye teşmil edilmemesi için ben iki 
sebep görmekteyim. Bunları iki cümle ile ifade 
edip huzurunuzdan ayrılacağım. Bir kere, ya
bancı sermayeyi alâkadar eden hukuki şartların 
değişmemesi lâzımdır. Yabancı sermayenin mem
lekete gelmesi için istikrar ister. Bu. istikrarı 
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muhü bir tedbirdir. İkincisi, yabancı sermaye
nin tesis için getirdiği malzeme ve makinalar 
için esasen tahsis mevzuubahis değildir. Bu iti
barla tahsis olmadığı için hakikaten bu teklif 
doğru olmaz. (Bravo sesleri) 

REİS — Encümen izahat verecek mi, efendim? 
Buyurun, Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, evvelâ Hidayet Aydıner 
arkadaşımızın takririne temas edeceğim. 

Hidayet Aydıner arkadaşımız zühul etmiş ola
caklardır. Çünkü «Sanayi Kalkınma Bankasın
dan yapılacak istikraz ile getirilecekler Hazine 
hissesinden muaf tutulsun» diyorlar. Böyle 
bir şeyi kabul ettiğimiz takdirde Ma
liye Vekâleti, Ticaret Vekâletince tahsis 
edilen dövizler Hazine hissesi vereeek, ama 
Sanayi Kalkınma. Baııkasınmki bundan 
müstesna olacaktır. Bu olamaz arkadaşlar. Kaldı 
ki, Sanayi Kalkınma Bankasından alman borç
tur, istikrazdır, vâdesi gelince bu dövizler ödene
cektir. Bu, istikraz mahiyetindedir. Onun için 
takririn reddini rica ederim. 

Kemal Eren arkadaşımın takririne gelince: 
Belediye ve özel idarelerin getireceği malzeme
lerin muafiyetini talebetmektedir. Arkadaşlar; 
bu kanun bir (kül halinde hazırlanmıştır. Bele
diyeler muaf, özel idareler istisnah, diğer dai
reler hariç şeklinde tesis edilecek muafiyetler, 
bunun temin edeceği varidatı azaltacak, hem de 
aynı zamanda bunlar kanunu bir kül halinde 
olmadan çıkaracak ve kanunu zedeliyecektir. 
Hükümet bunları ayrıca derpiş etmektedir. 1957 
senesinde özel idarelere yardım etmek üzere 10 
milyon lira tahsisat da mevcuttur. Bu itibarla, 
bir kayıp olacaktır, şeklinde birtakım mütalâ
alarla bâzı istisna ve muafiyetler tanıyarak 
kanunun hem randımanını düşürmiyelim ve hem 
de zedelenmesine imkân vermiyelim. Bendeniz 
bu iki takririn de reddini rica ediyorum. • 

REİS — Takrirleri okuyacağız. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Söz isti

yorum. 
REİS — Son söz mebusundur, buyurunuz 

efendim. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte-. 

rem arkadaşlar; Maliye Vekili ve encümen söz
cüsü bu dövizler için, Beynelmilel Kalkınma 
Bankasının dövizlerinin Hükümet tarafından 
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Ödeneceğini buyurdu. Takrirde diyoruz ki; «Hü
kümet dövizinden sarf edilmiş bir para yoktur. 
Uzun vâde ve yardım şeklinde mukabili de ol
sa bu şekilde yapılan bir husustur.» 

Arkadaşlar; tasavvur buyurun, maddi mi
sal: Bir milyon liraya Türkiye'de bir fabrika 
kurulması için Beynelmilel Kalkınma Bankası 
döviz verdi. Onlar rantabilite hesaplarını çok 
iyi yaparlar. Eğer santimi santimine Türkiye'
ye iyi ise, rantabl bir mevzu ise kabul eder. 
Yoksa kara gözümüz için bol keseden vermez. 
Ben vereyim de ne yaparsa yapsın da demez. 

Şimdi, Beynelmilel Kalkınma Bankası gö
rürse ki; Türkiye'ye verdiği bîr milyon döviz 
adama 1 400 000 e malolacak, «Senin Hükü 
metin benim yaptığım yardımdan bu nispette 
bir vergi alacaksa ben niye sana yardım ede
yim. Buna lüzum yok.» demez mi? Bu adamlar 
zaten bize yardım etmeye mecbur değil, bunun 
için yabancı yardımdan vergi almak doğru ol
maz. (Ret, ret, sesleri) 

REİS — Takrirleri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe Encümeninin Kanununun 2 nci mad

desinin 8 nci fıkrasına ilâve ettiği «(6224) sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin A fıkrasının 2 
numaralı bendinde yazılı ayni sermaye Hazine 
hissesine tâbi tutulmazlar» ibaresinin şifahen 
izah ettiğim mucip sebeplere istinaden fıkra
dan tayyı ile fıkranın Hükümetin teklifi veçhi
le kabulünü arz ve teklif ederim. 

Giresun 
A. Tüfekçioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Bir kısım ithal mallarına tahsis olunacak 

dövizlerden alınacak Hazine hissesi hakkındaki 
kanun lâyihasının 2 nci maddesinin a bendinin 
8 numaralı fıkrasından yabancı sermayeyi istis
na eden hükmün çıkarılmasını arz ve teklif ede
rim. 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle özel 

idare, belediye ve köyler için ithal olunacak 
makina, alât ve malzemeden Gümrük Resmin 
den muaf olanlarının bu kanunla derpiş edilen 
Hazine hissesinden de muaf tutulmasını ve bu 
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maksatla bir fıkra ilâvesini arz ve teklif eyle
rim. 

Amasya 
K. Eren 

REİS — Nuri Sertoğlu ile Adnan Tüfekcioğ-
lu arkadaşımızın takrirleri aynı mâhiyette oldu
ğu için ikisini birden reylerinize arz edeceğim. 
Takrirleri nazarı dikkate alanlar lütfen işaret 
etsinler... Almıyanlar... Takrirler nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

Kemal Eren'in teklifini okuyoruz. 
KEMAL EREN (Amasya) — Geri alıyorum, 

efendim. 
REÎS — Takrir geriverilmiştir, efendim, 
Hidayet Aydmer ve arkadaşlarının takririni 

okuyoruz. 
(Konya Mebusu Hidayet Aymer ve arkadaş

larının takriri tekrar okundu.) 
REÎS — Bunun (C) fıkrası olarak maddeye 

ithalini istiyor. Takriri nazarı dikkate alanlar... 
Almıyanlar.... Takrir reddedilmiştir, efendim 

Maddeyi aynen reylerinize arz ediyorum. K..-
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Birinci maddede adı geçen Ha
zine hissesi, dördüncü madde hükmü mahfuz 
kalmak kaydiyle, mal gümrükten çekilmeden 
önce bu malın ithalâtçısı tarafından defaten 
Merkez Bankasına yatrılmak suretiyle ödenir. 

REİS — Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) —Muhte

rem arkadaşlar, kanunun başlığı ve birinci mad
deden sonraki üçüncü madde tereddüdümü mu-
cibolctu, bu hususun Maliye Vekili arkadaşımız 
tarafından tavzih edilmesi ricasiyle huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Birinci maddede; (tahsis olunan dövizler) tâ
biri vardır, 3 ve 4 ncü maddelerin ifade şekille
ri müphemiyet ifade etmektedir. Kliring sure-
retiyle ithal edilecek mallar bu kanunun şümu
lüne girecek midir? Sonra takas suretiyle ithal 
edilecek mallar da bu kanunun şümulüne gire
cek midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Girecektir. 

REİS — Madde hakkında başka söz istiyen 
yo. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Her ne şekilde olursa olsun, 

eşyanın Türk parası karşılığının ithalden önce 
T. C. Merkez Bankasına yatırılmaması veya kıs
men yatırılması tecviz edilen hallerde 1 nci mad
dede yazılı Hazine hissesi, dış tediye şekilleri 
ve sair hususlar nazarı itibara alınmaksızın, bu 
eşyanın ithal değerinin Fob veya Cif oluşuna 
göre gümrük idarelerince belirtilecek Türk pa
rası ile tutarları üzerinden hesal^edilerek, mal 
gümrükten çekilmeden önce bu eşyaların itha^ 
lâtçıları tarafından defaten T. C. Merkez Ban
kasına yatırılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — T. C. Merkez Bankası 3 ve 4 
ncü maddelere tevfikan tahsil ettiği Hazine his
selerini ayrı bir hesapta toplıyarak, bu hesa
bın tutarını ay sonlarında Hazine hesabı cari
sine nakleder. Hazine hesabına bu suretle nak
lolunan hisseler ertesi ayın 15 nci günü akşa
mına kadar bulunulan yerin en büyük mal me
muruna bildirilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

J MADDE 6; — T. C. Merkez Bankası 3 ncü 
ve 4 ncü maddeler gereğince kendisine yatırılan 
Hazine hisselerinin, ithal edilen veya . edilmek 
istenilen eşyaya göre tam olarak hesaplanıp he
saplanmadığını ilgili vesaik üzerinden tetkik 
ve mezkûr hissenin bu kanuna uygun olarak ta
mamen tahsil olunduğunu mübeyyin vesika-]an 
iki nüshasını eşyanın ithalâtçısına verir. Diğeı 
bir nüsha da banka nezdinde kalır. Bu vesika 
en az Hazine hissesinin ilgili bulunduğu eşya
nın : ithalâtçısının adını, soyadını, cins ve nev'i 
ile gümrük fasıl ve tarife numarasını, Türk li-
rasiyle tutarını, tahsil edilen Hazine hissesinin 
miktarını, döviz tahsisini mutazammın vesika
nın tarih ve numarasını ihtiva eder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Mad4eyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

, MADDE 7. — Gümrük idareleri, Hazine his
sesine tâbi bulunan eşyanın gümrükten çıkarıl
masından önce, bu kanuna göre ödenmesi lâ-
zımgelen Hazine hissesinin yatırıldığına dair 6 
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neı maddeye tevfikan T. C. Merkez Bankasınca ı 
verilen vesikayı aramak ve bu vesika muhte
viyatının ilgili ithal eşyasiyle mutabakatini 
kontrol etmekle mükelleftir. Bu kontrol neti
cesinde noksan ödendiği anlaşılan Hazine hisse
leri T. C. Merkez Bankasına yatırılmak suretiy
le tamamlattırılır. 

Bu hususta gümrük idareleri ile ithalâtçı 
arasında tahaddüs edebilecek ihtilâflar 13 ncü 
maddede yazılı hakem heyetince nihai olarak 
karara bağlanır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu 
ile sair kanunlar mucibince Gümrük Resmi te
minata bağlanarak muamele gören maddelere ait 
Hazine hissesi aynı usule tâbi tutulur ve irat 
kaydı gereken hallerde Hazine hissesi gümrük 
idarelerince tahsil olunur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 126 ncı maddesine tevfikan tasfiyesi gere
ken eşyadan evvelce alınmamış olan Hazine his
sesi 4 ncü maddeye tevfikan hesaplanarak ay
nı kanunun 129 ncu maddesine göre ikinci sıra
ya ithal edilerek tahsil olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre ödenmesi 
lâzımgelen Hazine hisssei ödenmeden veya ek
sik ödenerek yurda sokulan eşyalardan hiç alın
mamış veya noksan alınmış Hazine hisseleri, 
bu hisselerin T. C. Merkez Bankasına yatırıl
maları icabeden tarihten itibaren 3 yıl içinde 
ithalâtçılardan istenir. Bu istek dolayısiyle vâ
ki olabilecek ihtilâflar 13 ncü maddedeki ha
kem heyeti tarafından karara bağlanır. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. T - Gümrük Vergisi ile ithalâttan 
alman istihsal Vergisi matrahlarına bu kanun 
gereğince alınacak Hazine hissesi dâhil edilmez. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok.- | 

. mi Ö : 4 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

MADDE 12. — Hazine hissesi ödenmiş olan 
malın kısmen veya tamamen ithal edilememesi 
veya Hazine hissesi daha düşük nispete tâbi 
olan eşya ithal edilmesi gibi hallerde, tahsil 
edilen Hazine hissesinin kısmen veya tamamen 
iadesi için ithal edilen eşyanın ithali tarihinden 
diğer ahvalde tahsis edilen döviz karşılığı Türk 
parasının Merkez Bankasına yatırıldığı tarihten 
itibaren üç yıl içinde vâki olabilecek müracaat-
ler 13 ncü maddede yazılı hakem heyetince lü
zumlu vesaik üzerinden incelenir, inceleme ne
ticesinde iade edilmesi gerektiği anlaşılan Hazi
ne hisselerinin miktarı bu husustaki hakem he
yeti kararı ile birlikte T. C. Merkez bankasına 
bildirilir. 

iade edilecek Hazine hissesi T. C. Merkez 
Bankasınca, 5 nci maddeye tevfikan açılmış bu
lunan hesaptan ilgiliye ret ve iade olunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun tatbiki dolayı
siyle hâsıl olabilecek ihtilâflar ve müracaatler 
Maliye Vekâleti Gelirler ve Hazine Umum Mü
dürleri, iktisat ve Ticaret Vekâleti Dış Ticaret 
Dairesi Reisi, Gümrük ve inhisarlar Vekâleti * 
Gümrükler Umum Müdürü, T. C. Merkez Banka
sı Umum Müdürü, Türkiye Ticaret Odaları ve Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Genel 
sekreterleri ile bir müşaviri veya bunların tevkil 
edecekleri bu teşkilâtlara mensup salahiyetli bi
rer azadan müteşekkil bir hakem heyeti tarafın
dan karara bağlanır. Bu heyet mevcudunun ta
mamı ile toplanır. Azaları arasından birini reis 
intihabeder ve kararlarını ekseriyetle verir. He
yet en az on beş günde bir toplanır. 

REÎS — Madde hakkında Servet Sezgin. 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Vazgeç

tim, efendim. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

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

MADDE 14. — Hazine hisselerinin takip ve 
tahsili hususunda 6183 sayılı âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki kanun hükümleri 
tatbik olunur. 
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İİBİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

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

Kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair 
bir takrir var: 

Yükesk Başkanlığa 
İthal edilecek bir kısım maddelerden Hazine 

hissesi alınmasına dair kanun lâyihasına, aşağı* 
daki muvakkat maddenin ilâvesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Rüştü özai 

Muvakkat madde :• 
Bu kanunun neşri tarihinde akdedilmiş bulu

nan mukavelelerde kanun hükümleri dolayısiylc 
şahıs aleyhindeki fiyat tereffüleri alâkalı daire, 
müessese veya vekâletçe muayyen fiyatın yüzde 
kırkını geçmemek üzere yeniden tesbit olunabilir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Rüştü özal arka-
daşımızm teklif ettiği madde üzerine dikkatleri
nizi çekmek lüzumunu hissederim. «Bu kanunun 
neşri tarihinde aktedilmiş bulunan mukaveleler
de kanun hükümleri dolayısiylc husule gelecek 
fiyat tereffüleri alâkalı daire, müessese veya ve
kâletçe muayyen fiyatın % 40 mı geçmemek şar-
tiyle yeniden tesbit olunabilir» yolundadır. Yüz
de 40 ı muhakkak geçecektir. 

Niçin böyle bir had tâyin etmiş, bunu anla
mak gayet zordur. Maliyet unsurlarını ihtiva eden 
miktarın üzerine ithalâtçı, toptancı, perakendeci 
kârını da ilâve ettikten sonra bu had % 40 m üze
rinde olacaktır. Ben işin bu cihetini münakaşa 
edecek değilim. Yalnız şunu arz edeyim ki, bu 
kabîl kanunlarda böyle bir geçici madde hemen 
hemen görülmemiştir. Bilmem Maliye Vekâleti 
bir emsal gösterebilecek mi?. Kanunla vaz'edilen 
vergilerden dolayı husule gelen artışlarda kanu
nun çıkmasından evvel yapılan işlere sâri bulun
mamaktadır. Hukukumuzda bu prensip hâkimdir. 
Borçlar Kanunumuzun 365 nci maddesi : Gayri-
kabili iktiham olan fiyat artışlarının taahhütleri
ne bu kabilden farkı fiyatların mahkeme kararma 
lüzum olmaksızın verilmesi lâzımgeldiği yolun
dadır. Bu kanun dolayısiyle husule gelecek ve lis
tede yazılı Hazine hisselerinin fevkinde buluna
cak olan fiyat farklarının tahhütler mevzuuna in
tikal edecek kısmı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
müesseseler tarafından mütaahhitlere umumi 
mezvuatımızdaki hükümler muvacehesinde veril-
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mesi mümkün bulunduğuna göre böyle bir mu
vakkat maddenin eklenmesine asla lüzum olma
dığı kanaatindeyim. 

Bundan başka kabul edilen kanunların hie 
birisinde böyle bir hüküm bulunmadığına göre Şû
rayı Devlet ve mahkemelerce verilmekte olan ka
rarlan nasıl mânalandırmak lâzımgelecektir? Her
hangi bir kanunda, yani ağırlaştırıcı hükümler 
vaz'edilen kanunlarda böyle bir madde konulma
sı unutulduğunda, o zaman verilmemek icabeder 
ki, umumi mevzuata aykırı olur. Bu bakımdan 
Rüştü arkadaşımın teklifini geri almasını, almadı
ğı takdirde teklifin reddini arz ve teklif ederim. 

REİS — Encümen bu fikre iştirak ediyor 
mu? 

ENCÜMEN - . İştirak ediyoruz. 
REİS — Buyurun Rüştü özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım; endişemi kısa konuşmam esnasın
da izaha belki muktedir olamadım. Mukave
leye bağlı birtakım işlerin hepsinde yeniden 
ihdas edilecek vergi ve resimlerden dolayı bir 
fiyat farkı verilmez gibi açık, sarih hüküm
ler vardır. Filhakika bu hususta iş Şûrayı 
Devlete veya mahkemelere intikal ettiği tak
dirde hak tecelli etmektedir. Fakat bu hakkın 
tecellisi seneler senesi gecikmekte, vatandaş
lar mahkemeye başvurmak zorunda kalmakta 
ve mahkemeye başvuranların işleri de sürün
cemede kalmaktadır. Fiyat tereffülerinin vu
kua gelmesi bir vakıa ve hakikattir. Bende
nizin endişem bundan ibarettir. İller Bankası 
gibi pek çok sayıda mukavelesi bulu
nan ve bu yüzden senelerden beri sürünceme
de kalan işler için Nafıa Vekâleti hukuk mü
şavirliği çok isterdik ki, bu mevzuda hassasi
yetlerini göstersinler ve bunu bize bırakma
dan kabili hal bir formül bulsunlar. Vakıa 
Borçlar Kanununun 369 ncu maddesi vardır, 
fakat bu maddelerin mevcudiyetine rağmen 
yapılmış mukavelelerde hususi hükümlerin bu
lunmuş olması keyfiyeti de mevcuttur. Bu ise 
işlerin aksamasını ve taahhüt işleri bulunan 
bütün vatandaşların mahkemelere müracaat 
etmek mecburiyetinde kalmasını intacedecek-
tir. Bu hüküm ancak ecnebi mütaahhitlerle 
olan mukavelelerde yoktur. Diğerlerinin he
men hemen hepsinde vardır ve bunun mutla
ka izalesi lâzımdır. Hiç olmazsa bunun bura-
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da müzakere ve münakaşa edilmesi ve bu şe
kilde zapta geçmesi belki de işe bir kolaylık 
sağlamaya yarıyabilecektir.: 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin endişem, 
bu işin kabili hal bir şekle getirilmesidir. Yüzde 
kırk üzerinde durmadığım gibi hal şekli üzerin
de de asla dıirmuyorum. Eğer Erdener arkada
şımızın teklifi benim maksadımı temin ediyorsa 
kendilerine derhal iştirak ederim, maksadımı te-
mm etmek kayıd ve şartiyle. 

R E İ S — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK-

MANLAR (Antalya) — Hazine hissesinin tat
biki, ancak akdolunan mukavelelerin sarih bu
lunmadığı, ihtilâf teşkil ettiği ahvalde ihtilâfın 
içtihadlarla halledileceği tabiîdir. Tazminat ve
rilir diye bir şey söylenemez. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Encümende mü
zakere sırasında, encüinen arkadaşlarım ve Hükü
met adına Maliye Vekili noktai nazanma mu-
tabakatlerini büdirmişlerdir, iştirak ediyorlar mı, 
etmiyorlar mı*? Hükümet de mütalâama aykırı 
mütalâada bulunmamıştır. Bu ciheti burada da 
bildirsinler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK-
MANLAR (Antalya) ~ izzet Beyin noktai naza
rına iştirak ediyoruz. Ve kendi noktai nazarımı
zı buna göre tesbit ettik. 

İZZET AKÇAL (Rize) —• İlerde ihtilâfları 
mucip olacak yüzlerce dâvanın mahkemelere ak
setme ihtimali olabiliri Mukavelelerde kayıt ol
masına rağmen vergi tezayüdünden dolayı mü-
taahhitler bir lıak talebedemezler yolundaki hük
mün, kanunla ağırlaştırılan mükellefiyetler 
muvacehesinde mütaahhitler aleyhine mukavele-
ri tefsir etmeye müsait bulunmadığı yolundaki 
mütalâaya da komisyon iştirak ediyor mu? 

ENCÜMEN ADINA KENAN AKMANLAR 
(Antalya) — İştirak ediyoruz. 

REİS—-Ahmet Tokuş. 
AHMET TOKUŞ (Antalya) — Mesele ga

yet sarihtir. Kanun meriyete girdikten sonra 
belki binlerce inşaat taahhütleri ve buna benzer 
işler yardır. Bundan birtakım zararlar doğacak
tır. Hiç kimse vatandaşların zararını istemedi
ğine göre bunu formüle etmek lâzımdır. 

Rüştü özal % 40 üzerinde durmıyorum 
diyor. Bunun formüle edilmesi lâzım. Ben de onu 
diyorum. 
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REİS — Buyurun Muhlis Bey, usul hakkında.. 
MUHLİS ERDENER (Bursa) ~ Efendim, 

arkadaşımın muvakkat madde olarak teklifinin 
15 nci madde ile alâkası olması dolayısiyle benim 
tarafımdan da teklif edilmiş bulunuyor. Bunun 
muvakkat madda olarak değil 15 nci madde ile 
tevhiden müzakeresini usule daha uygun bulmak
tayım. Her ikisinin birlikte müzakeresini arz 
ve teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, ne sizin ne de Heyeti Ce-
lilenin, ikisinin bir olduğundan malûmatı yok
tur. Muvakkat bir madde ile karşı karşıyayız, 
evvelâ bunu halletmekliğimiz lâzımdır. 

Şimdi, Rüştü özal'm tadil teklifine encü
men iştirak etmemektedir. İzzet Akçal'm tek
lifine ise iştirak ediyor. Bu itibarla, muvakkat 
madde olarak Rüştü özal'm teklifini reylerini
ze arz ediyorum; nazarı dikkate alanlar.. Almı-
yanlar.. Teklif nazarı dikkate alınmamıştır. 

15 nci maddeyi okuyoruz : 

MADDE 15. — Bu kanun hükümleri l.III. 
1957 tarihinde meriyete girer. Ancak, bu tarih
ten önce fülen yapılmış olan ithalât için bu ta
rihten sonra transfer edilecek dövizlerin Türk 
parası tutarları üzerinden Hazine hissesi alın
maz. 

1 . III . 1957 tarihinden önce açılmış olan 
akreditiflere veya vesaika müsteniden bu tarih
ten sonra yurda ithal edilecek eşyadan 4 ncü 
maddede yazılı esaslar dairesinde Hazine hissesi 
alınır. 

REİS — Efendim, evvelâ Muhlis Erdener 
arkadaşımızın teklifini okuyalım, ondan son
ra sırasiyle söz verilecektir. 

Yüksek Riyasete 
Müzakere etmekte olduğumuz Hazine hissesi 

kanun lâyihasının 15 nci maddesinin aşağıdaki 
şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

Bursa 
Muhlis Erdener 

Madde 15 : -^ -
Bu kanun hükümleri 1 . III . 1957 tarihin

de meriyete girer. Ancak, bu tarihten evvel ak-
de ve taahhüde bağlanmış işlerle kredili veya 
doküman mukabili tediyeli olarak yurda ithal 
edilip de henüz transferleri yapılmamış olan 
muameleler bu kanunun şümulüne girmez. 

REİS — Servet Sezgin. 
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SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; bu maddenin ana iki fıkrası 
arasında bir tezat mevcuttur. 15 nei maddenin 
birinci fıkrası. «Bu kanun hükümleri 1 . III . 
1957 tarihinde meriyete girer. Ancak bu tarih
ten önce fiilen yapılmış olan ithalât için bu ta
rihten sonra transfer edileeek dövizlerin Türk 
parası tutarları üzerinden Hazine hissesi alın
maz» diyor. 

Buna mukabil yine aynı maddenin ikinci fık
rasında ise «1 . III . 1957 tarihinden önce açıl
mış olan akreditiflere veya vesaika müsteniden 
bu tarihten sonra yurda ithal edileeek 'eşyadan 
4 ncü maddede yazılı esaslar dairesinde Hazine 
hissesi alınır» deniyor. Yani 1 . III . 1957 ta
rihinden önce bir ithalât lisansı ile sipariş edi
len her hangi bir komple fabrika tesisi veya 
her hangi bir ithal eşyası eğer gümrüğe gelmiş 
ise, o takdirde ondan Hazine hissesi alınacak
tır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Hayır, fiilen ithal edilen
den alınır. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Efendim; 
benim esas itibariyle temas etmek istediğim 
nokta şudur : 1 . III . 1957 tarihinden önce li
sansı alman komple bir fabrika, etüdü, plânla
rı, çalışması hazırlanmış meselâ 5 milyon liraya 
çıkacak bir seramik veya şarap fabrikası tasav
vur ediniz. Amortisman hesapları, etüdü ve sa-
iresi yapılarak şirket kurulmuş olsun. Bıv ka
nunun neşrinden evvel vaziyetini o günkü şart
lara göre ayarlamış, muayyen bir riske katlan
mıştır. Şimdi bu tesis Hazine hissesi olarak 
2 milyon lira daha ödemek zorunda kalacaktır. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Getirmiş mi fabrikayı? 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Hayır ge
tirmemiş fabrikayı.. Böyle % 40 Hazine hissesi
nin alınacağım bilseydi böyle bir teşebbüse gir
mezdi. Teşebbüse girmiş ve mukavelesini yap
mış daha fabrikayı getirmeden 100 bin lira 
miktarında masrafı olmuştur. Fabrikayı getir
memek gibi bir vaziyete düşecek mağdur ola
caktır. Bendeniz arkadaşım Muhlis Erdener'in 
önergesine iştirak etmekle beraber şöyle bir 
kaydın da ilâvesi için ayrı bir takrir takdim 
ediyorum. 
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«Madde 15 : Son fıkra : 
1 . III . 1957 tarihinden Önce açılmış olaıî 

akreditifler veya ithal lisansı gibi sair vesaika 
müsteniden ithal edilecek komple fabrika tesis
lerine ait makina]ardan Hafine hissesi alınmaz.» 

Takririmi bu şekUde kabul buyurduğunuz 
takdirde tesis kurmuş olan birtakım hususi teşeb
büslerin de devamını sağlamış olacaksınız. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. 
NUSRET KİRİŞCtOĞLÜ (Zonguldak) — 

Muhterem arkadaşlarım; benim bu maddenin 
yazılışına, tarzı takninine bir itirazım var. Fil
hakika 15 nei madde meriyet maddesidir. Fa
kat 2 ve 3 ncü fıkra olarak muvakkat madde 
hükmünde metin mevcuttur. Bu itibarla ben 15 
nei maddenin bu kanun hükümleri 1.III.1957 ta
rihinde (meriyete girer şeklinde ipkası suretiy
le 2 ve 3 ncü fıkraların muvakkat madde ola
rak tefrikini arz ve istirham ediyorum. 

Bir takrir verdim, kabul edilirse metin tak-
nin tarzına daha uygun olur. 

REİS — Emrullah Nutku. (Vazgeçti sesleri) 
Vaçid Asena. (Vazgeçti sesleri) 
VACİD ASENA (Balıkesir) — Nusret Kiriş-

cioğlu benim söyliyeceklerimi söyledi. Ben de 
kendilerine iltihak ediyorum. 

REİS — Peki encümeni dinliyelim, efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, 
bu takkrirlerden Nusret Kirişcioğlu'nun takri
rine iştirak ediyoruz; tarzı tahrir bakımından. 
ötekilerine iştirak edememek mecburiyetinde
yiz. Onların kabulü halinde bu ikanunun temin 
etmesi düşünülen varidatın yarısı gider, öteki 
takrirlerin kabulü halinde bu işin içinden çı
kılmaz arkadaşlar. (Ret ret sesleri) 

REİS — İltihak ettiğiniz takrir kabul edilir
se biz redaksiyonunu yapamayız Sebati Bey. 
Yazılı olarak metin vermeniz lâzımdır. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Son beyan muka
veleye bağlı olan taahhütlerde hiçbir suretle 
zammın verilmemiş olmasını mı tazammun eder? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Zonguldak) — Onunla alâkası yoktur. 
Mukaveleye bağlı taahhütler hakkında hukuki 
bir ihtilâf doğabilir. Hukukan halledilir. Muka

vele iki tarafın iradesinin telahukudur. Belki 
zarar eder. Zararını ister. İdare tetkik eder 
mahkemeye gitmeden de razı eder belki. Razı 
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olmazsa her halü kârda bu nevi ihtilâflar, şa
hıslar arasında, iki taraf arasında, vukua gel
miş olan ihtilâfların kanunla halledilmesine, 
kaideyle halledilmesine imkân yoktur. Bu mad
denin bununla alâkası yok. Bu mesele halledil
di. Arkadaşlarımızın takriri şudur : Yurda fii
len ithal edilmemiş, fakat daha evvel ithal mu
kavelesine bağlanmış olan ithalâtın Hazine Ver
gisinden muaf tutulması iktiza eder şeklindedir. 
Rüştü Bey, sizin endişelerinizi izale için konu
şuyorum. 

tthali mukaveleye bağlanmış olup da yurda 
fiilen ithal edilmemiş olan malların istisna edil
mesine matuf olan bu teklif kabul buyurulduğu 
takdirde birçok suiistimaller, birçok muvazaalar 
olabilir. Ben ne bileyim mukavele aikdetti mi, 
bir Marttan evvel mi idi, bir Marttan sonra mı 
idi diye.. İçerdeki mukavele değil, dışardaki... 
Dışardan ithal edeceğiz... Zatıâliniz içerdeki 
mukavelelerden bahsediyorsunuz. 

MUHLÎS ERDENER (Bursa) — Efendim, 
(Gürültüler) sükûnetle dinlemenizi rica ederim. 
Görüyorum ki bir yanlışlık var. Biz dışardaki 
taahhütleri demedik. Şimdi mantıkan lisansı ve
ririz, akreditifi açılmıştır, mal imal edilmiştir. 
Bu. hallerde dahi bu kanunun sirayetine girme
mek içabeder. Adam, ithal edecek, kârı ile be
raber bunu istirdat etmek imkânına sahiboldu. 
ortada tekevvün eden bir zarar iddia edilemez. 
Bendeniz ilk teklifimde bu tarzda düşünürken 
onu çukardım. Hakikaten zarar tekevvün ede
bilecek olan bu hali basite irca ettirdim. Faraza 
îller Bankası kendisi ithalâtçı olarak akdetmiş 
olduğu bir mukaveleyi mütaahhide imzalatmış
tır. Bir milvon lira bu mukavelenin mahiyetini 
farz edecek olursak dört yüz bin lira daha ödi-
yecektir. Mevzuatımızda bu hakkı iptal edici 
kavıtlar vardır. Bu 'kavıtiar karşısında taahhüt 
ifa edilemez bir hale gelir. Onun için böyle bir 
maddenin konmasında ne mahzur vardır. 

KRtR — Hamdi Sancar. 
HAMDt SANCAR (Denizli) — Arkadaşlar; 

mpfiele açıldıkla eatallaşan bâzı tarafları var. 
Bendenizin de aklıma bir şey geldi. Muhlis Bey 
arkadaşımızın verdiği takririn istihdaf ettiği ga-
ve şudur : Bu kanunun çıkmasından evvel taah
hüt mukavelelerine ballanmış olan hususlarda 
ithal mallarının bu Hazine hissesinden muaf tu
tulmasıdır. Simdi arkadaşlar, bu taahhüt mu
kavelesin^ müsteniden ithalât yapıldıktan son-
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ra, her hangi bir suretle bu taahhüt muamelesi 
yerine getirilmezse, ithal edilmiş olan bu mua-
fiyetli mallar başka birisine (devredildiği tak
dirde bu muafiyet devam edecek midir, etmiye-
cek midir? Bu noktanın da aydınlanması lâzım
dır. 

RElS — Servet Sezgin buyurun. 
SERVET SEZGİN, (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; Sebati Bey arkadaşımızın ko
nuşmasından sonra takririmin gayesini tavzih 
etmek mecburiyetini hissettim. Bendenizin ga
yesi şudur. 1 Mart 1957 tarihinden önce yapılan 
mukavelelere binaen muamelesi tekemmül etti
rilmiş, tesisleri hazırlanmış, ithal lisansı alın
mış ve akredidif açılmıştır. Şimdi; bu ithal ma
lının gelmesiyle ödemesi icabedecek yüzde 40 
bir zam bu sefer bunu ithal edemiyeeek bir va
ziyete düşer. Bendenizin gayesi 1 Mart 1957 ta
rihinden önce lisans almış olanlardan yüzde 40 
Hazine hissesinin alınmamasıdır. 

MALÎYE VEElLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; madde 
gayet sarihtir. Yalnız geç vakitlerde henimiz 
vorgıın olduğumuz için anlamakta müşkülât 
çekiyoruz. Madde çok sarihtir. Bu kanun hü
kümleri 1 Mart 1957 tarihinde meriyete girer. 
Bu tarihten önce yani 1 Mart 1957 tarihinden 
önce fiilen yapılmış yani gümrükten geçmiş 
olan ithalât için bu tarihten sonra transfer edi
lecek miktarların Türk parası döviz tutarı üze
rinden Hazine hissesi almmıyacak, yani 1 Mart 
1957 tarihinden evvel yurda girmiş fakat be
deli henüz transfer edilmemiş, bundan Hazine 
hissesi almmıyacak. Ancak 1 Mart 1957 den 
sonra mal memlekete gelirse akreditifi daha 
evvel açılmış olsa dahi vesaika müstenit dahi 
olsa, 1 Mart 1957 tarihinden sonra mal mem
lekete girerse bundan Hazine hissesi alınacak
tır. 

Şimdi tadil teklifinde bulunan takrirler 380 
milyon lira tahmin olunan bu varidatı yarı ya
rıya azaltır, arkadaşlar. Bunu açıkça arz ede
yim: Sebebi şudur: Bu mesele ticaret komisyo
nunda da müzakere olundu. Bu madde üzerin
de duruldu. Bunun tahminî birtakım hesapları 
da yapıldı. Bu varidatı yarı yarıya azaltacağı 
mütalâa olundu. Onun için tadil tekliflerinin 
reddini rica ederim. 

REÎS — Bir sual var, Vekil Bey, Buyurun 
Ali Ünlüspy. 
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ALt ÜNLÜSfcY (Yozgad) — Muhterem Ve-

kil, mal ,100 kuî*uşa alındı malı alan tüccar 40 
kuruş da Hazine hissesi verdi. Şimdi asıl kârı
nı 100 kuruç üzerinden mi yoksa 140 kuruş üze
rinden mi, heeaplıyaoektır? 

MALÎYE VEKÎk î HASAN POLATKAN 
(Devamla) — Elbette 140 kuruş üzerinden. Zi
ra bu miktar maliyet hesaplarına girecektir. 

REÎS — Büstü özal. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Muhterem arka. 

daşlar, esasına mutabık olmadığım bir kanu
nun bir maddesi üaerinde uzun boylu zamanı
nızı almak istemiyorum. Fakat bendenizin an
layışına göre tamamen bir Hükümet meselesi 
olan bu kanunun müdafaasını Hükümete karşı | 
yapmak mevkiinde bulunuyoruz. Eğer mukave
leye merbut işlerin adedi ve umumi portesi na
zarı itibara alınarak vaz'edilmek istenen Hazi
ne hissesinin azalabileceği endişesi ile mütaahhit 
vatandaşları ayrı ayrı mahkeme huzuruna sevk 
etmek isteniyorsa.. (Gürültüler) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Yok, yok böyle şey... 

RÜŞTÜ ÖZAL (Devamla) — Bu, çok yanlış 
bir hareket tarzı olıır. îzah edeyim, büyücek bir 
kısmı dış tediyeyi icabettiren bir taahhüt olur ise, 
bu kanunun yürürli|ğe girmesinden sonra ithal 
edilecek olan sıhhi tesisat malzemesi, kalorifer, 
fayans demir, hattâ çimento, - iddia ne olursa ol
sun, Nafıa Vekâleti tarafından 1957 de ithaline 
lüzum görülerek verilmiş ithal permileri vardır -
mütaahhidin ödemeye mecbur kalacağı büyük 
miktar, yani % 60 - 70 gibi bir bedel farkı mev-
zuubahistir. Bunu karşılamak gayrimümkündür. 
O takdirde, ya iş tamamen sürüncemede kalaeak, 
yahut şahısların iflâs etmesini mucip kılacaktır. 
Bir kere daha dikkat nazarınıza arz etmek sure
tiyle bendeniz vazifemi yapmış olduğuma kaani 
bulunuyorum. 

REÎS — Vaktiniz tamam efendim. Teklifler 
var okuyoruz. 

Sayın Başkanlığa 
konuşmalar kâfidir. Müzakerenin kifayetini 

arz ve teklif ederim. Burdur 
M. özbey 

REİS — Kifayeti reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Bursa Mebusu Muhlis-. Erdener'in takriri tek-
i'ar okundu.) :•. •..::. 
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Yüksek Reisliğe 

15 nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Çanakkale, 
Servet Sezgin 

Madde 15 : Son fıkra : 
1 . l i r ' : 1957 tarihinden önce açılmış olan ak

reditiflere veya ithal lisansı gibi sair vesaika 
müsteniden ithal edilecek komple fabrika tesisle
rine ait makinalardan Hazine hissesi alınmaz. 

REÎS — Bir teklif daha var efendim, okuyo
ruz.' 

Yüksek Reisliğe 
Meriyet maddesine ilâve.: 
Bu kanunun neşri tarihinden önce akdedil

miş mukavelelerle Devlet daireleri yahut beledi
yeler, yahut hususi muhasebe veya İktisadi Dev
let Teşekkülleri yahut sermayesinin ekseriyeti 
Devlete ait müesseseler nezdinde taahhüde giriş
miş olanlar, bu kanundan müteessir oldukları tak
dirde hâsıl olacak fark ihale bedeline ilâve edilir. 

İstanbul Tekirdağ 
Füruzan Tekil S. Yüeedere 

REİS — Muhlis Erdener arkadaşımızın'tek
lifini reylerinize arz edeceğim, komisyon iştirak 
etmiyor, teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Servet Sezgin arkadaşımız maddeye bir ilâve 
teklif etmektedir. Komisyon iştirak etmediğini 
ifade etmiş bulunmaktadır. 

Teklifi reyinize arz ediyorum : Dikkate alan
lar... Almıyanlar... Teklif nazara alınmamıştır. 

Füruzan Tekil ve Samim Yüeedere arkadaş
larımızın tekliflerini reylerinize arz edeceğim : 
Komisyon iştirak etmediğini söylüyor. (Bir daha 
okunsun sesleri) 

(İstanbul Mebusu Füruzan Tekil ve Tekirdağ 
Mebusu Samını Yüeedere'nin takriri tekrar 
okundu) 

REİS — Teklifi reyinize arz ediyorum : Dik
kate alanlar lütfen işaret buyursunlar... Almı-
yanlar... Teklif reddedilmiştir. 

15 nci maddeyi aynen reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

-. ifeEîİS.-.—"/Madde.hakfon#&söz iştiyen. .var mı?. 

••-* mm — 
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Maddeyi reyinize arz ediyorum : Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumıyesini açık reylerini
ze arz ediyorum, efendim. 

10. — Damga Resmi Kanununa ek kanun id-
yiitası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/600) (1) 

REİS — Takdimen müzakeresi kabul edilmiş
tir. Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiycn? 

C. H. P. Meclis Grupu adına İbrahim Us; bu
yurunuz. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İBRA
HİM US (Kars) — 

Muhterem arkadaşlar, 
Damga Resmi Kanununa ek kanun lâyihası 

hakkında görüşlerimizi arz edeceğim. İsminde 
zamdan bahsedilmekle beraber huzurunuza gelen 
lâyiha bir zam teklifidir. Kanuniyet kesbettiği 
takdirde Damga Resmi Kanunumuzda resme tâbi 
evrakın dilekçe, celpname, nüfus, hüviyet, cüzdanı 
ve evlenme kâğıdı gibi mahdut sayıda birkaç 
kâğıt müstesna hemen hepsi bu zammın mevzuuna 
girecektir. 

Hükümet gerekçeline nazaran 1928 senesinde 
yürürlüğe girmiş olan Damga .Resmi Kanunun
daki resim nispetleri o zamanın şartlarına göre 
tâyin edilmiş ve olağanüstü vaziyet dolayısiyle 
yapılan zamlar da ehemmiyetli bir nispete var
mamış bulunduğu için bâzı evraktan alınmakta 
olan resimler matlup seviyenin altında kalmış
tır. Bu ifadeden anladığımıza göre Hükümet tek
lif ettiği bu zamma, Damga Resmini matlup bir 
seviyeye ulaştırmak gayesiyle .getirmiştir. Bütçe 
Encümeni mazbatasında ise 30 yıl evvelki şart
lara göre tesbit edilen şartların bugün için tat
minkâr addolunamıyacağı, nispetlerde yapılacak 
celplerin bir ihtiyacı karşılamış olduğu ve lâyi
hanın Damga resimlerini matlup bir seviyeye 
yükseltmesini güttüğünü ileri sürmek suretiyle 
maksat ve gayenin resim miktar ve nispetlerini 
matlup seviyeye ulaştırmak olduğu teyidoluıı-
muştur. 

Damga Resminin 30 yıldan evveline ait şart
lar içinde bulunduğu ve resim seviyesinin düşük 
olduğuna dair olan iddia çok zayıf ve mesnedi 
bulunmıyan bir iddiada*. Bu kanun, söylenenin 

(1) 139 sayılı matbua zaptın asnundadır. 
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aksine olarak en çok tadil gören ve icabettikçe 
ihtiva* eylediği mükellefiyetlerde değişiklikler 
yapılmış oiau bir kanundur. 1934 te 2455,1935 tc 
2828, 1938 de 3437 ve 3478, 1939 da 3590, 1940 
yılında 3765 ve 3728, 1941 yılında 4040 ve 1942 
de 4226 numaralı kanunları buna bir misal ola
rak zikredebiliriz. Şu hale göre teklifteki 
esas gayenin bir düzeltme ve tatbikat aksaklıkla
rını giderme olmadığı aşikâr olarak görülmekte
dir. Her nedense hakiki maksat saklanmakta 
hakikat olmıyan bâzı hususlar sebebolarak göste
rilmektedir. Tasarının tanzimini icabettiren tek 
sebep büyük bir mikyasta, açık arz eden bütçenin 
bu açıklarını azaltmak olduğunu gizlemeye im
kân yoktur. Hükümetin (Matlup seviyeden) kas-
deylediği ebatta mâna da bu olsa gerek. Bütçe 
açığını kapamak ve denk göstermek için bu gay
ret sarf edilmiştir. Bütçe açıklarını karşılamak 
üzere bu yıl başka zam teklifleri de gelmiştir. 
Hükümet bu yıl bâzı hususlarda olduğu gibi zam 
hususunda da yeni bir rekor tesis etmiştir. Fil
hakika getirdiği yeni vergiler ve vergi zamları
nın tutarı 500 milyonu aşmaktadır. Bu miktar, 
içinde bulunduğumuz yıla ait bütçe gelirlerinin 
6/1 ine tekabül etmektedir. 

Mesuliyet mevkiine geldiği andan itibaren ta -
kibettiği eniilâsyoncu politikanın tabiî bir netice
si olarak her yıl vergilerde, tarifelere ayarlama 
adı altında zamlar tatbik eden Hükümet bu yıl; şe
ker gibi Demokrat Parti iktidarı için önem arz 
eden istihlâk maddesi ile kalkınmamız ve istihsali
miz için ikmaline mecbur bulunduğumuz yaptırım 
maddelerine çok ağır zamlar tatbikine mecbur 
kalmak suretiyle zam politikasına yem bir hız 
vermiştir. Bu sırada damga resmi akla gelmiş ol
masının hakiki sebeplerini burada aramak doğru 
olur. 

Hemen arz edelim ki, bu yıl teklif edilen di
ğer vergi zamları gibi damga resmine tatbiki is
tenen bu zamda umumi hayatımız ve ekonomimiz 
üzerinde çok menfi tesirler yaratacaktır. Bilindi
ği gibi halen yürürlükte olan damga resmi esasın
dan ağır bir mükellefiyet teşkil etmektedir. Baş
ka memleketlerdekinin aksine bizdeki damga 
resmi medeni ve ticari münasebetlerde kullanı
lan birçok evrak ve ilânları şümulüne almak 
suretiyle çok yaygın bir mükellefiyet teşkil et
mektedir. Hükümlerinin çok karışık olması va
tandaş üzerinde ürkütücü bir tesir yaratmasına 
sebep olmaktadır. Bu derece sıkıcı olan bir res-
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nıe ve yapılacak her zam, işaret ettiğimiz hare
ketlerinden dolayı mükelleflerin daha çok taz
yik altına alacak ve bu resimden kurtulmak 
için evrak ve vesika tanziminden kaçınmaya 
sevk edecektir. Vatandaşı gayrikanuni yollara 
başvurmaya icbar edecek hükümlerden sakın
mak icabeder. Halbuki vatandaşlar arasında ih
tilâfların mümkün olduğu nispette azalmasının 
başta gelen şartı medeni ve ticari muamelelerin 
geniş olduğu nispet de yazılı vesikalara dayan
ması, teşkil ettiğine göre bu evrakın kullanıl
masını teşvik için resimlerin miktarını azaltmak 
hattâ büsbütün kaldırmak icabederken bu zam
larla aksi bir yola girmiş .oluyoruz. Hangi nevi 
evraka ve ne nispette zam teklif edildiğini tet
kik, edersek bu görüşümüzün ne derece isabetli 
olduğu anlaşılır. Ezcümle bu teklif ile bilûmum 
mukavelenamelerin, taahhütnamelerin, kefalet, 
rehin ve teminat senetlerinin bono ve ticari se
netlerin resimleri bir kat daha artırılarak 1 000 
de dörde çıkarılmaktadır. 10 bin liralık bir bo
nonun. resmi 22 liradan 40 liraya, 100 bin lira
lık bir mukavelenamenin damga resmi 220 lira
dan 400 liraya, 200 bin liralık bir akreditifin 
damga resmi 400 liradan 800 liraya, 500 liralık 
bir ücret makbuzunun resmi de 1 liradan 2 lira
ya yükselmektedir. Bu misaller resim hadlerini 
bu zamdan sonra ulaşacağı seviye hakkında 
fikir edinmemize imkân verir sanırım. 

Saydığımız evraktan bu miktarla alınacak re
sim, takdir edersiniz, çok ağır bir mükellefiyet 
teşkil eder. Mükellefiyetin bu derece ağırlaşması 
bu türlü vesikaları çok pahalı birer vesika hali
ne getirecek ve vatandaşı imkân olduğu nispet
te bunları tanzim ve ibrazdan kaçınmaya sevk 
edecektir. Bu zam resmî mahiyetinden dolayı 
esasen bu sahada mevcudolan kaçakçılık tema
yülünü bir kat daha kamçılıyacaktır. 

Ayrıca ticari ve sanayi işletmelerin mahiyet
lerine girmesi itibariyle ticari muamelelerde 
kullanılan evraka ait resimlerin artması her tür
lü emtianın maliyet bedellerini ve bunun neti
cesinde fiyatları artıracağı da tabiî bir keyfi
yettir. Fiyat yükselmelerinden, hayat pahalılı
ğından şikâyetçi olduğumuz bir anda yeni, yeni 
zamlarla bunların kamçılanması hiçbir suretle 
müsamaha ile karşılanamaz. Yapılmak istenen 
bu zamlardan bir kısmı olduğu gibi Devlete, 
Devlet Bütçesine intikal edecektir. İhale karar
ları gibi bütün şartnamelerde keşif bedelleri ara-
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smda dikkate alınan ihale kararlarına ait res
min artırılması bütçe için her hangi bir fayda 
temin edemediği gibi bilâkis keşif bedellerinin 
yekûnu üzerinde hesabedilen mütaahhit kârının 
artırılacağı için bütçeyi ızrar eder. 

Anonim ve eshamlı şirketlerin hisse senetle
rinde bulunan % 1,1 nispetinde ağır bir resim 
alınmaktadır. Bu defa teklif edilen zamla bu 
nispet % 1,5 a çıkarılmaktadır. Bu suretle bir 
milyon lira sermaye ile kurulan bir anonim şir
ket hisse senetleri için kuruluşta diğer resim 
ve harcamaya ilâveten 15 bin lira gibi çok ağır 
bir resim ödemek mecburiyetinde kalacaktır. 
Kalkınmamızı hızlandırmak için şirket kurulma
sını teşvik edecek yerde bilâkis bunların kuru
luş masraflarının artırılması izahı mümkün ol-
mıyan bir hareket olur. 

Hangi bakımdan ele alınırsa alınsın Damga 
resimlerine tatbiki istenen bu zamlar müdafaa 
edilemez, vaktiyle Düyunu Umumiye İdaresince 
bir gelir kaynağı haline getirilen bu resim esa
sen ağır bir mükellefiyet teşkil etmekte ve va
tandaşı lüzumundan fazla yormaktadır. Bu res
me yeni zamlar tatbiki bu vergiyi Damga Res
mi mahiyetinden çıkararak, bir Muamele Vergi
si mahiyeti verecektir. 

İktisadi hayatımızdaki menfi tesirleri dolayı-
siyle Muamele Vergisini henüz kaldırdık. Mua
mele Vergisinin ilgasına dair olan kanun birkaç 
gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu kanun daha 
yürürlüğe girmeden yeni muamele vergileri ih-
dasmdaki hikmeti kavramak kolay olmaz. Bize 
kalırsa Damga Resmini artırma yerine bunu şü
mulünü daraltmak ve mahdut sayıda evraka in
hisar ettirmek suretiyle ıslah etmek lâzımdır. 
Bunun yerine resmin çoğaltılması bu resmin 
bünyesinde melhuz mahzurları artırmaktan baş
ka bir netice tevlidedemez. Bu sebeple bu tasa
rıyı kabul etmemenizi ve bu tasarının reddin
den dolayı bütçede husule gelecek açığın gider
lerden yapılacak tasarruflarla karşılanmasını 
teklif ediyoruz. Esasen bu yola bir an evvel gir
meye mecburuz. Bugünkü zihniyeti tasvibetme-
ye devam edersek içine girdiğimiz fasit daire 
her yıl bizi yeni zamlarla karşı karşıya getirecek 
ve her zam bir yenisini davet edecektir. Vatan
daşın esasen mahdut olan kazancını her yıl ar
tan nispette ortak olarak onu halsiz düşüreceği
miz yerde düzensiz tertipsiz plânsız icraattan, 
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lüksten, törenlerden lüks arabalardan ihtidam
dan vazgeçmemiz daha iyi olur. 

Bir yandan hayat pahalılığı, bir taraftan 
madde darlığı sıkıntısı içinde bulunan vatandaş 
piyasayı yeni vergi zamları karşısında bırakmak 
ve bunların hâsılasiyle lüks sayılmak birtakım 
masraflara girişmeyi asla tasvibetmiyoruz. 

Biz yeni sıkıntı^ve güçlükleri millete tahmil 
edecek bir tasarının vebaline asla ve birgûna 
iştirak etmiyeceğiz. (Sağdan, alkımlar.) 

REÎS — Başka söz istiyen yoktıır.Maddelere 
geçilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirde müstaceliyetle görüşülmesi de tek
lif olunmaktadır. Müstaceliyetle görüşülmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

$ 
Damga Resmi Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 23 . V . 1928 tarihli ve 1324 
sayılı Damga Resmi Kanununun 11 nci mad
desinde yazılı tarifeye göre alınmakta olan 
Damga Resimleri ile aynı kanunun 33 ncü mad
desinde yazılı evrakın resmi iki misli artırıl
mıştır. Mezkûr kanunun 11 nci maddesine bağ
lı tarifenin 38, 40, 46, 47, 52, 54, 58 ve 62 nci 
numaralarında yazılı evrak ile 39 ncu nu
marasında münderiç ve sulh mahkemelerinde 
istimal edilecek olan hususi vekâletnameler ve 
bu numaralarda yazılı evrakın suretleri bu zam
ma tâbi değildir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Damga Resmi Kanununun 11 
nci maddesinin 68 nci numarasında yazılı ilân
ların resmi bir kuruşa çıkarılmıştır. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Damga Resmi Kanununun : 
A) 12 nci maddesinde yazılı evraktan alın

makta olan resim, bin kuruşta dört kuruşa, 
B) 13 ncü maddesinin 2 ve 4 numaralı 

fıkralarında yazılı evraktan alınmakta olan 
resimler binde üçe, 

C) 13 ncü maddesinin 8 numaralı fıkra
sında yazılı evraktan alınmakta olan resim 
binde ikiye, 
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D) 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasın

da yazılı yangın sigortalarından üç aydan 
fazla müddet için aktedilenlerin resmi, yüz li
rası için 2 kuruşa, üç ay veya ondan noksan 
müddet içil! aktedilenlerin resmi, beher dört 
yüz lirası için dört kuruşa, 

E) 25,27 ve 31 nci maddelerinde yazılı ev
raktan alınmakta olan resimler, yüzde bir bu
çuğa çıkarılmıştır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3478 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinde yazılı ilânların resmi, yüzde ikiye 
çıkarılmıştır. 

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

MADDE 5 ~ 4226 numaralı Kanunun 2 nci 
ve 4040 numaralı Kanunun 26 nci maddeleri
nin bu kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
evraka ait resimlerin artırılmasına mütaallik 
hükümleri kaldırılmıştır. 

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

MADDE 6. — Damga Resmi Kanununun 32 
nci maddesine 81 nci numara eklenmiştir. 

81 — 6258 sayılı Kanuna göre Türkiye'ye 
giren ve çıkan yolculardan gümrüklerce alı
nacak beyannameler. « ^ ^ 

' REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun Mart 1957 tarihin
den itibaren mer'idir. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA KENAN 

AKMANLAR (Antalya) — Efendim, bu mad
dede meriyet tarihi olarak 1 Mart 1957 den
mektedir. Halbuki kanunun Resmi Gazetede 
intişarı ve Yurdun her tarafında duyulması 
için meriyet tarihinin 10 Mart 1957 olmasını 
arz ve kabulünü rica edem. 

REÎS — Maddeyi bu şekliyle, yani (meriyet 
tarihi 10 Mart 1957) olarak reylerinize arz 
ediyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. —- Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Adliye Vekillfrt memurdur. 
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BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
Heyeti ıımumiyesini açık reylerinize arz edi

yorum, efendim. 

11. — 5433 sayılı Vergi Usul Kanununun 
279 ncu maddedsinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/534) (1) 

REÎS — Takdimen görüşülmesi karara ik
tiran etmişti. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz isteyen? 
Buyurun Mehmet Hazer. 
C. H. PARTİSİ MECLİS GRUPU ADINA 

MEHMET HAZER (Kars) — Muuhterem ar
kadaşlar; Vergi Usul Kanununun, arazi ve bi
na değerlendirilmesine dair olan 279 ncu mad
desinin tadili hakkındaki, bu tasarı haddiza
tında Veraset ve intikal Vergisini gayrimahdut 
ve gayrimuayyen bir nispette artıran ve bu 
itibarla da içtimai birtakım mahzurları olan 
bir kanun tasarısıdır. 

Aziz arkadaşlarını, bu kanun tasarısında Hü
kümetin ileri sürdüğü esbabı mucibe şudur : Bi
risi, vergi adaleti prensibi. Bir diğeri, vergi 
hasılasını artırmak. Üçüncüsü de, gayrimenkul-
lerin değeri arttığı halde vergi matrahının değiş
memiş olmasından ibarettir. 

Vergi adaleti umumi ifadesi ile, vergi müsa
vatı ve umumiyet, şâmiliyet esaslarında hulâsa 
edilebilir. Bu tasarının istinadettiği bu prensip, 
bizzat kendisinin vaz 'etmiş olduğu hükümlerle ih
lâl edilmiş bulunmaktadır. Bu tasarıya göre şe
hir ve kasabalarda bulunan arazi ve binalar em
saline göre değerlendirilecek, fakat köylerde bu
lunan büyük çiftlik ve büyük arazi eskiden oldu
ğu gibi muharrer kıymeti üzerinden değerlendi
rilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bilirsiniz ki, kasabala
rımızın birçoğu köy karakteri taşır. Büyük çift
likler tamamiyle köylerde bulunmaktadır. Ver
gi adaleti onu icabettirir ki, vergi mükellefi 
kudretiyle mütenasip vergi ödesin. Köyde bulu
nan büyük çiftlik az bir vergiye tâbi olacak, kü
çük bir kasabada bulunan bir tarla ise emsali fi
yata göre değerlenecektir. Bunlar hakikaten üze
rinde durulacak kadar ehemmiyetli mahzurlardır. 

(1) 38 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Sonra muhterem arkadaşlar; ivazsız intikal 

suretiyle bir gayrimenkulu iktisabeden, eğer o 
gayrimenkulun veraset ve intikal vergisinin, is
tifası zımnında kendisine intikal eden küçük çap
ta arazi satılacaktır. Bundan sonra orta mülki
yet iki batın sonra ortadan kalkacaktır. Bugün 
orta halli bir şehirde beş odadan ibaret iskâna 
mahsus bir binanın değeri ^ısagari elli bin lira
dır. .Elli bin liranın vergi tutarını nakden öde
mek için bir adamın şu kadar bin lira mevcudu 
yoksa o bina satılacaktır arkadaşlar. 

Bundan başka muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun şahsi takdirlere yer veren, bu itibarla da 
gayet tehlikeli olan bir esas kabul etmiştir. Tak
dir komisyonlarının tâyin ettiği ve onların tak
dirine bırakılan gerek Gelir Vergisi, gerek ona 
mümasil olan kira tatbikatında bu şahsi takdir
lerin tevlidettiği mahzurlar herkesçe malûmdur. 
Mahkemelerimiz, vergi komisyonları bu ihtilâf
larla meşgul ve meşbu bulunmaktadır. Bu ka
ide yani takdire istinaden vergi tarlıedilmesi de 
vergilendirme prensiplerine aykırıdır. JVlükelle-
fin vereceği verginin miktarını daha evvel bil
mesi lâzımgelir. Vergide muayyeniyet prensibi
ne göre mükellef vereceği verginin miktarım bi
lecek durumda olması gerekir. Yeni vaz'edilen 
esasa göre verginin miktarı daha evvelden kesti-
rilemiyecek birtakım şahsi tesirler yüzünden bir
çok hatalar doğacaktır. 

Arkadaşlar, bu verginin sevk edilen tarzda 
kanuniyet kesbetmesi halinde muvazaalara da yol 
açılacaktır. Bir insan hayatının son gününe ka
dar iktisabettiği mülkünü kanuni mirasçılarına 
furuuna, usulüne, intikal ettirmek ister. Kanun
larımız buna müsaittir. Fakat bu ağır vergi kar
şısında mülk sahipleri daha hayatlarında iken 
birtakım muvazaalı yollarla mülkünü elden çı
karacak ve Hükümet tahmin ettiği bu vergiyi 
alamıyacaktır. Hükümetin bu sene için tahmin 
ettiği gelir bu vergiden 42 milyondur. Bu mikta
rın tahsili kolay olamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet tasarısında 
makabline teşmil kaydi de vardır komisyon tasa
rısından çıkarılmıştır. Hükümet tasarısı aynen 
kanunlaşırsa bu büyük mahzuru da kabul etmiş 
olacaksınız. Tasarı bu haliyle kanunlaşır ve bu 
haliyle yürürlüğe girerse ne Ûazine umduğu 
kadar varidat temin eder ne de içtimai hayatta
ki birtakım dolambaçlı hâdiselerin önüne geçe
bilir. Zatı takdir hakkına yer verilmesi köylü 

1170 — 



î : 48 27.2 
ile kasaba arasında fark gözetilmesi vergi ada
letine aykırı olduğu gibi bu hususta Hükümete 
yetki verilmiş olması da vergi esaslarına aykı
rıdır. Bu da birtakım ihtilâflara, birtakım tak
dir hatalarına yol açılacaktır. Bu mahzurludur 
arkadaşlarım. Bu verginin şimdiye kadar kabul 
edilen diğer vergiler gibi, meselâ mevcut vergi 
kıymetleri muayyen bir nispette yükseltmek su
retiyle bunu tâyin ve tesbit etmek mümkündür. 
Mevzuatımızda bunun emsali vardır. Bu esasa 
göre tasarıyı geri almalıdır, vergiyi gayrimuay-
yen, gayrimahdut, meşkûk halinden çıkarıp mu
ayyen nispetlere istinadeden bir vergi haline 
koymak mümkündür. Hiç olmazsa asgari bir 
mesken muafiyeti kabul etmeye mecburuz. Bu 
esası da derpiş etmiyen tasarının reddini rica 
ederiz.* 

REÎS — Maddelere geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Müstaceliyeti reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler do-
layısiyle alınacak Hazine hissesi hakkındaki ka
nun lâyihas'nınjcey toplama muamelesi bitmiştir. 

Maddeleri okuyoruz, efendim. 

Vergi Usul Kanununun 279 nou maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5432. sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 279 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Bina ve arazi 
Madde 279. — Ticari sermayeye dâhil olsun 

veya olmasın : 
i . Şehir ve kasabalardaki bilûmum binalar

la arazi, vergi alacağının doğduğu tarihteki du
rumlarına nazaran emsal bedelleri ile, 

2. Köylerdeki bilûmum binalarla arazi, ver
gi değerleri ile, 

Değerlenir. 
Lüzum görülen hallerde köylerdeki bina ve 

araziyi de emsal bedelleriyle değerlendirmeye 
Maliye Vekâleti yetkilidir. 

Emsal bedeli vergi değerinden aşağı olamaz.» 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari

hinden itibaren meridir. 
REÎS — Maddeyi reyinize ara ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reylerini
ze arz ediyorum. 

12. — Hususu Otomobil Vergisi kanunu lâ
yihası ve Maliye ve^Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/604) (1) 

_REÎS — Bu lâyihanın da takdimen görüşül
mesi kararlaştırılmıştı. Heyeti umumiyesi üze
rinde söz istiyenler; Sinan Tekelioğlu, Zeki Baş
ağa. 

Buyurun Sinan Tekelioğlu. (Vazgeçti, vaz
geçti, sesleri) 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Niye vaz 
geçecekmişim. Bütçede konuşturmadılar, bari 
bunda konuşayım. 

Bu kanunun gerekçesini okudum. Bu kanu
nun gerekçesi zengin insanlara mahsustur. Hal
buki maddelerde umumidir. Otomobillerin evsa
fına göre vergileri tâyin ediyor. Yaşı nazara al
mıyor. (Alıyor, alıyor, sesleri) Aksi de vâ r, me
selâ ; otomobilin yaşma göre ve nasıl işine gelirse 
kimisinden % 30, kimisinden % 40 alıyor. Bu 
madde maliyece hazırlanmış tomturaklı bir mad
de. Onun için ya gerekçe hatalı, yahut madde 
hatalı. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN POLATKAN (Es-
kişehir) — Encümen yaptı. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bir me
mur, komşusu olan Amerikalılardan 3 000 lira
ya bir otomobil satınalmış; otomobil 1670 kilo. 
Zavallı adam hem zengin oluyor hem de hurda 
otomobile 960 lira vergi veriyor. Biraz insafsız 
gibi, ıslah edilse iyi olur. 

REÎS —Zeki Başağa. 
ZEKÎ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz bu kanunun aleyhinde de
ğilim. Ancak resmî dairelerde dahi bir otomobil 
miadı kabul edilmiştir. Halbuki bu kanunda, va
tandaş bir otomobil aldıktan sonra onu kaldırıp 

(1) 137 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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atıncaya kadar vergiye tâbi tutulacaktır. Bunun 
mahzurlu tarafı vardır. Miadı dolmuş bir oto
mobilin sahibi bu otomobili için vergi vermek
te devam ettiği takdirde verginin ağırlığı kar
şısında daha uzun müddet kullanılması müm
kün olan araba kullanılmaktan hâli kalacaktır. 
Nihayet daha kısa zamanda hurda hale gele
cektir. Binen aleyh ben bu hususta bit takrir 
veriyorum, 10 sene kullanılan bir arabanın ver
giden muaf tutulmasını teklif ediyorum. (Ooo.. 
sesleri, yarıya indir, sesleri) bu takdirde 10 se
ne bir araba kullanıldıktan sonra, onuncu se
neden sonra bu arabanın daha uzun zaman kul
lanılması imkân dâhiline girecektir. Ve böylece, 
daha fazla sayıda araba getirmek gibi bir kül
fet de oljnıyacaktır. Eğer teklifim tasviplerini
ze mazhar olursa. 

REÎS — Damga Resmi Kanununa ek kanun 
lâyihasına ait rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Efendim, bu kanun lâyihasında müstaceli
yetle müzakeresi hakkında teklif vardır. Bu 
hususu reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Maddelere geçil
mesini reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hususi Otomobil Vergisi Kanunu 

Verginin mevzuu, mükellef, mükellefiyetin 
şümulü 

MADDE 1. — Belediyelerde veya trafik şu
be ve bürolarında kayıtlı veya müseccel bulu
nan hususi otomobiller (kamyonet dâhil) Hu
susi Otomobil Vergisine tâbidir. 

Bu vergiyi, adlarına hususi otomobil kayıt
lı veya müseccel bulunan hakiki veya hükmi 
şahıslar öder. 

REİS — Söz istiyen? Yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstisnalar 
MADDE 2. — Aşağıda yazılı otomobiller 

Hususi Otomobil Vergisinden müstesnadır: 
a) Devlete, mülhak bütçeli idarelerle, hu

susi idarelere, belediyelere ve köy hükmi şahsi
yetlerine aidolanlar, 

b) Yabancı devletlerin Türkiye'de bulu
nan elçilik ve konsoloslukları ile elçi, masla
hatgüzar ve konsoloslarına (Fahrî konsoloslar 
hariç) ve o Devletin tâbiiyetinde bulunan el
çilik ve konsolosluk memurlarına ve resmî bir 
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ziyaret vazifesi için yurda gelen delege ve as
kerî heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı 
tabiiyetindeki şahıslara aidolanlar, (Mütekabi
liyet kaydı ile). 

REİS — Söz istiyent Yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin matrahı ve nispeti 
MADDE 3. — Hususi Otomobil Vergisi, bun

ların net ağırlıkları üzerinden aşağıda gösteri
len kademe ve miktarlara göre alınır. 

Otomobilin net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağısından 
951 - 1 200 kiloya kadar 

1 201 - 1 600 » » 
1 601 - 1 800 » » 
1 801 kilo ve daha yukarı 

Verginin 
yıllık miktarı 

T. L. 

150 
300 
600 
960 

1 800 

Verginin taallûk ettiği yıl modeli ile ondan 
Önceki iki yıl modeli otomobillerden bu vergi 
% 50 ve üç ve dört yıl önceki modellerden ise 
% 30 fazlası ile alınır. 

Yıllık vergi tutarının 1/12 si aylık vergi sa
yılır. m 

REÎS — Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Hususi Otomobil Vergisi Kanununun 3 ncü 

maddesine aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve 
teklif ederim. 

Öümüşane 
Z. Başağa 

Madde: 3. son fıkra: 
Verginin taallûk ettiği yıldan itibaren on 

sene öncesine ait model otomobiller bu vergiden 
müstesna tutulur. 

REİS — Encümen? 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADİNA KENAN AK-

MANLAR (Antalya) — Efendim; encümenimiz 
bu teklifi kabul etmemektedir. 10 senede kul-
lanılamıyacak halde olanların kaydı esasen si
linecek, plâkası alınacaktır. Kullanılanların 
vergi vermesi lâzımdır. Takririn reddini rica 
ediyorum. 

SELİM RAĞIP EMEÇ (Bursa) — Bir ma
lûl altındaki arabası ile hayatını, yaşamasını 
temin ediyor, bu da vergi verecek mi? 
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BEİS — Varidatın tenziline mütaallik Zeki 

Başağa arkadaşımızın teklifi tek imzalıdır. Onun 
ipin reye vaz'etmiyorum. 

Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin ödenmesi 
^ MADDE 4. — Birinci maddede gösterilen 
mükellefler yıllık vergilerini^, mükellefiyet şümu
lüne giren otomobillerin kayıtlı veya müseccel 
bulundukları mahal vergi dairelerine Haziran 
ve Aralık ayları içinde olmak üzere 2 müsavi 
taksitte yatırırlar. • 

Yıl içinde mükellefiyete girenlerden taksit 
müddetlerinin iptidasından kayıt ve tescil tari
hini takibeden ayın başına kadar olan devre 
için vergi alınmaz. Mükellefiyetten çıkanlara 
ödedikleri taksit iade olunmaz. * 

Vergi miktarına müessir bir değişiklik vu-
kubulması halinde, değişiklik tarihini takibe
den ay başından taksit müddeti sonuna kadar-
ki müddet göz önünde tutularak bu devre için 
ödenen taksit miktarı ikmal veya tenzil olunur. 

BE IS — Madde hakkında söz istiyen? Yok
tur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
MADDE 5. — (Hususi) işaretli plâka ile 

takside çalıştırılan otomobiller de (kamyonet 
dâhil) 6 ncı maddedeki mecburiyetleri yerine 
getirinceye kadar vergiye tâbi tutulurlar. 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Adlarına, ücretle yolcu taşı
yan otomobil (kamyonet dâhil) kayıtlı veya 
müseccel bulunanlar, bu kanunun meriyete gir
diği tarihten itibaren iki ay içinde bunlara tak
si kelimesini ifade eden (T) işaretli plâka tak
maya, İstanbul ve Ankara'da mûtaden tatbik 
edilmekte olan şekle uygun damalı kuşak çiz
dirmeye mecburdurlar., Bu mecburiyete riayet 
etmiyenlerden riayetsizliğin devam ettiği müd
dete ait Hususi Otomobil Vergisi alınır.*' 

REİS — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına ait 
rey toplama muamelesi bitmiştir. 
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MADDE 7. — Bu kanunda geçen otomobil 

tâbiri, Karayolları Trafik Nizamnamesinin 2 nci 
maddesinin 25 nci fıkrasında bu tâbir için ka
bul olunan mânayı ifade eder. 

Kamyonet, şoföründen başka oturmaları şar-
tiyle yediden fazla yolcu taşıyabilen otomobiller 
veya fabrikasınca otomobilden farklı şekil ve ev
safı «haiz olarak imal edilmiş olup 10 kişiye kadar 
(10 dâhil) yolcu taşıyabilen motorlu vasıtadır. 

R E t ^ - - Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... €Ütbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunda geçen kayıt ve 
tescil tâbirleri Karayolları Trafik Kanununun 
tatbik edildiği yerler için mezkûr kanun ile 
nizamnamesinde yazılı kayıt ve tescili, sair yer
lerde belediye veya Belediye gelirleri kanunları
na göre yapılan kayıt ve tescili ifade eder. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Karayolları Trafik Kanunu
nun tatbik edilmediği yerlerdeki belediyeler, 
hususi otomobillere (kamyonet dâhil) mütaallik 
malûmatı bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir ay içinde ve bunların bu kanun önündeki 
durumlarında vukubulacak değişiklikleri Husu
si Otomobil Vergisinin tatbikini mjimkün kıla
cak şekilde, değişikliği mütaakıp derhal o ma
hallin vergi dairesine bildirirler. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Kanuıuun neşri üzerine veya 
sonradan mükellefiyete gireceklerin 4 ncü mad
deye müsteniden ödiyecekleri vergi bir defaya 
mahsus olmak üzere mükelleflere tebliğ olunur. 
Mütaakıp yıllar için bunların ödiyecekleri ver
giler ayrıca tebliğ edilmez. 

REİS — Söz istiyen? Yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Taksi işaretleri kullanmak 
suretiyle bu verginin şümulü dışında bırakıl
dığı anlaşılan hususi otomobiller (kamyonet dâ
hil) için ödenmesi lâzımgelen vergi, ilgili vergi 
dairesince bunların namlarına kayıtlı veya mü
seccel bulunduğu şahıslardan beş kat fazlasiyle 
alınır. # 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 

\ 
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MADDE 12. — Tarh, tebliğ, tahakkuk, iti

raz, temyiz, «aman aşımı, müddetlerin hesabı, 
vergi hatalarının düzeltilmesi, cezaların kesin
leşmesi ve ödenmesi ve bilgi toplamaya mütaal-
lik muameleler hakkında Vergi Usul Kanunu 
hükümleri tatbik olunur. 

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

MADDE 13. — Bu kanun gereğince alına
cak vergi ve cezalar Gelir ve Kurumlar vergi
leri matrahlarının tesbitinde gider%larak ka
bul edilmez. 

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

MADDE 14. -*- Bu kanun 1 Mart 1957 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 15. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Heyeti umumiyesi açık reylerinize arz olu
nacaktır, efendim. 

REÎS — 1957 yılı Muvazenei Umumîye Ka
nununun ikinci maddesini okuyacağız. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1957 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 006 672 859) lira tahmin edilmiştir. 

REÎS — Cetveli okuyoruz efendim. 

P. 

11 

12 

13 

14 

lira 

=960 000 000 Gelir Vergisi 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurumlar Vergisi 132 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Binalardan alman Savunma 
Vergisi- 12 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayranlar Verİgsi 30 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

,105* 
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lira 

Veraset ve întikal Vergisi 42 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. * 

16 Hususi Otomobil Vergisi 9 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

17 Mülga irat ve servet vergileri 
artıkları 5 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

18 îstihsal Vergisi * 750 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Hizmet Vergileri 201 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20 Gümrük Vergisi 220 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

21 Şeker İstihlâk Vergisi 250 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-

• miyenler... Kabul edilmiştir. 
22 Tekel maddelerinden alman 

Savunma Vergisi 199 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

23 Mülga Vasıtalı Vergiler artık
ları 5.000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

24 Resimler 184 880 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

25 Harçlar 95 940 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

26 Devletçe idare edilen kuram
lar hasılatı 283 667 859 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

27 Devlet payları 491 830 000 
$fcîS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar 205 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ura 

29 Gayrimenkullerden alman 36 400 000 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30 Menkul mallar satış bedeli 8 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

31 Menkul kıymetler varidatı 14 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

32 Kıymetli kâğıtlar 750 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... »Kabul edilmiştir. 

33 'Tavizlerden ve ikrazlardan ge
ri almanlar 12 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

34 Cezalar 22 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

35 Müteferrik varidat 40 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Hususi Otomobil Vergisi kanun lâ
yihasına ait rey toplama muamelesi bitmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz, efendim. 

(îkinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Cet veliyle birlikte maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —- a) 1957 bütçe yılı içerisinde 
Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Amerika'
dan askerî yardım yoliyle veya sair suretlerle fii
len sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini bir 
taraftan, bağlı (B) işaretli cetvelde bu adla açı
lacak bir fasla varidat ve mukabilini Millî Mü
dafaa Vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla 
tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sözü geçen Ve
kâlet bütçesinin (A/l) ve (A/2) cetvelleriyle bu 
cetveldeki fasıl ve maddeler arasında bu suretle 
tahsisat kaydedilen miktarları geçmemek üzere 
aktarmalar yapmaya; 

b) .Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasın
daki karşılık paralar hesabında toplanan Türk 
liralarından Millî Müdafaa hizmetleri için Bir
leşik Amerika Hükümeti ile mutabık kalınarak 
yapılacak liberasyonlar mukabilinde hususi ka-
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nunu gereğince kaydolunan tahsisat miktarınea 
sözü geçen Vekâlet bütçesinin (A/l) ve (A/2) 
cetvelleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler 
arasında aktarmalar yapmaya; 

c) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar he
sabında toplanan Türk liralarından umumi büt
çeye dâhil daireler hizmetleri için aynı suretle 
yapılacak liberasyonlar miktarınea hususi kanuna 
tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mevcut veya 
yeniden açılacak fasıl ve maddelerine kaydolunan 
tahsisatları Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin 
(A/l) ve (A/2) cetvellerinde mevcut veya yeni
den açılacak tertiplerine aktarmıya; 

İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapılacak 

aktarmalar yekûnu (200) milyon lirayı geçemez. 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara istinaden 1957 bütçe yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmıya ve 
banka ve ortakların Hazineye yatırmak istiye-
cekleri paraları alarak karşılığında Hazine bono* 
lan vermeye Maliye Vekili mezundur. 

Şu kadar ki, hususi kanunların verdiği me
zuniyetler dışında çıkarılacak Hazine bonoları 
(250) milyon lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan millî esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek kre
diler veya bunların satış bedelleri ile uzun süre
li Devlet tahvilleri satmalmaya veya bu karşı
lıklarla Hazînenin ortaklığı bulunan ortaklık
lardaki katılma paylarını ödemeye ve İcra Ve
killeri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara 
ilişkin katılma senetlerini satmalmıya Maliye 
Vekili mezundur. 

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

MADDE 5. — Dairelerin 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetleriyle aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait 
kadrolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli 
kadrolarında istihdam edilmekte olanlardan üc-
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rotleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların 
yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksı
zın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek sure
tiyle 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 1957 bütçe yılında da devam olunur. 

Yukarıki iki fıkra hükmü mülhak bütçeli 
daireler hakkında da tatbik olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millel Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

EBÎS — Maddeyi cetvellerle reyinize arz 
ediyorum. Ktebul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

a) Varidat çeşitlerinden her birinin dayan
dığı 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) cet
veli; 

ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 460 ncı (İhti
yat tahsisatı) faslından aktarma yapılabilecek 
fasılları gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna, bağlıdır. 
REÎS — Maddeyi cetvellerle reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet varidatının, hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1957 bütçe yı
lında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ^ 

MADDE 8. — Maarif Vekâleti tarafından 
idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 
6 . VI I . 1931 .tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren 11 . VI . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin-
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I ce öğrencilerden 1957 yılı içerisinde alınacak 

ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 11 . VI . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ııcü maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa Bağlanması gereken kadrolar, 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 10. — 6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 33, 34, 45, 50 ve 58 nci maddeleri gere
ğince her yıl Bütçe Kanunu ile tesbiti gereken 
misil, nispet ve miktarlar, ilişik (H) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş kanun
larındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1957 bütçe yılında kullanıla
maz; 

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

MADDE 12. — 7 . VI . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mükel

lefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1957 büt-
| çe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde 

ve 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu ta
şıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 13. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R)' işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
(R) işaretli cetvelin Millî Müdafaa Vekâ

leti kısmındaki, 452 nci (staj ve tahsil masraf
ları) formülüne (staj ve tahsil için ecnebi mem
leketlere gönderilmiş ve gönderilmek üzere 

I ayrılmış olanlardan gönderilecek subay, as-
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kerî ve sivil memurlara, astsubaylara) keli
melerinden sonra (pilotaj a ayrılmış olan Hava 
Harbokulu ikinci sınıf öğrencilerine) fıkrası
nın da ilâvesini arz ve teklif ederim; 

Millî Müdafaa Vekâleti Vekili 
Semi Ergin 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — İştirak ediyoruz. 
REİS — Teklifi reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
13 ncü maddeyi cetvelle kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Geçen yıl boraları fasılla-
rmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı 
bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bu
lunan? borçlar, ilgili oldukları hizmet fasılla
rından bu fasıllara Maliye Vekâletince akta
rılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yılların^aidolup da Mu* 
hasebi Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1957 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçları fasıllarına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. —- 2 . VI . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi ge
rekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği 
halde bugüne kadar alacaklılarına verilemi-
yen tahvillerin karşılıkları 1957 bütçe yılında 
para ile ödenir. 

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

MADDE 16. — Mülhak bütçeli idarelerle 
umumi bütçe dışındaki daire ve müesseselerin, 
umumi bütçeye dâhil dairelerce idare olunan 
her derecedeki yatılı okullarla ecnebi memle
ketlerde kendi hesaplarına okutacakları öğ
renciler için bütçelerine konulmuş olan tah
sisatlardan gerekli miktarları bağlı (B) işa
retli cetvele varidat ve bu öğrencilerin her 
türlü masrafları ile tahsisatına harcanmak üze
re, bağlı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya 

. 1957 d : i 
yeniden açılacak fasıl ve maddelere tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

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

MADDE 17. — 1957 bütçe yılı içinde Millî 
Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden ge
tirtilecek ithalât Umumi Tarifesinin (27.10) nu
marasına giren (Akar yakıt ve madenî yağlar) 
Gümrük Resmi ve zamları ile Rıhtım resimleri 
ve Hazineye, mülhak bütçeli idarelere, hususi 
idare ve belediyelere ait her türlü vergi, Hazine 
hissesi, resim, hare ve zamlardan ve ardiye ücret
lerinden ve dâhilde Belediye istihlâk Resminden 
muaftır. 

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

MADDE 18. — Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli 
ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma 
ile temin edilen (10) milyon isterlinlik kredi
den ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil daire
lerce yapılan malzeme siparişine mütaallik söz
leşmelerde Hükümete aidiyeti kabul edilen Ta
ahhüt vergileri tutarını, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak hususi fasla varidat, 
diğer taraftan bu daireler bütçelerinde malzeme 
bedellerinin masraf kaydı için açılan hususi fa
sıllara tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili me
zundur. 

RElS-
edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmivenler,.. Kabul 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun çerçevesi 
dışında, gerek Birleşik Amerika'datn ve gerek 
diğer memleketler ve beynelmilel teşekküller
den yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince 
bâzı hizmetler veya taahhütler karşılığı ola
rak muayyen maksatlara tahsis edilmek üze
re 1957 malî yılı içinde temin edilecek yardım
ların Türk lirası karşılıklariyle, malzeme ve 
hizmet bedellerini bir taraftan bütçeye varidat, 
diğer taraftan ilgili idare bütçesine tahsisat 
kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

RElS— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — a) 31 . VIII . 1956 tarihli 
ve 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desinin her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine konu
lacak tahsisat miktarına ait hükmü, 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 

im -
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yapılması hakkındaki 20 . V .1955 tarihli vf) 1 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fık
rası hükmü, 

e) Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki 5652 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki 3 . XII . 1956 tarihli ve 6854 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrası 
hükmü, 

1957 bütçe yılında bu kanuna, bağlı A/2 işa
retli cetvelde ilgili tertiplerine konulmuş mik
tarlar dâhilinde tatbik olunur. 

d) Turizm endüstrisini teşvik hakkındaki 
13 . V .1953 tarihli ve 6086 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesinin teşkil olunan fona her yıl 
yapılacak tediyeye ait hükmü 1957 bütçe yılın
da tatbik olunmaz. | 

REİS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul I 
edilmiştir. 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler do-
layısiyle alınacak Hazine hissesi hakkındaki 
kanun lâyihasına (333) rey verilmiştir. (280) 

1. — Erzincan Mebusu Hüsnü Çanakçı'nın, 
Tercan'da beş seneden beri devam eden kurak
lık dolayısiyle borçlan tecil edüen ve edilmiyen 
köylerle tohumluk buğday yardımı yapılan ve 
yapılmıyan köylere dair sualine Ziraat Vekili 
Esat Budakoğlu'nun tahrirî cevabı (7/272) 

14. X I I . 1956 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1. Tercan ilçesinde beş seneden beri .devam 
edegelmekte olan umumi kuraklık karşısında 
Ziraat Bankasınca bir kısım köylerin borçları
nın tecil ve bir kısım köylerin de borçlarının 
tecil edilmemesinden doğan müsavatsızlığa âmil 
olan sebebin, 

2. Bakanlığınızca da kabul edildiği gibi 
Tercan'daki hüküm süren 1956 yılı umumi ku
raklığına medar olan 568 ton tohumluk buğ
daydan 65 köylü Tercan kazasında 33 köyün 
âzami derecede faydalandığı halde 32 köyünün 
de tamamen yardımdan mahrum bırakılmasm-
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kabul, (50) ret, (3) çekinserdir. Muamele ta
mamdır. Kanun kabul edilmiştir. 

Damga resmi kanun lâyihasına (310) rey 
verilmiştir. (285) kabul; (25) ret vardır, lâyiha 
tasvip buyurulmuştur. Muamele tamamdır. 

Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
(285) rey verilmiştir. (261) kabul; (24) ret var
dır. Lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

Hususi otomobil vergi kanun lâyihasına 
(283) rey verilmiştir (279ı) kabul; (2) ret, (2) 
çekinser vardır. Lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

Bugün tasvip buyurulursa 16 da toplanalım. 
(17 de sesleri) (16 da sesleri) 

Müsaade buyurum ihtilaflı »oluyor. Reyinize 
arz edeceğim. 16 da toplanmayı kabul edenler 
işaret etsinler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. . - , . • 

Bugün saat 16 da toplanmak üzere Celseye 
ı son veriyorum. 

Kapanma saati : 8,20 

claki usulsüz tevziatın neden ileri geldiği? 
3. Umumi kuraklıktan mustarip olan köy

lerin tohumluk alabilmeleri için 120 - 150 lira 
arasında yolluk ve vesait parasının verilmesi
nin zaruri olduğu kaymakam tarafından, mü
racaat eden köy muhtarlarına söylemiştir, 

Hiçbir yerde Hükümetin kuraklık mınta-
kasmda tohum tevzii için köylüye bu kadar 
ağır külfet tahmil etmediği halde Tercan ilçe
sinde köylüye bu kadar para külfeti yüklemesi
nin, hattâ masrafı veremiyen köylerin de to
humdan mahrum bırakılmasının sebebi? 

4. Tohum verilen şahıslara ikinci olarak 
tahsis ettiğiniz yiyecek buğdaylarından istifa-. 
de edip edemiyeceklerinin açıklanması? 

5. Yemeklik buğdaydan kazada veya köy
lerde fakir olanların da istifade edip edemiye-
cekleri? 

6. Tercan'daki yapılan tohum tevziatından 
tohum alan, köylerle almıyan köylere ait liste 
de eklidir. 

5. ~ SUALLER VE CEVAPLAB 
A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABİ 
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7. Yukarda yazılı altı maddedeki sualleri

min yazılı olarak Ziraat Vekâletinden cevaplan
dırılmasına yüksek delâletlerinizi saygılarımla 
rica ederim. 

Erzincan 
H. Çanakçı 

Aşağıda isimleri yazılî köyler de yardım gör-
miyen köylerdir. 

« 
1. Alirik 
2. Ahpasor 
3. Ağatırı 
4. Ağveren 
5. Armutluk 
6. Çirkizler 
7. Çerme 
8. Dayap 
9. Göktaş. 

10. Haçköy 
11. Hayrani 
12. Hamipi 
•13. Karaçay 
14. Kalecik 
15. Kâğışna 
16. Kızılca 

Aşağıda isimleri 
köyler: 

1. Kargın 
2. Komsor 
3. Kurııkol 
4. Edebük 
5. Kursan 
6. Kuzveran 
7. Küllüce 
8. Mırıkali 
9. Mustafabey 

10. Pekeriç 
11. Abrenk 
12. Aktaş 
13. Cabrum 
14. Gökdere 
15. Niğdere 
16. Zilf okomu' 
17. Hacıbayram 

17. Kümbeller 
18. Kefrenci 
19. Komzun 
20. Kavaklık 
21. Mercan 
22. Mezgeyik 
23. Şıhköy 
24. Tan 
25. Yastık 
26. Terpüsek 
27. Sarıkaya 
28. Punvankuk 
29. Pelegöz 
30. Pardi 
31. Pırnaşi'l 

yazılı köyler yardım gören 

18. Hoğik 
19. Humlar 
20; Kasaba 
21. .Karacaveren 
22. Karaeakışlak 
23. Şarköy 
24. Topalhasan 
25. Vartik , 
26. Yaylacık 
27. Zarifbey 
28. Zağgeri 
29. Hacıoğhı 
30. Elaldı 
31. Küçükağa 
32. Kötür 
33. Çıknıs 
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T. C. 

Ziraat Vekâleti 25 . II . 1957 
Hususi Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 1312 

özet ; Tahrirî soru Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Riyasetine 

19 . XII .-1956 gün ve 7-272/16310/3634 sa
yılı yazıları karşılığıdır : 

Tercan kazasında kuraklık dolayısiyle mah
sulleri hasara uğramış olan müstahsülara to
humluk yardımı ve borçlarının tecili hakkında 
Erzincan Mebusu Hüsnü Çanakçı tarafından 
verilen yazılı sual takririnin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
* • Ziraat Vekili 

E. Budakoğlu 

1. a) Tercan ilçesinde kuraklık ve sair 
âfetler dolayısiyle 1956 vadeli borçlarının tecili 
talebinde bulunan köylerin mahsulleri tarlada 
iken tesbit heyeti tarafından mahallinde yapı
lan inceleme neticesinde hasarın % 40 - 50 ara
sında olması dolayısiyle mezkûr vadeli borçla
rın ertelenmesi cihetine gidildiği. 

b) Hasar için vaktinde müracaat etmiyen
ler ile mahsulleri 1/3 nispetinde zarara uğra
mış olup borçlarını hasar görmiyen diğer çeşit
li mahsulleri bedelinden ödeyebilecek durumda 
bulunan müstahsıllarm tecil taleplerinin yerine 
getirilemediği tesbit edilmiş ve borçlarını tecile 
tâbi tutulan ve tecil dışı bırakılan köylerin ad
ları ilişik listede gösterilmiştir. 

2. 5254 sayılı Kanun hükümlerine göre 
muhtaç çiftçilere tohumluk yardımı mahalli ih
tiyaç komisyonunun talep ve tesbiti veçhile ve 
mevzuat hükümleri dairesinde dağıtılmakta 
olup kazanın 63 köyünden yalnız 33 köyünde 
hasar ve zarar tesbit edilerek vilâyete mürettep 
800 ton tohumluk yardımından 568 tonu mez
kûr köylere zamanında tevzi edilmiştir. Diğer 
30 köyün daha ziyade davarcı ve hayvancılıkla 
geçinmeleri dolayısiyle çok dar mikyasta ziraat 
yapageldiklerinden tohumluk yardım talebinde 
bulunmamış oldukları anlaşılmıştır. 
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3. Mezkûr kamın hükümlerine göre tevzi 

edilen tohumlukların nakil ve tevzi masrafları 
Ziraat Bankası tarafından yapılmakta olup 
çiftçi yalnız tohum bedeli üzerinden borçlandı
rılarak tohumluk nakil ye tevzi masrafları ban
kaca tanzim edilen bilanço esasları dâhilinde 
ertesi yıl bütçesiyle bankaya ödenmektedir. Bu 
itibarla mahallî kaymakam tarafından bu mak
satla bir para istenilmemiş olup ancak hasar 
tesbiti bakımından lüzumlu olan yolluk ve ve
sait parasının usul ve rayiç esaslarına göre he-
sabedilerek bankaca istenilmiş olan para; keş
fe memur edilen Ziraat Teknisiyeni ile banka 
memurunun kanuni gündeliği ile köye kadar 
nakil vasıtası ücretinden ibarettir. 

4. Malûm olduğu üzere yemeklik ihtiyacı
nın karşılanması 3/11425 sayılı Kararname esas
ları dâhilinde İktisat ve Ticaret Vekâletince 
tesbit edilmektedir. 

Ertelemeye tâbi 
tutulan 
Köyler 

1. Abrek 
2. Aktaş 
3. Cabrum 
4. Çıknıs 
5. Gökdere 
6. Hacıbayram 

Ertelemeye tâbi 
tutulmıyan 

Köyler 

1. Ağatınç 
2. Ahbasor 
3. Armuttuk 
4. Çerme 
5. Çirkizler 
6. Demirkapı 
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E 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
.1.2. 
13. 
14. 
15. 
J6. 
17. 
18. 
!9. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

rtelemeye tâbi 
tutulan 
Köyler 

Hovik 
Humlar 
Kasaba, 
Karaca veren 
Karaeakışla 
Kargın 
Komsor 
Kurukol 
Edebük 
Kursan 
Kuzvereh 
Kötür 
Küllüce -
Mırıkali 
Mustafabey 
Pekerie 
Şorköy 
Topalhasan 
Vartik 
Yaylacık 
Zarif bey 
Zağgeri 
Haeıkoğlu 

V 

E 

7. 
8. 
.9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16, 
1.7. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26 
27 
28. 
29. 
30. 
31. 
32, 

rtelemeye tâbi 
tutulmıyan 

Köyler 

Elaldı 
Haçköy 
Hayrani 
Hamupi 

• Kalecik 
Karaçay 
Kavaklı 
Kümbeller 
Homzon 
Kızılca 
Kağışna 
Kefrenci 
Mezgeyik 
Niğdere 
Perdi 
Punvankuk 
Pırnaşıl 
Pelegöz 
Sarıkaya 
Şıhköy 
Tan 
Terpüsek 
Mercan 
Küçükağa 
Zilfokomu 
Kafurefendi 

TASHİHLER 

Bu înikat zabıt ceridesinin sonuna merbut matbualarda a sağı d ki tashihler yapılacaktır. 

Sıra 
sayısı 

70 

70 
70 

70 
62 

Sayfa 

51 

52 
57 

59 
39 

Sütun Satır Yanlış Doğru 

17 nci satırdan sonra aşağıdaki ilâve yapılacaktır : 
Talimatnameler 25. T V. 1956 9293 Tuz Talimatnamesinin 5 nci 
maddesinin A bendinin 1 adili hakkında. 

7 6552 6553 
15 Umum Müdürlük büro masraf- Merkez büro masrafları 

lan 
17 2550 sayılı Kanun 6846 sayılı Kanun 
18 (Madde 40. — Mahkeme harçları) başlığı kaldrıılmış ve otuzuncu 

maddeden sonra aşağıdaki madde konmuştur : 
Madde 40. "—-.Mahkeme harçları : 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilir kişi
lere verilecek ücretlerle 6760 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten ödenir. 
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Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

• 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seylıun 
Mümtaz Tarhaıı 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanla ı-
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
285 
271 

14 
0 

239 
17 

[Kabul edenler) 
Ccvaf Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Istın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagül* 
Ahmet Kocabıyıkoğl u 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Oakıroğlu 
•Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Selâlıattin Baysal 
Mithat Dayıoğlıı 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Muhlim Erdcner 
Müfit Krkuyumcu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymeıı 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nııreddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 

Servet Sezgin 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel, 
Şevki Gürses 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlıı 

DİYARBAKIR 
, Fikri Arığ 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perineek 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 

• 

Zeki Çavu§oğlu 
Sabri Erduman 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlıı 
ismail Sayın 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
ihsan Daî 
Samih inal 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
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Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
«Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Adnan Menderes 
Mükerrenı Sarol 
Hamdullah Suphi Tan-

m rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 

"" ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
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KOCAELİ 

Nüzhet Akm 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet,İhsan Gürsoy 
Nihat Haluk Pepeyi 

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

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
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Yavuz Pa$amehmetoğİ€ 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Ankan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nurd Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hastan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı ErteTdn 
Sabri tşbakan 

i Memi§ Yazıcı 
RİZE 

Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
öme-r Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keieşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uktçay 
Hâdİ üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
öavid Oral 
Salim Serçje 
Sinan Tekeiioğlu 
Ahmet Topaloğlü 
İsmet Uslu 

SLtRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 

Ercüment Damalı 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Re§it Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün, 

URPA 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görenta§ 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişçioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

ANTALYA 
Asım Okur 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş , 

ÇANAKKALE 
Saf aeddin Karanakçı 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRf 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray , 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 

ANTALYA 
Fatân Dalaman 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat tyriboz 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem' Tuncay 
Sıtkr Yırcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Sait Göker 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 

ELAZIĞ 

Selâhattin Toker 

MALATYA 

Ahmet Fırat 
ismet inönü 

Nuri Ocakcıoğlu 

Mehmet Fahri Oral 

Hilmi özbay 

Mehmet Zeki Tuluriay 

Nüvit Yetkin 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlıı 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar (I.) 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
ibrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel' 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk . 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkâle 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 

blYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 

< Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Epgene 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar jîaşkurt 
Hicri Sezen *̂  
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Şalâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 

MANİSA 
Fevzi Lûtö Karaosman
oğlu 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Ai'slan Bora 

Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

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

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan (Rs.) 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Sam Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Mazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 
Naoi Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Cihad Ba/ban 
Muzaffer Balaban 
Necdet încekara 
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Osman Kapanı 

KARS 
Fevzi Akta§ 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Muzaffer Kugakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanover 
Ziya Teıınen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpagaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
' ıı -r i v r*i ı * 
M. Alı Ceylan 

- f V » . "171*1 • Fikret Filiz 
KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğîu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbası 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 0 
Ekrem Alicarı 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkıiınç 
Ahmet Koyuncu 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

I : 48 27.2 
I M. Rüştü Özal . 

Sabahattin Sönmez 
KÜTAHYA 

Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu , 

L Abdullah Köroğlıı 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-

.kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
.Remzi öksüz 

MARDÎN 
Abdürrahnıan Bayar 
Cevdet Öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (1.) 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğln 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir „ i ' 1 

.1957 0 : 4 
ORDU 

Selâhattin Orhon 
RİZE 

İzzet Akc&l 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğiu 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğiu 
Hamdi Teücay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah thsa/n Tolon 
Mehmet Ünaldı 

SttRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nuri Dehıirağ (1.) 
Abdürrahnıan Doğnıyof 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç. 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Os*kay 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Perki Alpiskendcr 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
İzmir ' . 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 8 

Fethi Mahramh 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Oülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet "Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev g^anaç, 
İsmail Şener 

TUNOELÎ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sabin Duralı 
Cemal Kıpçak -

Kırklareli 
Zonguldak 1 

17 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bi: 

' 

* 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türeğün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

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

tçe Kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 541 
Rey verenler : 298 

Kabul edenler : 282 
Reddedenler 15 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmiyenler : 226 
Münhal mebusluklar : 17 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Ahmet Karagür. 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayfoğlu 
îhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
,Mecit Bûmin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Veysel Varol 

_ 
ERZURUM 

Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Tppcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Koymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Zeki Başağa 

Jsmail Hakkı Baykal 
HAKKÂRİ 

Übeydullah Seven 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Kuseyrioğln 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
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Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet îneekara 
Osman Kapani 
İlhan Sipahioğlu 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 

.KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 

Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. AH Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Tank Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif Özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoglu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Okmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 

s 

Halim Satana 
MUĞLA 

Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 

* 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmamoğlu 
Hüseyim Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
"Fazlı Ertekin 
Sabri îşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 

-Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik Heri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumla 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 

Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah îhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğrayol 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muz,affer Harunoğlıı 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı* 
oğlu 

URFA 
Feridun .Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim Önhon 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
îhsan Aktürel 
Talât Alpay 
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Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Hâşim Tathoğlıı 

ANKARA 
Muhlis Ete 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakeı 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis ö^türk 
NTimet Sümer 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğln 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Neemi İnanç 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğhı 

AYDIN 
Nihat îyriboz 
Oevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Müeteba Iştın. 
Arif Kalıpsızoğlu 

1 : 4 8 27,2 
| Ali Ünlüsoy . 
h ZONGULDAK 
1 Sebati Ataman ' 

. 1957 0 : 4 
Suat Başol 
Necati Diken / 
Hakkı Hilâîeı 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

l Nadir Nadi 

İZMİR 
Oihad Baban 

KARS 
Remzi Çakır 

KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğlu 

MALATYA *T*j^fcıi ı r a JL * *»• 

Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 

l Müstenkifler] 
ANTALYA 

Asım Okur 

[Reye iştirak etmiy enlerJ 
Ahmet Koeamyıkoğlu 
(1. A.)" 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu ı 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbas ; 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Kaif Ay bar .(t.) 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emce 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlıı 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa* Gülcügil i 
İsmail Hadımlıoğlu | 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

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

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (1.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker ' 

Edibe Sayar 
Avni Yurcj^bayrak 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Arslaıı Bora 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Hâmid Şevket İnce (İ.) 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Cevdet San 

GİRESUN 
Abdullah îzmen 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özean San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbün 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 
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J İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Fuad Köprülü 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 

İZMİR 
Muzaffer Balaban 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONTJ^ 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1' 

I : 48 27.2 
KAYSERİ 

Servet Hacıpaşaoğlu 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Turan Güneş 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğln 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-

1Münhal M 
Bursa X 
Çoruh ' 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1957 0 : 4 
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğiu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tüm ay 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar . 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (t.) 
Aldf Sarıoğlu 

ÎÎİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Sel'âhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Ltıtfi Sezgin 
Mehmet Ünaldı 

SltRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Ve vs i Oran <N 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ (t.) 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu . 1 
Kayseri 3 

Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alp iskender 
Zeki Eratanian 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Emnlllah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygtin 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz (1. Â.) 
Hakkı Gedik 

VAN 
Muslih Göretıtaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

-~ 
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t : 48 27.2.1957 0 : 4 
Devlet Hava Meydanlan İşletme Umum Müdürliip 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztiirk 

^ Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen c-
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmıyenler 
Münhal mebusluklar 

(Kanun kabul edilmiştir.; 
541 
368 
346 

22 
0 

156 
17 

[Kabul 
AYDIN 

Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğul t ürk 

edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Çimen 
Mehmet Özbey' 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç. 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erözan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

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

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
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 
Baba Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

* ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak ı 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
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Rıza To.pcuoğiu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
tsmail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
îhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk' 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen -
Doğan Köymen 
Mazhar Şener • 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı 'Baykal 
Sabrı Özcan San 

HAKKARİ 
(îbeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Zühtü Hilmi Veli beşe 

İSTANBUL 
Ne emi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopıüos 
Hadi Hüsman 

1 : 4£ m.İ 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem 8arol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Şoriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
F a t a t t i n Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuş/oğlu 
Sadık Giz ' 
Arif Güngören 
Necdet îneebara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlat' » 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Deveüoğİu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacrpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

. 1957 C : i 
KIRŞEHİR 

Tahir Taşer 
KOOAELİ 

Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğiu 
Muhittin Güzel kıl ine 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküeük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 

Halim Satana 
MUĞLA 

Zeyyat Mandalinei 
Nuri ö^san 
Yavuz Paş&mehmıetoğl u 
Natık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertnr ' 
Hüöeydn Avnli Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Gavit Kavurmaeıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe ^ 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Menus Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akça! 
Kemali Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmiet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzıel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver BatumJlu 
Ahnîet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğiu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğüu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaîdı 
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SttBD 
Baki Ercten 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu ~ 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdürrahman Doğruyol 
Eteni Erdinç 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

1:48 27.2 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğltı 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orbcık 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

. 1957 0 : 4 
TUNOELÎ 

Bahri Turgut Ökaygün 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Haşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Asım Okur 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
I BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
İbrahim öktem 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamid Tiğrel 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

KARS 
Fevzi Akta§ 
İbrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Esat Doğan 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Fevzi Lûif i Karaosman-
oğlu 

SÎNOB 
Haşim Tan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Muzaffer Timur 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Necmi İnanç 
Âliye Temuçin 

[Reye iştirak 
ANTALYA 

Ahmet Tekelioğlu 
AYDIN 

Nihat lyriboz 
BALIKESİR 

Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 

etmiyenler] 
Sabri Çonkar 

BURSA 
Raif Aybar (1.) 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
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Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
Hâmid Şevket İnce (I.) 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Cevdet San 

GÎRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

ÎÇEL 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çambbel 
Lûtfi Kırdar 
Nadir Nadi 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Tahsin Yazıcı 

î : 48 
İZMİR 

Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Bafoan 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Ekrem Alican 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir* 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
ihsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

27.2.1987 O : 4 
MALATYA 

Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Âbdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (t.) 
Akif Sarıos-lu 

MUŞ 
Şefik Çaplayan 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Seîâhattin Ornon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Ahmet Morgil -

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfiik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Zahit Akdağ* 
Cavid Oral 
SaMm Serçe 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (I.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Sarnim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğiu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 

URFA 
Feridun Ergin 
Aziz özbay 

YOZGAD 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın .1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklarj 
istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kavseri 

Kırklareli 
Zonguldak 



1 : 48 27.2.1967 O : 4 
Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 54ı 

Rey verenler = 326 
Kabul edenler : 307 

Reddedenler 25 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 198 
Münhal mebusluklar - . 1 7 

AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabiyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûjk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlıı 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selirn Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köyınen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

[Kabul edenler] 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

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

ÇANKIRI* 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak-
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ-
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
tsmail Sayın 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah îzmeıı 
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Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Şabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
• A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

tÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsmarı 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem €>arol 
&izanıettin Âli Sav 
Hanri Soriaııo 
Zeki Rıza Spor e I 
Zakaı- Tarver 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMÎE 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 

Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Baari Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik j*akay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOOAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 

, Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
sulıoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 

Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkaıı 

< Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoglu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy^ 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Sabri Işbakan 
Memiş Yakıcı 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta. 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Ferid Tüzel 
Hadi UzeT 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Oavid Oral 
SaMm Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurollah îhsam Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

Mehmet Ünaldı 
SİİRD 

Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdürrahman Doğruyoi 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin öraekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Halit Ağanoğlıı 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
jSelâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
tsmail Şener 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğhı 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hâeim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
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ilanıit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürei 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

ANTALYA 
Asım Okur 

BURDUR 
Fethi Çelikban 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamid Tiğrel 

t : 48 27.2 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum 
luoğlu 
Numan Kurban 

İMİ 0 : 4 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 

lReddedenler] 
ELÂZIĞ 

Selâhattin Toker, 
İSTANBUL 

Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 

İZMİR 
Oihad Balban 

KARS 
Turgut fKjle 
Mehmet Hazeı-
İbrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 

MALATYA 
ismet İnönü 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

SİNOB 
Hasim Tan 

Necati Diken 
Hakkı Hilâleı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 

(Beye iştirak etmiyenlerj 
AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğht 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
NTimet Sümer 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz.Faik Fenik 
Fuad Şeyh un 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnau 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkav 
İhsan Güle/. 
Ahmet Hatı 

BURSA 
Kail' Ay bar (I.)-
Agâh Erozan (Rs. V.) 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşjfr Oümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Ali Rı£a Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Mustafa Güleügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (1.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Rıfkı" Salim Burçak 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (t.) 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlıı 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih tnal 
Süleyman Kuranei 
Cevdet San 

GİRESUN 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemiı-
Halit Zarbım , 

HATAY 
Sekip İnal 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlibel* 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
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Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Nazlı Tlabar 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Nuriye Pmaa* 
Mehmet Ali Sebük 
Abidün Tekön 

KARS 
Fevzi Akta§ 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

I : 48 27.2 
Kâzını Meriç 

KONYA 
Abdürrahman' Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaeık 
Remzi Biran d 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzzİya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmo. 
Ahmet Koyuncu 
Himmet Ölçmen 
Halil "özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Oeakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 

. 1957 0 : 4 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Eteın Aybar 
Abdürrahman Bay ar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (i.) 
Akif Sarıoğlu (t.) 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Feyzîi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orfıoıı 

RİZE 
Hüseyin Ağım 
Osman Kavrakoğiu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş. 
Abdullah Keleşoğhı 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Ulucay 

SEYHAN 
Zahit. Akdağ 

SÜRD 
Suat Bedük 

SÎNOB 
Şeraf ettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Eratamarı 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
İhsan Bae (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğhı 
Selâhattin Gül üt 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı 
oğlu 
Osman Turan 

UEFA 
Muzaffer Timur 

VAN 
Muslih Gören taş 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakıı 
Eskişehir 

[Münhal M ebusluklar] 
İstanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kaysneri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

17 



t : 48 27.2,1957 O : 4 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren / 

Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 

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

Aza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

• 541 
330 
308 

22 
0 

194 
17 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacîd Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Işın 
Halil îmre 
Ahmet Karagül-
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

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

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

BÎTLÎS Muzaffer Önal 
Nusrettin Barut j ÇORUM 
Selâhattin- İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymeh 
Halûk Şaman 

Sedat Baran 
J\l. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha. Koldaş 
Kemâl Ter^ioğlu 

DENÎZLl 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nastthioğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç, 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü , 

GİRESUN 
Hamdi Bozhağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkıneıı 

~ 1197 — 



Tahsin İnanç 
Abdullah îzınen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğhı 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
îsmail Hakkı Bay kal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kusey rioğlu 
Şemsettin Mursaloğhı 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Yakup Çukuroğln 
Hüseyin Fırat 
tbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğhı 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Haııri Soriano 
Zeki Kıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 

î ; 48 27.2 
Fahrettin Ulaş/ 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMİR 
iVbdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Mehmet Âli Sebük 
ilhan Sipahioğln 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Akta§ 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
.Muzaffer Kuşakeıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğhı 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğln 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmı Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 

1957 O : 4 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Alî Galib Bubik 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğhı 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Baha ettin Erdem 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri Özsan 
Yavuz Pasanıehüietoglıı 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

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

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri tşbakaıı 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

• SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumln 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 

StlRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Abdurrahman 1 )oğruyot 
Etem Erdinç 
Kâzını Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed Özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka 
laycıoğlu 
Selâhattin Karay avıız 
Sami Örberk 
Pertev Sanac 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakeı-
oğlu 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
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Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 

1. : 48 
YOZGAD 

Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum 
luoğlu 

27.2.1957 0 : 4 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 

Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kiriş cioğlıı 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Muhlis Bayramoğlu 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğiu 

ELÂZIĞ 
Selâhattin T.oker-

İSTANBUL 
Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 

KARS 
Turgut Göle 
İbrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tûlunay 
Nüvit Yetkin 

SİNOB 
Şer af ettin Ayhan 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 

AFYON KARAHİSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Atıf Benderlioğln 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Fuad Seyhun 
Aliye Temuçin 

ANTALYA 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

[Beye iştirak 
BİLECİK 

İsmail Selçuk Çakıroğlu 
BİNGÖL 

Necati Araş 
Sait Göker 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Raif Ay bar (1.) 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karana keı 
İhsan Karasioğîn 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

etmiy enler] 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa 'Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğhı 
İhsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev ÜnaJ 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (t.) 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce (t.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Cevdet San 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 

Halit Zarbun 
HATAY 

Sekip İnal 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 4 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
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Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Aliean 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

î : 48 27. 
KÜTAHYA 

Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Ora I 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

M AR AŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (I.) 

[Münhal 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

l. 1957 O 4 
Akif Sarıoğlu (1.) 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlıı 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Salim Serçe 
Nurullah îhsan Tolon 
tsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşini Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
-Ercüment Damalı 

Mebuslar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Nuri Demirağ (t.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Eratanıan 
Fethi Mahraınlı 
Sam im Yücedere 

TOKAD 
îhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz (î. A.) 

VAN 
Muslin Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 
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t : 48 27.2.1957 0 : 4 
Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin netioesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Ali Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 

^Jdiye Temuçin 
Hâzini Türegün 
Fuad Zincirkıran v 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
"Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

. BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 

Âza adedi 
Rey verenler 

. Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

54i 
322 
303 

19 
0 

202 
17 

[Kalııl edenler] 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Müfit Erkıyyumcu 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
karta.l 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 

Veysel Varol 
ERZURUM 

İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuııcel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
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Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

; ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
trf an Aksu 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibe§e 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesöy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem &aroi 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporei 
Zakar Tarver 
Füruzan TeMl 
Nazlı Tliabar 
Ahmet Topçu 

• Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet tncekara 
Osman Kapani 
Halûk Ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sip'ahioğlu 
Abidin TekÖn 

1:48 27.2 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu^ 
Hakkı Knnnel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzlıet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç/ 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tank Közbek 
Muammer Obuz 
Himmet Ölçmen 
M. Rüştü Özal 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
İhsan Şerif Özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Sarrıet Ağaoğlu 
Hayrı Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 

.1957 0 : 4 
Melih Koçer 
Nafiz Körez *• 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahaettiıı Erdem 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özaan 
Yavuz Paşamelım-etoğlv 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avnd Göktürk 
Ahmet Nurti Kadıoğlu 
Cavit Kavunııacıoşlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feydi Boztepy? 
Fazıl Erini 
Fazlı Ertekin 
Sa'bi'i İşbakan 
Selâhattin Orftıon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Muhittin Özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 

Sinan Tekelio&lu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahm«t Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldi 

SÜRD 
Suat Bfcdük 
Baki Erden 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitii 
Eteni Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Feıid Alpiskender 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğhı 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkaıı 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlıı 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ku-
laycıoğlu 
Selâhattin Karay i ı v uz 
Sami Orberk 
Pertev S anaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ay alp 
Mehmet Hatiboğiu 
Hasan Oral 
Celâl Öncel 
Saim önhoıı 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengi/, 
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Hakkı Gedik 
Hâehn Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 

YOZGAD 
JDanyal Akbel 

ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Nıımaıı Kurban 

Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 

Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Asım Okur 

BÜRDUB 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Sabahattin Çıraeıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Qlgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu -
Zafer Gökçer 
Necmi inanç. 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

v ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 

İSTANBUL 
Nadir Nadi 

KARS 
ibrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlıı 

[Reye iştirak 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BlLEOlK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yünınü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Beleıv 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Raif Aybar (I.) 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan (Es. V ) 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 

MALATYA 

Esat Doğan 
îsmet InfinÜ 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

etmiyenler] 
ÇANAKKALB 

Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobaııoğlu 
Ali Rıaa Karaca 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Cemal Köprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (1.) 
Ömer-Faruk Sanaç 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Muzaffer Timur 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket ince (I. 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZtANTEB 
AbdüİKadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

"GİRESUN 
Abdullah tzmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Halis -Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sekip inal 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Refik Koraltan (Rs.) 
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İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

ÎSTÂNBÜL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
HamdulMı Suphi Tan-
rıöver 

ÎZMÎR 
Gihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

, KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Ma.hmu9.oglu 
Tahir Taşer 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

t : 48 27.2 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu , 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Halil Özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman Özbilen 
ismail Hakkı Ve rai 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoglu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayıır 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARÂŞ 
Ahmet Bozda ğ 

[Münhal 
Bursa 1 
( oruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1957 0 : 4 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi Öksüz 
Mazhar Özsoy 1 

MARDİN 
Eteni Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca (I.) 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akejal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker • 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdull'ah Keleşoğlu 
Hamdi1 Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
-Ahmet Kınık 
Salim Serçe 

SİİRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 

Mebuslar] 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşini Tan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (t.) 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç (Rs. V.) 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ergin 

VAN 
Muslih Görentaş 
T T * i. T7"« A. 1 
Hamıt Kartal 
"IV" 1 ~KT" • • ! w 1 

Kemal Yorukoglu 
YOZGAD 

Mahmut Ataman 
ZONGULDAK • 

Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

—, 
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1 : 4 8 27.2,1957 0 : 4 
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bl'tço Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir, 
Âza adedi 54 i 

Rey verenler 321 
Kabul edenler : 30Q 

Reddedenler 8 
Müstenkifler : 4 

Reye iştirak etnüyenler 203 
Münhal mebusluklar i 7 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Denıirer 
Sıtkı Kora İtan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
ismet Olgaç. 
Mustafa Zere» 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bile» 
Rainiz Bren 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vaafi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hâzıra Türegün 
Fim d Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 

AYDIN 
Nea&ti Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 
E tem Menderes 
A. Baki ökdera 
Zühtü Uray 
Oevat Ülkü 

/Kabul 
BALIKESİR 

Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen •-* 
Müeteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet. Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvaıı 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırealı 

BÎLEOÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Seiâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emo<: 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köy m en 
Halûk Şaman 
Konan Yılmaz 
Ali Fcrruh Yücel 
Baha Cemal Za£ra 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fnad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
ihsan Kar asi oğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

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

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanca r 
Rofet Tavasîıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 

Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç. 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İslıak Avııi Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Rıza Topeuoglu 
Esat Tunceî 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

GAZÎANTE : 
Ekrem Cenanı 
ihsaH Daî 
Snlâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hay ret tin Erkin o r 1 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izuuuı 
Doğan Köynıe.ı 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekdoğhı 

GÜMÜŞAN J 
Züki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabrı özenn San 
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HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Ali Muhsin Bereketoglu 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Akksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Naoi Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekü 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yajncı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 

î : 48 27.2 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tek&n 
Behçet Uz 

KARS 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân* 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONTA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu , 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü Özal 

. 1957 O : 4 
KÜTAHYA 

Ali Galib Bubik 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğln 
Nâtık Poyrazoğiu 

MUŞ 
Şemsi A£ao$lu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıo&lu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri î§bakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik Heri 

Muhittin öakefeİı 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlıı 
Ahmet Kınık 
Cavid Ortl 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Toloıt 
Ahmet Topaloğlu 

SÜRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Server Somuneuoğlvı 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Hüseyin Yüksel 
* TEKİRDAĞ 

Ferid Alpiskender 
TOKAD 

Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reçit Tarakgı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Aralan Bora 
Fethi Ülkü 
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TOPA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 

t: 48 
UŞAK 

Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 

27.2.1957 0 : İ 
Kemal Yörüköğİu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
thsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

[Reddedenler] 
İbrahim öktem 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 

ÎZMÎR 
Oihad Baban 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişeioğla 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

ANTALYA 

Asım Okur 

[Müstenkifler] 
MALATYA 

Tevfik Ünsalan 

StNOB 
Şerafettin Ayhan 
Haşim Tan 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHISAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Nihat îyriboe 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BtTLtS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar (I.) 
Agâh E rozan (Rs. V.) 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kumu el 
Ali Ocak 
Cevdet* San 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbuıj 
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HATAY 
Sekip înal 
A. Mithat Kuseyrioğlıı 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Hamdullah Suphi Tan 
rıöver 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırn Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
TVTuTı i n ©f TTn vat* 
X*i d İ l I Ic t JLlalttSl 

Rıza Yalçm 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

-

Afyon Karahîsar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
A-J:.:: i 

1 : 48 27.2 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOOAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 

(Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

.1957 0 : 4 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Kjaraküçük 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN * 
Eteni Aybar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (1.) 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Feyzi Boztepe 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akeal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mnraril 

SAMSUN 
Snlinı Çono&lu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümtişoğlıı 
Ömer Güriş 
Abdullah Keİeşoğlu 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Salîm Serçe 

ebmluklar] 
İstanbul 1 
tzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SÎİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (î.) 
Abdürrahman Doğruyo 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Ahmed Özel (V.) 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğln 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ergin 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZOAD 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
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î : 48 27.2.1957 0 : 4 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi hakkındaki Kanuna 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul •dilmiştir.) 

Âza adadi 
Bey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
333 
280 

50 
3 

191 
17 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Ali Ülgen • 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Faik Fenik 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A, Baki ökdera 

[Kabul 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş, 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdeııer 
Müfit Erkuyıımcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Ali Femıh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

edenler] 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

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

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A.'Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Melımet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuneel 

ESKİŞEHÎ:.! 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
itayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah îzraen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan^San 
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HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Şevket Sarıçalı 

IÇEt 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühttı Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Neemi Ateş, 
A1İ Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mük«rrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zekİ Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Miehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Necdet İnoekara 
Halûk jökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 

1 : 4 8 27.5 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar, 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıöğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozb«k 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Osman Özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 

.1967 0 : 4 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Ökmen 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Ankan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avnd Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet; Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri İşbakan 
Memiş. Yazıcı 

BİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümügoğlu 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinaın Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 

Ahmet Topaloğlu 
SURD 

Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 
Samim Yücedere 

TRABZON 
Haiit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNOELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Mehmet Hatiboğlıı 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lütfi Erzürum-
luoğlu 
Nunıan Kurban 
Hâşim Tathoğlu 
Ali Ünlüsoy 
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ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

ANTALYA 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
İbrahim öktem 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

StNOB 
Selâhattin Toker 

NİĞ 
Zihni Üner 

AFYON KARAHÎSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Süm«r 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Tarhan 
Talât Vasfİ öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

İ : 48 2 7 2 
Suat Başol 
Necati Diken 

.19W 0 : 4 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişeioğlu 

[Reddedenler] 
İSPARTA 

İrfan Aksu 
İSTANBUL 

Nazim Bezmen 
Nadir Nadi 

İZMİR 
Cihad Baban 
İlhan Sipahioğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turçut Göle 
Mehm«t Hazer 
İbrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

•Tahir Taşer 

[Müsteı 
DE TRAB 

Muzaffer H 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmem 

MALATYA 
Esat Doğan 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Fevzi Lûtü Karaosman
oğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

ıkifler] 
ZON 
arunoğlu 

Süleyman 
laycıoğlıı 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AYDIN 

Nihat İyriboz 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 
Sim Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu -
Selâhattin Baysal 
Fahri Beleı 1 

Sabrı Çonkar 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

Edibe Sayar -*-̂  
Avni Yurdabayrak 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Hüaeyin Balık 
Cemal Kıpçak 

?ehmi Ka-

DENIZLI 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Islnail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karas&n 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ | | ) 
Ömer Faruk Sanâç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu : 

Hâmid Şevket İnce (I.) 
Hasan Numanoğlu 



ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Ceııani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuran el 
Ali Oeak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞ ANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdcmir 

1 Halit Zarbım 
HATAY 

Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan (Rs.) 
Mehmet Mutlugil 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Haçopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydm 1 

t : 48 27.2 
Arif Güngören 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Süleyman Sûrun Na-
suhoğlu 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
tsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tul un ay 
Tevfik Ün sal an 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

.1957 0 : 4 
MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (I.) 
Nuri özsan 
Akif Sarıoglu (I.) 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazlı Ertekin 
Selihattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

ebusluklar] 
istanbul 1 
tzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Veysi Oran 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (i.) 
Abdürrahınaıı Doğn.ıy< 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Ak}rüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
ihsan Baç (Rs. V.) 
Hallisi Bozbeyoğhı 
Selûhattin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlıı 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusn f Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ayal fi 
Celâl Öncel 
Aziz özbay 

YOZGAD 
thsan Aktürel . 

ZONGULDAK 
Sabih Duralı 

Kırklareli 1 
Zonguldak ] 

1' 
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Damga Resmi Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talü 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi înanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
310 
285 

25 
0 

214 
17 

[Kabul edenler] 
Eteni Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü .Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Köcabıyıkoğlu 
Yalıya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcah 

BÎLEOÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Mithat Dayıöğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emer 
Müfit Erkuyumcu 
.AgâlfErozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köy men 
Halûk Şaman 
Ali Ferrııh Yücel 
Baha Cemal Zağra 
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ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
Servet Sezgi» 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer Önal 

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

DENÎZLt 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDÎRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

1 8 -
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ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Rıza Topeuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen '" 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özean San 

HAKKARİ 
Übeydullab Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 



1 : 48 27.2 . 1957 O : 4 
Şevket Sancak 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal D«mirâlay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibege 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Hadi Htisman 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
CelâlTürkgeldi 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebü'k 
îihan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi^ Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

Servet Hacıpaşaoğlu 
tbrahinî Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KOOAELÎ 
Ntizhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragn>Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birând 

* Sıtkı Salim Burçak „ 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tank Kozbek 
Himmet Ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu \ 
ihsan Şerif özgen 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi'Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim Ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nuri özsan 

Nâtik Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Oavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
R«fet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri îşbafcan 
Memiş Yakıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Günıtişoğlu 
Tevfik Heri 
Muhittin özkefeît 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Sedat Ban 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
SaTim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sina/n Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnokol 
Ahmed özel 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğlıı 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlıı 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 
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A 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

ANTALYA 
Asım Okur 

BURSA 
İbrahim öktem 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 

I : 48 
Suat Başol 
Necati Diken 

$7.2.İdöt 0 :'* 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 

[Reddedenler} 

APYON KARAHİSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Eajin Dalaman^ 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Mücteba I§tın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 

BÎLECIK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

İZMİR 
CSh&d Baiban 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turgut Göle* 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

[Beye iştirak 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğİu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar (I) • 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karaııakeı 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 

MALATYA 
Kâmil Kınkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Hilmi ö,zbay 
Nüvit Yetkin 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

etmiyenler] 
İsmail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktürk (İ ) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 

ERZURUM 
Zeki ÇJavuşoğlu 
Hâmid Şevket İnce (I.) 
Hasan Nuınanoğlu 
Cemil Önder 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 

Avni Yurdabayrik 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNOELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ergin 
Muzaffer Timur 

Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun. 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Refik Koraltan (Rs.) 
Mehmet Mutlugİl 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmeü 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çâmlıbel 
AleksandrdS Hacöpulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Kökttirk 
Fuad Köprülü^ 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
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Hamdullah Suphi Tan-
rıörer) 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tiabar 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 

ÎZMIR 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven. 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

KONYA 
Hidayet Aydın er 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir ' 
Ziyad Ebüzziya 

I : 48 27,2 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük, 
Sabahattin Sönme;? 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik-
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman '.Sürurı Na-
suhoğlu 
Osman .özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Verai 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
tsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Oeakcıoğiu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
kan t 
Hikmet B ayıır 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koeer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytcmiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 

MÂRDÎN 
Etem Aybar 

.1907 0 : 4 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (î.) 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ÖRDÜ 
Bekiır Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
tsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SttRD 
Veysi Oran 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ (1) 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan ' 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeĵ oğlu 
Osman Hacıbaloğlıı 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Celâl Öncel 

VAN 
Hilmi Durmaz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih ^Duralı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Mimhal Mebusluklar] 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

17 



t : 4a 37.2.1957 O : 4 
Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

neticesi 
Kanuna verilen reylerin 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğht 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilft Konuk 
Burhanettin Oatt 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye igtirak etıniyenler 
Münhal mebusluklar 

[Kabul edenler] 

541 
285 
201 

24 
0 

239 
17 

Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mckki Said Esen 
Halil İm re 

* 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğhı 
Yalıya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BtNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlıı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Eroaan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali-Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğhı 
Nuri Tegay 

ÇANKIRI 
•Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

^ ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır. Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryıırt 
Cemil Önder 
Rıza Topçuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlıı 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenarıi 
ihsan Daî 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı BaykaJ 
Ekrem Ocaklı 
Sabri Özcan San 
Halis Tokdemir 
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HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A./ Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola. 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Fümzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

IZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
îlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

1 : 48 27.2 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Cemal Tü,zün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Halujk Pepeyi 

' MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 

["Reddedenler] 

1957 O : 4 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ekrem- Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlû 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Sal'im Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topal oğlu . 

SİİRD 
Suat Bedük 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

ANTALYA 
Asım Okur 

BURSA 
İbrahim Ökterıı' 

TEKİRDAĞ 
Smnim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavıız 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Ha,san Oral 
Saim.önhon 
Aziz Özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik ' 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 

\ Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numaıı Kurban 
Haşini Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy * 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlci 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamid Tiğrel 

vm 



î : 48 27.2.1957 Ö : 4 
ELÂZIĞ 

Selâhattin Toker 

İZMİR 
Oihad Baban 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

ibrahim Us 
KIRŞEHİR 

Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 

Hilmi özbay 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

2.1957 Ö : 4 
I Hilmi özbay 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

| SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Haşim. Tan | 

ik etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muzaffer Er güder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
•Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Müeteba İştm 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL * 
Necati Araş 
Sait Göker 

BÎTLÎS 
Nasrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğl u 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 

[Beye iftira 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikba« 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar (I) 
Sabahattin Çıraca oğlu 
Halûk Şaman 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karaııakeı 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENÎZLI 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

Mehmed Hüsrev Ünal 
EDİRNE 

Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket İnce (I.) 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak. 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltarı (Rs.) 

TOKAfi 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Muzaffer Timur 

ZONGULDAK 
Cemal Kıpçak 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 
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KASTAMONU 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

' Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer. 

KOCAELÎ 
Ekrem Alican 
Hamdi Ba§ak 
Selâmi Dinçer 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 

' Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunaji 

î : 48 21.2 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (I.) 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu (1.) 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

. 1957 O : 4 
ORDU 

Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri tşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçıal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 
Mehmet Ümaldı 

StlRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Sünlp 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demir ağ (1) 
Abdürrahman Doğruyo' 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 

Nurettin Ertürk 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
îlüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necini Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Edibe Sayar 

Afyon Karahisar .1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar] 
İstanbul 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Hususi Otomobil Vergisi Kanununa verilen 

, 
. 

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

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

reylerin neticesi 
(Kanun kabul •dilmigtir.) 

Aza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

• Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
283 > 
27Q 

2 
2 

241 
17 

[Kabul edenler] 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğhı 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
' Sait Göker 

Ekrem Yıldız 
BİTLİS 

Nıısrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayıoğlıı 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 

Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE ' 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürsçs 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıöğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri A n ğ 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

***' 
* 

| Hasan Maksudoğlu 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana 
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

,ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğhı 
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0ÜMÜŞÂNE 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL * 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ula§ 
Nuri, Yamut 

İZMİR 
Abdullah A t a 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
tlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Böhçet Uz 

t : 48 27.2 
KASTAMONU 

Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
.Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 

.1957 O :'* 
MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtı'k Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Memiş. Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinam Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

SİİRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Server Somuncuoğlıı 

SİVAS 
Hüsevin Citil 

Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Bahattin Örnekol 
Ahmed özel 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Selâhattin Karayavıız 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Ta.tlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabavrak 
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[Reddedenler] 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

[Müstenkifler] 
TRABZON 

Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlıı 

[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer öökçer 
Necmi inanç 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Müeteba Iştm 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Necati Araş 

BOLU 
Selâhattin Baysal 

Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar (I.) 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Safaedtfin Karanakçı 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 

DENtZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğln 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket ince (I.) 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
îhsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Hıli t Zarbım 

HATAY 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
^üştü Çetin 

Yakup Çukurova 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
irfan Aksu 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 

f Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Oihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 

KARS 
FevzJ Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
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Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm (I. Â.) 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer -

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu ' 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

Afyon Karahigar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

İ : 48 27.2 
MALATYA 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi Qzbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi Öksüz 
Mazhâr özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (İ.) 
Nuri özsan 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ , 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

.1957 0 : 4 
i NİĞDE 

Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Erfcekin 
Sabri Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RÎZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mörgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
öavid Oral 
îsmet Uslu 
Mehmet tTnaldı 

SIIRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SlNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 

rebusluklar] 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Nuri Demirağ (t.) 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
M. Nurettin Turgay 
Memduh. Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Eratamaıı 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Emrullah Nutku 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
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Devre : X 
içtima : 3 S. SAYISI 

1957 Yılı 

Vakıflar U. M. Bütçesi 



Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/587) 

T. C. • 
Başvekâlet 30 Kasım 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Daidesi ' 

Sayı: 71-469/3876 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe kanunu lâyihası 

ESBABI MUÇÎBESİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957 yılı bütçe kanunu lâyihası tanzim edilerek ekleriyle birlik
te takdim kılınmıştır. 

1953 - 1955 yıllarının tahsilat seyri ve inşa halinde bulunan akaarlardan 1957 yılında elde edi
leceği tahmin olunan kiralar göz önünde bulundurulmak suretiyle tanzim edilmiş olan bu bütçe
nin gelir ve gider tahmini yekûnuları 22 366 800 lira olup mütevazindir. 

1956 yılı bütçesinin varidat tahmini 17 979 000 lira, masraf tahmini 17 977 147 lira idi. 1957 
yılı bütçesinin varidat ve masraf tahmini 22 366 800 lira olduğuna göre, varidat tahmini 4 387 800 
lira, masraf tahmini 4 389 653 lira bir fazlalık arz etmektedir. 

Varidat Bütçesi 

17 979 OÛÖ lira olan 1956 yılı varidat bütçesinin 12 242 000 lirası Umum Müdürlüğün kendi 
kaynaklarından, 5 737 000 lirası Hazine yardımından terekkübetmekte ve işbu Hazine yardımı
nın 5 000 000 lirası köyler ve dernekler tarafından tamir veya inşa ettirilecek esası vakıf olmı-
yan hayrata yapılacak yardımlara, 200 000 lirası Mimar Sinan'ın en kıymetli eserlerinden olup 
perişan bir halde bulunan Şehzade Medresesinin, 100 000 lirası Seyitbattal Gazi Manzumesinin 
tamirine ve 437 000 lirası da bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret fark
ları ile tahsisatlarına karşılık bulunmakta^li . 

22 366 800 lira olarak teklif edilen 1957 yılı bütçesinin 13 589 800 lirası Umum Müdürlüğün 
kendi kaynaklarından, 8 777 000 lirası Hazine yardımından terekkübetmektedir. îşbu Hazine yar
dımının 8 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından tamir veya inşa ettirilecek esası vakıf ol-
mıyan hayrat için yapılacak yardımlarla imar faaliyetleri dolayısiyle âbidelerin etrafının açılması, 
tanzimi, tamiri ve nakli icabeden hayratın nakil masraflarına, 200 000 lirası Şehzade Medresesinin, 
100 000 lirası Seyitbattal Gazi Manzumesinin tamirine ve 477 000 lirası da bâzı mülhak vakıflara 
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ait cami ve mescit hademelerinin ücret farklariyle tahsisatlarına karşılıktır. Mülhak vakıflara ait 
cami ve mescit hademelerinin ücret farkları ile tahsisatları, 437 000 lira idi. İhtiyacı karşılama
yacağı anlaşıldığından 40 000 lira zammedilerek 477 000 liraya çıkarılmştır. 

Varidat bütçesi, 1956 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere, yekûn itibariyle 5 021 000 
lira fazlalık ve 633 200 lira noksanlık mevcudolup bu fazla ve noksanların sebepleri ve her madde
ye konulan varidatın tesbitinde istinadolunan esaslar sırasiyle aşağıda arz edilmiştir : 

1956 yılı 1957 yılı 
Varidatın bütçe için tahmin 

P. M. nev'i tahmini olunan 

1 1 îcarei vahide 8 000 000 7 570 000 

1956 yılı bütçesi tanzim edilirken Vakıflar idarelerinden alman malûmata nazaran, vakıf akaar-
ların 6570 sayılı Kanunla dondurulmuş olan kiralarının 8 000 000 liraya baliğ olacağı tahmin edil
miştir. Bâzı kiracılar belediyelere müracaat ederek 6570 sayılı Kanun üzerine yapılan % 400 zam
mın, 1953 yılı rayiçlerine nazaran fazla olduğunu iddia ederek tenzilât yapılmasını talebetmişlerdir. 
Bu talepler üzerine belediyelerce bâzı vakıf akaarlarm kiralarında tenzilât yapılmış bulunduğu ci
hetle, yeni yaptırılan akaarlardan 1957 yılında elde edileceği tahmin olunan kiralar da nazara alın
dığı halde 430 000 lira bir noksanlık husule geleceği tahmin edildiğinden bu miktara indirilmiştir. 

Üç, yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Senesi 

1953 
1954 
1955 

F. 

Bütçe tahminleri 

2 700 000 
4 400 000 
7 500 000 

Varidatın 
M. nev'i 

Hesabı katiler 
mucibince 

1956 yılı 
bütçe 

tahmini 

tahsilat 

3 625 588 
4 875 164 
6 773 720 

1957 yılı 
için tahmin 

olunan 

t 2 İcarei müeccele 250 000 100 000 

13.XII.1935 günlü ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu ile tasfiyeye tâbi tutulan icareteynli gayri-
menkullerin hu kanunun neşrinden itibaren on yıl zarfında, bir yıllık icarelerinin yirmi misli bir 
taviz karşılığında mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmesi lâzımgeliyordu. Tatbikat, on yılın kâ
fi gelmiyeceğini gösterdiğinden bu müddet 4755 sayılı Kanunla on yıl temdidedilmişti. Bu on yıl 
da bitmiş olup ikinci bir temdit yapılmadığı cihetle, henüz tavizi~ödenmemiş olan icareteynli 
gayrimerikller, mezkûr kanunun 29 ncu maddesi uyarınca kendiliğinden mutasarrıflarının mülki
yetine geçerek vakfın hakkı ivaza inkılâhetmiş ve gayrimenkulun tamamı bu ivaz karşılığında bi
rinci derece ve birinci sırada ipotek sayılmıştır. :* 

Şu duruma göre artık ieare alınması bahis konusu değilse de eski yıllara ait bakayadan 
100 000 lira kadar tahsilat yapılacağı tahmin edildiğinden bu miktara tenzil olunmuştur. 

Üç yıllık tahsilatı aşağıda yazılı olup, yukarda arz edilen duruma göre bunun bir ölçü olamıya-
cağı tabiîdir. 
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Senesi Bütçe tahminleri 
Hesabı katiler 

mucibince tahsilat 

F. M. 

1953 
1954 
1955 

Varidatın nev'i 

240 000 
350 000 
350 000 

236 581 
275 660 
241 470 

1956 yılı bütçe tahmini 
1957 yılı için 
tahmin olunan 

1 3 Mukatea 25 000 10 000 
îcareteynli gayrimenkuller gibi mukataalı topraklar da tasfiyeye tâbi tutulduğu cihetle bunlar 

da kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçtiği cihetle artık nmkataa alınmamaktadır. Yalnız, 
devam 'eden bakaya tahsilatından 10 000 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 

. Son duruma göre bir ölçü olmamakla beraber, üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1953 
1954 
1955 

23 000 
50 ,000 
50 000 

27 865 
28 375 
41 194 

F. M. 
Varidatın 

nev 'i 

1956 yılı 
bütçe 

tahmini 

1957 yılı 
için tahmin 

olunan 

1 Türkiye Va
kıflar Banka
sı temettüleri 590 000 950 000 

6219 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankasının, (50 milyon) lira itibari serma
yesinin % 55 i Vakıflar Umum Müdürlüğüne aittir. 

12 Nisan 1954 tarihinde faaliyete geçen mezkûr banka, sekiz buçuk ay zarfında elde ettiği gelir
den; kuruluş masrafları da çıktıktan sonra Vakıflar Umum Müdürlüğüne, 75 000 lira bütçe tahmini
ne kargı 211 059 lira, 1955 yılı için 590 000 lira bütçe tahminine karsı 695 425 lira safi temettü 
vermiş olup bu temettüler 1955 ve 1956 yılları bütçelerine irat kaydedilmiştir. 

Bankadan alman malûmata nazaran, 1957 yılı bütçesine irat kaydedilmesi gereken 1956 yılı safi 
teraettüünün de 950 000 liraya baliğ olacağı tahmin edildiği cihetle, 360 000 lira zammedilerek bu 
miktara iblâğ olunmuştur. 

F. M. 
Varidatın 

nev'i 

1956 yılı 
bütçe 

tahmini 

1957 yılı 
için tahmin 

olunan 

2 Akaar ve top
rak satış be
deli faizi 210 000 300 000 

Getirdikleri kira ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülemiyerek 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesine tevfikan satılan akaar ve topraklar satış bedellerinin; 
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yeni bir akaâr yaptırılmeaya kadar tenmiyesi lâzım gelmekte ise de, bu suretle elde edilecek satış 
bedelleri peyderpey yeni inşaata sarf edilmekte olduğundan bunlar için % 2,5 hesabiyle bankadan 
alman faizler mühim bir yekûn tutmamaktadır. Ancak evvelce tahsil edilmiş olan akaar ve toprak 
satış bedelleri ile satmalınmış 3 340 460 liralık % 6 ve % 7 faizli Devlet tahvilleri mevcudolup 
eski yıllardaki miktarlarına kıyasen 440 460 liralık kısmının amorti edileceği farz olunduğu tak
dirde geri kalacak 2 900 000 liralık tahvilin ortalama % 6,5 hesabiyle tahakkuk edecek faizi 
188 500 liraya baliğ olacaktır. Vakıflar Bankasına tevdi edilmekte bulunan (5 milyon) lira civa
rındaki satış bedelleri için % 2,5 hesabiyle alınacak faizler de hesaba katılarak 300 000 lira tah
min edilmiştir. 

Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda gösterilmiş olup, 1955 yılı tahsilatı olan 455 397 liranın 120 000 
lirası 1954 yılma aittir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1953 400 000 386 631 
1954 385 000 359 941 
1955 300 000 455 397 

1956 yılı 1957 yılı 
Varidatın bütçe için tahmin 

F. M. nev'i tahmini olunan 

2- 3 Taviz bedeli .250 000 275 000 
faizi 

İcareteynli gayrimenkullerle mukataalı toprakların 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 
nci maddeleri mucibince elde edilen taviz bedellerinin bir kısmı sermaye olarak Vakıflar Bankası
na yatırılmış ve bir kısmı ile de % 6 vt % 7 faizli Devlet tahvili alınmıştır. Halen elde, bu fon
dan satmalınmış 4 490 000 liralık Devlet tahvili mevcuttur. 

Bu tahvillerden geçen yıllardaki miktarına kıyasen 490 000 liralık kısmının amorti edildiği 
farz olunduğu takdirde, geri kalacak 4 000 000 liranın ortalama % 6,5 hesabiyle tahakkuk ede
cek faizi 26 000 liraya baliğ olacaktır. Vakıflar Bankasına tevdi edilmekte bulunan taviz bedel
leri için % 2,5 hesabiyle alınacak faizler de nazara alınarak 275 000 lira tahmin edilmiştir. Üç 
yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. 1954 yılı tahsilatının düşük olması, 5 238 100 lira taviz be* 
delinin Nisan 1954 zarfında sermaye olarak Vakıflar Bankasına yatırılmasından ve tahvil faiz
lerinin bir kısmının mülga Vakıf Paralar Müdürlüğünce tahsil ve 120 361 lirasının 1955 yılında 
tahsil olunarak 436 970 lira meyanmda irat kaydedilmiş olmasından mütevellittir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1953 580 000 584 137 
1954 580 000 55 354 
1955 250 000 436 970 

-1956 yıb 1957 yılı 
Varidatın bütçe için tahmin 

F. M. nev'i tahmini olunan 

2 4 Hayrat satış 3 000 
bedeli faizi 
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Tahsis edildikleri maksada göre kullanılmaları kanuna veya âmme intizamına uygun olmıyan 
veya işe yaramaz bir hale gelen hayrat, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 10 ncu maddesine istina
den satılarak; satış bedelleri benzeri hayratın tamir ve ihyasına sarf edilmekte ve bu suretle sarf 
edilinceye kadar tenmiyesi lâzımgelmekte ise de, miktarının cüziyeti hasebiyle bir gelir kaynağı 
telâkki edilerek varidat bütçesinin ayrı bir maddesinde yer alması uygun görülmediğinden tayye-
dilmiştir. 1954 yılı faizi (486) ve 1955 yılı faizi (3 037) lira gibi cüzi birer miktardan ibarettir. 
Bundan böyle elde edileeek faizler 3 neü faslın 6 ncı Çeşitli Varidat ve Hasılat maddesine irat 
kaydolunacaktır. 

1956 yılı 1957 yılı 
Varidatın bütçe için tahmin 

F\ M. nev'i tahmini olunan 

3 1 Mahlûl muac- 800 000 1 000 000 
celesi 

Mahlûl muaccelesi, sabit ve muayyen bir gelir olmayıp vektiyle mahlûl kaldıkları ihbar edil
miş veya Vakıflar İdaresince öğrenilmiş olan icareteynli gayrimenkullerden elde tutulmalarında 
fayda görülmiyenlerin satışından hâsıl olmaktadır. Eldeki binlerce mahlûl dosyası üzerinde seneler
den beri devam eden çalışmalar 1952 yılından itibaren semeresini vermeye başlıyarak bütçe tah
minleri fazlasiyle karşılanmıştır. Bilhassa İstanbul'da mahlûliyeti tesbit edilmiş bir hayli gayri-
menkul mevcudolup bunların peyderpey satışa arz edilmeleri mukarrer bulunduğu cihetle 1957 
yılı tahmini 200 000 lira/fazlasiyle 1 000 000 liraya çıkarılmıştır. Aşağıda yazılı 3 yıllık tahsilat 
seyri de bu tahmindeki isabeti teyidetmektedir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1953 220 000 375 591 
1954 300 000 541 784 
1955 433 300 969 389 

1956 yılı 1957 yılı 
Varidatın bütçe için tahmin 

F. M. nev'i tahmini olunan 

3 2 Zeytinlikler 
hâsılatı 230 000 230 000 

Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan İzmir, Antalya, Hatay ve Muğla vilâyetlerindeki 
vakıf zeytinliklere aittir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda arz edilmiştir. 1956, mahsul yılı olup 23Q 000 
lira bütçe tahminine karşı 300 000 liradan fazla bir hasılat elde edileceği umulmakta ise de, 1957 yı
lında böyle bir bolluk tahmin edilmediğinden yine 230 000 lirada ipka edilmiştir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1953 100 000 197 250 
1954 200 000 230 077 
1955 200 000 130 028 
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1956 yılı 1957 yılı 
Varidatın bütçe için tahmin 

F. M. nevi ^ tahmini olunan 

3 3 Arazi ve in
cirlikler hası
latı 309 000 400 000 

Bu hasılat, Millî Korunma Kanununa tâbi bulunmıyan bağ, bahçe, bostan, çiftlik ve tarla gibi 
gayrinienkullerle Aydm'daki incirlik ve Giresun'daki fındıklıklardan elde edilmektedir. İlgili vakıf
lar idarelerinden alman malûmata nazaran bir miktar daha fazlaya mütehammil bulunduğu anla
şıldığından (400 000) liraya çıkarılmıştır. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Senesi Bütçe tahminleri 

1953 
1954 
1955 

P. M. 

3 4 

271 500 
250 000 
309 000, 

. 
Varidatın 

nev'i 

Zeytinlikler 
işletmeleri 
hasılatı ve ki
ra bedeli 

Hesabı katiler 
mucibince 

1 

1956 yılı 
bütçe 

tahmini 

600 000 

tahsilat 

311 037 
302 093 
288 586 

1957 yılı 
için tahmin 

olunan 

1 500 000 

Bu hasılatı, Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikler işletmeleri temin etmektedir. 
Bu işletmelerden alman malûmata nazaran, 1956 - 1957 kampanyasında elde edilecek zeytin mah
sulünün, var senelerinde elde edilen mahsul ile kıyas edilmiyecek derecede bereketli olup kira ve iş
letme kârı olarak Umum Müdürlüğe enaz 1 500 000 lira temin edeceği anlaşıldığından bu miktara 
iblâğ olunmuştur. Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir: 

Senesi 

1953 
1954 
1955 

F. 

3 

Bütçe tahminleri 

M. 

5 

600 000 
600 000 
800 000 

Varidatın 
nev 'i 

Vakıf Memba 
Suları İşlet
mesi hasılatı 

Hesabı katiler 
mucibince 

1956 yılı 
bütçe 

tahmini 

25 000 

tahsilat 

1 131 394 
602 235 

1 517 064 

1957 yılı 
için tahmin 

olunan 

40 000 

Bu hasılat, İstanbul'da bulunan Taşdelen ve Karakulak sularının satışından elde edilmektedir. 
istanbul Belediyesi, memba sularının kâr hadlerini artırdığı cihetle 40 000 liraya çıkarılmıştır. 
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1956 yılı 1957 yılı 

Varidatın bütçe için tahmin 
F. M, nev'i tahmini olunan 

3 6 Çeşitli vari
dat ve hasılat 450 000 414 800 

Bu hasılat, mülhak vakıfların; Vakıflar İdarelerince tahsil olunan icare ve nıukataalariyle İm va
kıflardan emanet veya niyabet yoliyle idare olunanların bütün gelirlerinden alınmakta olan % 10 
idare ve tahsil masraflarından, münhal tevliyetler ücretinden, kanuni ve nizami sebeplerle zaptolıı-
nan vakıfların birikmiş paralarından, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi 
mucibince zaman aşımına uğrıyan paralardan, eskimiş eşya ve yıkıntı .bedellerinden, idare lehine 
hükmolunan, alacak faizlerinden, malıkemo masrafları istirdadından, hayrat satış bedeli faizi ve 
saireden terekkübetmektedir. 

İcareteynli ve mukataalı gayrimen küllerin tasfiyesi için 2762 ve 4755 sayılı kanunlarla verilmiş 
olan 20 yıl müddetin bitmesi üzerine mülhak vakıflara ait icareteynli ve mukataalı gayrimenkul!er 
de mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olup artık icare ve mukataa ve binnetice % 10 idare ve tah
sil masrafı alınmayacağı ve Vakıflar İdarelerince 1957 yılında elde edileceği tahmin olunan miktar
lar göz önüne alınarak 35 200 lira noksaniyle teklif edilmiştir. Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazı
lıdır. 1955 yılı tahsilatının fazla olması, 6219 sayılı Kanunla lâğvedilmiş olan Vakıf Paralar Müdür
lüğü hesabatmııı tasfiyesi neticesinde bir kısım paraların irat kaydedilmiş olmasından mütevellittir. 

Hesabı katiler 
Senesi Bütçe tahminleri mucibince tahsilat 

1953 431 000 508 932 
1954 431 000^ 416 084 
1955 450 000 781 599 

1956 yılı 1957 yıh 
bütçe için tahmin 

talimini olunan 

4 Hazineden 
yardım 5 737 000 8 777 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçelerinin 1952 yılından itibaren kendi imkânlarına göre tan
zim edilmekte olmasına ve bu imkânların yıldan yıla gelişmesine binaen artık bütçe açığının 
kapatılması için Hazine yardımı bahis mevzuu değildir. 

1956 yılı bütçesine mevzu bulunan 5 737 000 lira Hazine yardımının 5 000 000 lirası, dernek
ler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettrilecek, esası vakıf olmıyan hayrata yapılacak yar
dıma, 437 000 lirası 100 liradan az aylık alan mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademeleri 
aylıklarının bu miktara iblâğı için vakıfları gelirinden almakta oldukları miktara ilâveten öde
nen paralarla senede beş aylıkları nispetinde yapılan ilâve tediyeye, 200 000 lirası, Mimar Si
nan'ın en kıymetli eserlerinden olup Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından tamir ettirilmesi 
uygun görülen Şehzade Medresesinin ve 100 000 lirası da Seyitbattal Gazi Manzumesinin ta
mirine karşılık idi. 

Şehzade Medresesi ve Seyitbattal Gazi Manzumesinin tamir işi 1957 yılında da devam edece
ğinden bunlara ait 30CL000 lira aynen, dernekler ve köyler tarafından inşa ve tamir ettirilecek 
hayrata ait 5 000 000 lira, vukubıılan müracatlarm fazlalığı ve imar faaliyetlerinden mütevellit 

Varidatın 
F. M. nev'i 
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bir kısım masrafların da işbu karşılıktan ödenmesine zaruret hâsıl olması dolayısiyle kâfi gei-
miyeceğinden 8 000 000 lira, mülhak vakıflar hademeleri ücret farkları ve tahsisatlarına ait 
437 000 liranın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 40 000 lira fazlasiyle 477 000 lira 
olarak teklif edilmiş ve bu suretle 1957 yılı Hazine yardımı 8 777 000 liraya baliğ olmuştur. 

1956 yılı 1957 yılı 
Varidatın bütçe için tahmin 

F. M. ııev'i tahmini olunan 

5 — Qeqen yıldan 
devrolunan gelir 
fazlası 500 000 . 800 000 

.1955 yılı varidat bütçesinin, Türkiye Vakıflar Bankası temettü! eri, mahlûl muaecelesi ve 
Vakıf Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli maddelerine mevzu hasılatın bütçe tah
mininden fazla zuhur etmesine binaen gelir fazlası olarak 1956 yılma devredildiği ve bunun 
800 000 lira kadarının da 1957 bütçe yılma devredileceği tahmin olunduğundan 300 000 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Masraf bütçesi 

tki cetvel halinde sunulan masraf bütçesi, gelir kısmında arz edilen 8 777 000 lira Hazine yardım! 
ile birlikte 22 366 800 liraya baliğ olan varidata göre mütevazin olarak tanzim edilmiştir. 

1956 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkta görüleceği üzere yekûn itibariyle 4 715 802 lira fazla, 326 149 
lira noksandır. 4 715 802 lira fazlanın 787 582 lirası da 6760 sayılı Teşkilât Kanununun tahmil ettiği 
personel masraf lariyle talebe yurtları, imaretler, yeni yaptırılan iş hanı ve apartmanlar için (D) cet
veline ilâve edilen kadroların ücret ve emeldi keseneklerine, 18 800 lirası ek görev ve kasa tazminatı
na, 54 275 lirası emekli, dul ve yetim maaşlarına, 40 500 lirası yönetim masraflarına, 95 000 lirası 
vakıf akaarların ve işletme haricindeki zeytinliklerin vergi ve sair masraflarına, 253 600 lirası hayrî 
ve sosyal hizmetler masraflarına, 125 000 lirası yayın ve tanıtma masraflarına, 5 999 lirası staj için 
yabancı memleketlere gönderileceklerin masraf ve harcırahlarına, 33 046 lirası geçen yıl ve eski yıl
lar borçlarına, 40 000 lirası mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farklariyle tah
sisatlarına, 142 000 lirası hayrat, âbideler- yapı ve onarımına, 20 000 lirası taşıtlar satınalma karşılı
ğına, 3 000 000 lirası da, vukubulan taleplerin fazla olması ve imar faaliyetlerinin gerektirdiği bâzı 
masrafların da bu tertipten Ödenmesi lâzımgel mesi dolayısiyle ihtiyacı karşılıyamıyan dernekler ve 
köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım karşılığına aittir. 

Noksan olan 326 149 liranın da 61 920 lirası 6760 sayılı Teşkilât Kanunu ile kaldırılan ücretli me
murların senelik ücretlerine, 70 000 lirası emekli ikramiyesine, 3 000 lirası merkez büro masrafları
na, 20 000 lirası 6092 sayılı Kanun gereğince yapılacak tesbit ve satış masraflarına, 24 200 lirası muh
telif istihkaklara ve 29 lirası da eski yıllar borçlarına ait bulunmaktadır. 422 nci fasılda noksan görü
len 147 000 lira, bu faslın 30 nen maddesinden tendi edilerek 40 ncı üniversite ve okullar muhtaç öğ
rencileri yurt ve kamp masrafları maddesine ilâve edilmiştir. Bu fazla ve noksanların müfredatı 
ve esbabı mueibesi daha vazıh olarak aşağıda arz olunmuştur. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

201 t i Merkez memurları 
maaşı 857 845 1 136 898 279 053 . 

( S. Sayısı : 62 ) 
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6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı umum müdürlük merkez teşkilâtına ait 

memuriyetlerden, 1957 yılı bütçe lâyihasının (L) cetveline alınanlar çıktıktan sonra geri kalanla
rın senelik maaş ve % 47 hesabiyle tahsisatları 1 136 898 liraya baliğ olduğundan farkı bulunan 
279 053 lira ilâve edilmiştir, 1 136 898 liranın 773 400 lirası maaş, 363 498 lirası beş tahsisat kar
şılığıdır. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

201 12 Vilâyetler memur
ları maaşı 1 218 240 1 524 978 306 738 

6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı vilâyetler teşkilâtı memurlarının senelik 
maaş ve % 47 hesabiyle tahsisatları 1 524 978 li raya baliğ olduğundan farkı bulunan 306 738 lira 
zammedilmiştir. 1 524 978 liranın 1 037 400 lirası maaş, 487 578 lirası beş tahsisat karşılığıdır, 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

202 11 Merkez memurları 
ücreti 2 700 — 2 700 

12 Vilâyetler memur
ları ücreti 59 220 — 59 220 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3821 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvele dâhil bulunan ücretli memuriyetler, 6760 sayılı yeni Teşkilât Kanunu ile kaldırılmış olup, 
artık ücretli memur tahsisatına ihtiyaç kalmadığı cihetle tayyedilmiştir. 

# 1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

202 21 Merkez hizmetlile
ri ücreti 82 796 109 368 26 572 

6760 sayılı Teşkilât Kanunu tanzim edilirken, maaşlı memurlara ifa ettirilen daktiloluk ve dâ
va takip memurluğu gibi hizmetler, (D) cetveline alınmak üzere kaldırıldığı cihetle, (1) daktilo 
ve (1) dâva takip memura kadrosu ilâve edilerek diğer hizmetlilerin pek az olan ücretlerine birer 
miktar zam yapılmış ve kalorifer ateşçiliğinde istihdam edilen 6 ay süreli işçi kadrosu 1957 büt
çesinin (E) cetveline dâhil edilmek üzere kaldırılmıştır. Bu suretle 109 368 liraya baliğ olan mer
kez hizmetlileri ücretinin 74 400 lirası senelik ücret ve 34 968 lirası, % 47 hesabiyle beş tahsisat 
karşılığıdır. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

202 22 Vilâyetler hizmet
lileri ücreti 1 049 463 1 196 433 146 970 

Umum Müdürlüğün talebe yurtları ve imaret hizmetlerinin artması dolayısiyle, 200 lira ücretli 
2 ahçı, 150 lira ücretli 2 ahçı yamağı, 400 lira ücretli 1 ve 250 lira ücretli 5 talebe yurtları idare 
memuru, 100 lira ücretli 6 talebe yurtları hademesi, evvelce maaşlı memurlara ifa ettirilen dâva 
takip memurluklarına ait kadrolar 6760 sayılı Teşkilât Kanunu ile kaldırılmış olduğundan 200 lira 
ücretli 2 ve 150 lira ücretli 1 dâva takip memuru, Gııraba Hastanesi hizmetlileri kadrosuna ec-

( S- Sayısı : 62 ) 
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zaeı kalfalığrnda istihdam edilmek üzere 200 lira ücretli 2 sanatkâr işçi ve 300 lira ücretli bir 
şoför ki, ceman 22 kadro ilâve edilmiş ve kalorifer işçiliğinde istihdam edilen 6 ay süreli 12 işçi 
kadrosu, 1957 Ibütçesinin (E) cetveline dâhil edilmek üzere kaldırılmıştır. Bâzı hizmetlilerin üc
retlerine de birer miktar zam yapılmıştır. Bu suretle 1 196 433 liraya 'baliğ olan vilâyetler- hiz
metlileri ücretinin 813 900 lirası senelik ücret ve 382 533 lirası, % 47 ıhesabiyle beş tahsisat kar
şılığıdır. 

1956 yılı 1957 yılı 
F . M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

209 11 % 5 emekli ve % 
25 giriş kesenekle
ri ile artış farkları 124 932 148 835 23 903 

12 % 1 ek karşılıklar 22 715 27 061 4 346 

Merkez ve vilâyetler memur ve 'hizmetlilerinin senelik maaş ve ücretleri tutarına göre hesaplan
mıştır. 

1956 yılı 1957 yılı 
F . M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

209 13 Emekli ikramiyesi 150 000 80 000 70 000 

Bu tertipten son beş yıl zarfında vukubulan sarfiyatın en fazlası 1954 yılına aidolup bu da 
(56 580) liradan ibarettir. Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Ka
nunun 25 Eylül 1956 tarihinde yürürlüğe girmesiyle açıkta kalan memurlardan gerekli görülenler 
de emekliye ayrılmış bulunmaktadır. Şu durum karşısında (150 000) lira ihtiyaçtan fazla bulun
duğu cihetle (80 000) liraya tenzil olunmuştur. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

217 Ek görev tazminatı — 4 800 4 800 

Vakıf öuraba Hastanesi Başhekimliği, 3821 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvel mey anında bu
lunmakta ve kendisine ayda (300) lira ücret verilmekte idi. 6760 sayılı Teşkilât Kanunu ile bu kad
ro kaldırılarak ayda (400) lira ek görev tazminatlı bir başhekimlik kadrosu kabul edildiği cihetle, 
senelik tutarı olan (4 800) lira 1957 bütçe tasarısına vaz'edilmiştir. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

218 Kasa tazminatı — 14 000 14 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunun 10 ncu madde
siyle Umum .Müdürlük merkezi ve vilâyetler teşkilatındaki veznedar ye veznedar muavinlerine ay
lıkları tutarının % 5 inden % 20 sine kadar aylık kasa tazminatı verilmesi kabul edilmiş olduğun
dan bunlara verilmesi gereken kasa tazminatına karşılık olmak üzere (14 000) lira teklif olunmuş
tur. r ' " ' { -

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

221 Emekli, dul ve ye
tim maaşları 760 000 814 275 54 275 

'( S. Sayısı : 62 ) 
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1956 yılı bütçesi tanzim edilirken, emekli, dul ve yetimlere iki tahsisat verileceği derpiş edile

rek tahsisatı buna göre hesaplanmıştı. Bilâhara yürürlüğe giren 6676 sayılı Kanunla tahsisat mik
tarı üçe çıkarıldığı cihetle halen mevcudolan emekli, dul ve yetimlerin senelik maaşları ve ü§ tah
sisatları tutarına nazaran noksanı bulunan (54 275) lira zam edilerek (814 275) liraya iblâğ olun
muştur. 

1956 yılı 1957 yılı 
h\ Al. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi fazlası 

301 40 Öteberi masrafları 4 000 7 000 3 000 

Memurların âcil tedavileri için ecza dolabında bulundurulması gereken ilâçlar, 308 nci faslın 11 
nci tedavi giderleri maddesinden mubayaa edilmekte idi. (R) cetveli formülüne göre mezkûr ilâçların 
bu maddeden alınması lâzımgeldiği ve esasen 4 000 lira diğer ihtiyaçlara da gayrikâfi bulunduğu ci
hetle 3 000 lira zam yapılmıştır. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

7 500 4 500 3 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün, halen Etibank tarafından işgal edilmekte olan binaya nakli mu
karrer bulunduğu cihetle, 7 500 lira, bu binanın kaloriferinde yakılacak maden kömürü bedeline kar
şılık olmak üzere bütçeye vaz'edilmiş ise de, mezkûr binanın bir kısmında Vakıflar Bankası oturduğu 
cihetle, teshin masrafına bu Bankanın da iştirak edeceği göz önüne alınarak 4 500 liraya tenzil olun
muştur. 

1956 yılı 1957. yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

302 40 Öteberi masrafları 7 000 10 000 3 000 
50 Aydınlatma 4 500 6 500 2.000 

Vilâyetler memurlarının âcil tedavileri için ecza .dolaplarında bulundurulması gereken ilâçların 
da öteberi masrafları maddesinden alınmakta olması ve sair sebeplerle ihtiyacı karşılıyamadığı anlaşı
lan bu iki maddeye 5 000 lira gibi cüzi bir zam yapılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

1956 yıh 1957 yılı 
b\ M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi fazlası 

303 — Basılı kâğıt ve def
terler 40 000 45 000 5 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanun icabı olarak bir 
kısım vakıflar idarelerinin hesap usulü değiştiğinden buna göre yeni defter ve cetveller bastı
rılması lâzım gelmektedir. Bu ihtiyacın âcil kısmı, 1956 bütçesine munzam tahsisat alınarak te
min edileceği cihetle, 1957 ihtiyacına karşılık olmak üzere 5 000 lira zam yapılmıştır. 

1956 yıh 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

304 22 Vilâyetler telefon 
masrafları 20 000 25 000 5 000 

301 60 Isıtma 

( S. Sayısı : 62 ) 
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(48) vilâyet ve (12) kazada bulunan Vakıflar teşkilâtı,. (14) mıntaka müdürlüğü ve (5) müs

takil müdürlük haline ifrağ edilmiştir. Müstacel hallerde mıntaka müdürlerinin mülhakatiariyle 
telefonla da temas ederek işlerin sürat ve selâmetle cereyan etmesini temin eylemeleri lâzımgele-
ceğinden bu sebeple vukubulacak fazla masrafa karşılık olmak üzere 5 000 lira zam yapılmıştır. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

307 20 Muvakkat vazife 
harcırahı 180 000 200 000 20 000 

Mıntaka müdürlerinin, kendilerine bağlanan vilâyet ve kazalarda sık sık tetkik ve teftişler ya
parak işlerin sürat ve intizam dairesinde cerej'an etmesini sağlamaları gerektiği cihetle bu uğurda 
ihtiyar olunacak masraflara karşılık olmak üzere de 20 000 lira zam yapılmıştır. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

309 21 Merkez taşıtları iş
letme masrafları 3 000 4 000 I 000 

31 Vilâyetler taşıtları 
işletme masrafları (i 500 8 000 l 500 

Merkez ve vilâyetler taşıtları işletme masrafları için bütçeye mevzu bulunan tahsisatlar, ihtiya
ca kâfi gelmediği cihetle, bu iki maddeye 2 500 lira gibi cüzi bir zam yapılmasına mecburiyet 
hâsıl olmuştur. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

417 11 Bina ve Arazi ver
gileri 

14 "Başka her çeşit 
masraflar 

475 000 

275 000 

530 000 

300 000 

55 000 

25 000 

İstanbul'da Çiçekpazarı'nda yaptırılan İş hanı ile Gazianteb ve Erzurum'da yaptırılan İş han
larının ve Aydın'da yaptırılan Hâlin üç yıllık vergi muafiyetleri 1956 bütçe yılı sonunda hitam 
bularak 1 Mart 1957 tarihinden itibaren vergiye tâbi olacaklarından bunların vergilerine karşılık 
olmak üzere 55 000 lira, inşaları ikmal edilmiş ve edilmek üzere bulunan Erzincan'daki iş hanı. 
Edirne, Giresun, Rize ve Van'daki otellerle, Kütahya'daki apartman vo İsparta'daki çarşının 
umumi masraflarına karşılık olmak üzere de 25 000 lira zam yapılmıştır. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

419 — 6092 sayılı Kanun 
gereğince yapıla
cak tesbit ve satış 
masrafları 40 000 20 000 20 000 

6092 sayılı Kanunla, vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklardan- elde tu
tulmalarında fayda görülmiyenlerin, icabında bedel takdiri suretiyle satılmaları için yetki alınmış 
bulunmaktadır. 

( S. Sayıcı : 62 ) 
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Bu baptaki nizamname mucibince teşkil edilmiş olan komisyonlar, ele aldıkları mıntakamn 

tesbit işini ikmal ederek satış muamelesine geçtikleri cihetle fazla masrafa ihtiyaç kalmadığından 
20 000 liraya indirilmiştir. 

1956 yılı 1957 yılı 
b\ M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

421 — Arazi, incirlik ve 
zeytinlik umumi 
masrafları 65 000 80 000 15 000 

İşletme bölgesi haricinde bulunan, İzmir, Antalya, Hatay ve Muğla'daki zeytinlik ve narenci
ye bahçelerinin bakım masrafı karşılığı olan işbu tahsisatın ihtiyacı karşılıyamadığı anlaşıldığın
dan 15 000 lira zammedilerek 80 000 liraya iblâğ olunmuştur. 

1956 yılı 1957 yılı 
F, M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

422 10 Guraba Hastanesi masrafları 356 400 400 000 43 600 
20 İmaretler masrafları 345 000 400 000 55 000 
30 Çeşitli hayır şartları masrafları 222 000 75 000 — 147 000 
40 Üniversite ve okullar yurt ve kamp 

masrafları 345 000 500 000 155 000 

Muazzam vakıflar vücuda getirmiş olan atalarımız; vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartları me-
yanmda fakir ve yoksul çocukların tahsil işine geniş ölçüde yer ayırmış ve bu konuda etraflı şartlar 
koymuşlardır. Bu şartları, bütçe imkânları dairesinde yerine getirmeyi gaye edinmiş olan Vakıflar 
Umum Müdürlüğü muhtelif yerlerde talebe yurtları ve imaretelr açmış bulunmaktadır. 

Bu yoldaki çalışmaların daha verimli bir hale getirilmesi için imaretler tahsisatına 55 000 lira zam
medilerek 400 000 liraya, yurt ve kamp masrafları tahsisatına 155 000 lira zammedilerek 500 000 liraya 
ve sosyal hizmetlerinden biri olan Guraba Hastanesi masrafları da 43 600 lira fazlasiyle 400 000 lira
ya çıkarılmıştır. Bu hizmetler çeşitli hayır şartlarına nazaran daha verimli' bulunduğu cihetle yapılan 
253 600 lira zammın, 147 000 lirası, çeşitli hayır şartları maddesinden aktarılmak suretiyle ve 106 600 
lirası gelir fazlasından temin olunmuştur. 

F. M. 

426 20 

30 

40 

Tahsisatın nev'i 

Tevliyet ve evlâdi-
yet maaşları 
Fer'î hizmetler tah
sisatı 
Vakıflar nizamna
mesi uyarınca öde-
cek intifa hakları 

1956 yılı 
tahsisatı 

30 000 

16 200 

190 000 

1957 yılı 
teklifi 

25 000 

12 000 

175 000 

Noksanı 

5 000 

4 200 

15 000 

/ 

Bu tertiplerin, hesabı katilerle tebeyyün eden senelik sarfiyat miktarlarına nazaran ihtiyaçtan 
fazla bulunduğu anlaşıldığı cihetle tenzil edilmiştir. 

( S. Sayısı : 62 ) 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

451 20 Başka her çeşit 
yayın ve tanıtma 
masrafları 

1957 yılı, İstanbul 'daki "Süleymaniye Camimin küşadmm 400 neü yıldönümüne tesadüf etmek
tedir. Bu münasebetle yapılacak: kutlama törenleri ile bu emsalsiz sanat eserini ibdağ eden Mimar 
Sinan mevzuu üzerinde sergiler tertiplenmesi, Kanuni Sultan Süleyman vakfiyelerinin neşri, Sü-
leymaniye hakkında ilmî eserler yayınlanması, konferanslar verilmesi, Süleymaniye'ye ait filimler 
ihzar ve teksiri ve 'binnetice iç ve dış turizm bakımından bir 'hareket uyandırılması düşünüldüğü 
cihetle bu uğurda ihtiyar edilecek masraflara karşılık oflnrak üzere 100 000 lira, Vakıflar Umum 
Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunla 'kurulmuş olan Arşiv ve Neşriyat 
Müdürlüğünce daJha esaslı bir şekilde ele alınacak olan yayın ve tanıtma işleri için 25 000 lira zam 
edilerek 150 000 liraya çıkarılmıştır. 

1956 yılı 1957 yılı 
P. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

452 4489 sayılı Kanu
na göre staj için 
ecnefoı memleket
lere gönderilecek
lerin harcırahları 
ile başka her çeşit 
masrafları 1 6 000 5 999 

Staj için yabancı memleketlere toirkaç memur gönderilmesi düşünüldüğünden, ^bunların hafcırah 
ve diğer masraflarına karşılık olmak üzere 6 000 lira tahsisat konmuştur. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

2762 sayılı Vakıf
lar Kanununun 15 
nci maddesi gere-
ğinne aymlacak si
gorta karşılığı 50 000 150 000 100 000 

13.VI.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi, vakıflara ait binaların 
yalnız yangından doğacak zararlarını kapamaya ikarşılı'k olarak (Bir milyon liraya) 'baliğ olun
caya kadar her yıl Umum Müdürlüğün Mtçesine 20 000 liradan az olmamak üzere hir para ko
nulup nemalandırılmâsmı âmir bulunmaktadır. 

Adı geçen kanunun neşrinden evvel bütçe kanunlariyle alman salâhiyete istinaden de her yıl 
15 000 lira ayrılmakta idi. Halen yangın dolayısiyle husule gelen zararlar telâfi edildikten sonra 
671 152 lira birikmiş bulunmaktadır. Akaar kiralarına Millî Korunma Kanunu ile yapılan zamlar 
dolayısiyle âzami had olarak tâyin olunan 1 000 000 liraya dalha kısa bir zamanda erişilmesi için 
150 000 liraya iblâğı uygun görülmüştür. 

1956 yılı 1957 yılı 
tahsisatı teklifi Fazlası 

25 000 " 150 000 125 000 

454 10 

( S. Sayısı : 62 ) 
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1956 yılı 1957 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası Noksanı 

501 — Geçen yıl borçları 33 000 56 800 
502 10 1952-1955 yılları borçları 10 600 20 446 

20 1928-1951 yılları borçları 541 512 

1956 yılı bütçesinin ilgili tertiplerinden, Bütçe Kanununun 6 ncı maddesine istinaden 501 nei 
geçen yıl borçları faslına 10 157 lira ve 502 nic faslın 10 ncu maddesine 13 778 lira nakledilmiş 
bulunduğu cihetle, altı aylık tatbikat bu tertiplere konulan tahsisat miktarlarının ihtiyaca yeter 
derecede olmadığını göstermiştir. Bunlardan başka istanbul'daki han ve apartmanların elektrik 
ve su parası ile ilân ücreti olarak tahakkuk etmiş daha 11 788 lira borç varsa da ilgili bulunduğu 
417 nei faslın 14 ncü ba§ka her çeşit masraflar maddesindeki tahsisat bakiyesi 1956 yılının ihtiya
cına bile kâfi bulunmadığından geçen yıl borçları faslına aktarma yapılmadığı cihetle bu borç 1957 
yılma devredilecektir. 

1957 yılında da asgari bu kadar bir borç tahakkuk edeceği tahmin edildiğinden 501 nei geçen 
yıl borçları faslının tahsisatı 56 800 lira ve 11 788 lirası tahakkuk etmiş borca karşılık olmak üzere 
502 nei faslın 10 ncu maddesine mevzu tahsisat 20 446 liraya çıkarılmıştır. 502 nei faslın 20 nei 
maddesindeki 29 lira noksanlık, bütçenin umumi yekûnundaki kesrin kaldırılması maksadına ma
tuftur. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

601 30 Dernekler ve köy
ler tarafından inşa 
veya tamir ettirile
cek hayrata yardım 5 000 000 8 000 000 3 000 000 

Vukubulan taleplerin çokluğuna ve imar faaliyetleri dolayısiyle âbidelerin etrafının açılması, 
tanzimi ve tamiri ve bâzı hayratın nakli masraflarının da bu tertipten sarf edilmesi lâzımgelme-
sine binaen 3 000 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

604 - - Mülhak vakıflara 
ait cami ve mescit 
hademe ücretleri 
farkları, ile tahsi
satları 437 000 477 000 40 000 

Bâzı mülhak vakıfların gelirleri müsait bulunmdaığı cihetle bu vakıflara ait cami ve mescit
lerin hademelerine vakıfları gelirinden cüzi bir ücret verilmektedir. Aynı hizmeti gören mazbut 
vakıflara ait cami ve mescitlerin hademelerine ise asgari 100 lira ücret ve senede beş tahsisat ve
rilmekte olmasına hinaen aradaki fark Devlet bütçesinden karşılanmak suretiyle bunların ücretleri
nin de 100 liraya iblâğı ve senede beş tahsisat verilmesi uygun görülerek işbu ücret farkına ve beş 
tahsisata karşılık olmak üzere Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1956 yılı Varidat ve Masraf bütçe
lerine 437 000 lira vaz'edilmisti. Ahiren yapılan hesap neticesinde 437 000 liranın ihtiyaca kâfi bu
lunmadığı anlaşıldığından 40 000 lira daha zam edilerek 477 000 liraya iblâğ olunmuştur. 

23 200 
9 846 

29 
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1956 yılı 1957 yûı 

P. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

741 Hayrat ve âbideler 
yapı ve onarımı 2 358 ÜOO 2 500 000 142 000 

Bu tertibin 2 351 000 lira olan tahsisatına 142 000 lira daha zam edilerek 2 500 000 liraya 
çıkarılmıştır. (Fatih Sultan Mehmet) in İstanbul'da yaptırılması düşünülen heykelinin 300 000 
lira kadar tutacağı tahmin olunan hazırlık masrafları da bu fasıldan verileceği cihetle (R) cetve
lindeki formül buna göre tertibolunmuştur. 

1956 yılı 1957 yûı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

752 Taşıtlar satınalma 
karşılığı — 20 000 20 000 

Vakıf Guraba Hastanesinin kendi vasıtasiyle nakletmek mecburiyetinde bulunduğu eşya ve er
zak, at arabası ile taşmmakta olup matlup derecede sürat temin edilemediğinden müşkülât çekildiği 
anlaşıldığı cihetle bir kamyonet alınması zaruri görülerek yeniden açılan bu fasla 20 000 lira 
tahsisat konmuştur. 
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Rapor 
25 . XII. 1956 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçesi tetkik edildi. 

1. 201 nci faslın 11 ve 12 nci maddelerinde merkez ve vilâyetler memurları maaş tahsisatında 
görülen 585 791 lira fazlalığın 1956 yılında meriyete girmiş bulunan 6760 sayılı Teşkilât Kanunu
nun icabı olan fiilî kadro karşılığı olarak konulmuştur. 

Hâlen Umum Müdürlük kadrosunda Merkez ve vilâyetler teşkilâtında (114) kadro münhali mev-
cudolup bu münhallerin 1957 yılı zarfında tâyinlerle kapatılacağı anlaşılmıştır. 

2. 202 nci faslın, evvelce 11 ve 12 nci maddelerile merkez ve vilâyetler teşkilâtında istihdam 
edilmekte olan daimî ücretli memurlar kadrosu maaşa inkılâbettirilmiş olduğundan bunlara muhas-
sas 61 920 lira 1957 bütçesine konulmamış ve 202 nci fasıldan 11 ve 12 nci maddeler çıkarılmıştır. 

3. Keza 202 nci faslın 21 nci maddesinde merkez hizmetlileri ücretlerine ilâve edilen 26 572 lira, 
(5). müstahdeminin ücretlerine 25, 50, 100 lira gibi kademeli şekilde yapılan bir terfih zammından 
ileri geldiği ve ayıiı maddeye (250) lira aylık ücretli bir daktilo ile yine (250) lira ücretli bir dâva 
takip memuru kadrosunun yıllık tahsisatının ilâve edilmiş olduğu görülmüştür. 

22 nci vilâyetler hizmetlileri ücreti maddesinde görülen * 146 970 lira ise 1957 yılı içerisinde 4 
yerde açılacak talebe yurtları ile 7 yerde açılacak imaretler için muktazi 22 müstahdemin ücretleri
nin yıllık tahsisatı ile hâlen işçi ücretlerinin artmış olması münasebetiyle muhtelif yurt ve imaretha
nelerde çalıştırılmakta olan aşçı, aşçı yamağı ve diğer müstahdeminin almakta oldukları ücretlere bi
rer miktar zam yapılması zaruretinden hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

4. Yeni Teşkilât Kanununun bir icabı olarak Gureba Hastanesi Baştabibine verilmesi gereken 
ek görev tazminatı karşılığı olmak üzere yeniden açılan 2.17 nci fasla 4 800 lira konulmuştur. 

5. 1957 yılı bütçesinde yeniden açıldığı görülen 218 nci faslı ihtiva eden 14 000 lira kasa taz
minatı da yeni teşkilât kanununun bir hükmü icabı olarak görülmüştür. 

6. 221 nci faslı teşkil eden emekli, dul ve yetim maaşları tahsisatında görülen 54 275 lira fazla
lık ise 6676 sayılı Kanun gereğince emekli, dul ve yetimlere verilmekte olan yıllık ikramiyelerinin 
üç aylığa çıkarılmış olmasından ileri geldiği görülmüştür. 

7. 301 nci faslın 40 nci maddesinde görülen 3 000 lira fazlalık ise memur ve müstahdemlere 
yapılan âcil tedavi masraflarının Maliyece bu fasıldan ödenmesi tavsiyesine müstenit bulunmuştur. 

8. 302 nci faslın 40 nci maddesini teşkil eden öteberi masrafları, kısmına ilâve edilmiş olan 
3 000 lira fazlalık da yukarda zikredilen aynı sebepten ileri gelmektedir. 

Bu faslın 50 nci maddesini teşkil eden aydınlatma masrafı için ilâve edilen 2 000 lira ise bu ter
tipteki tahsisatın yeni ihtiyaçlar karşısında kifayet etmemesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

9. 307 nci faslın 20 nci maddesi olan muvakkat vazife harcırahında görülen 20 000 liralık bir 
artışın yeni Teşkilât Kanunu mucibince bu maddeden istifade edecek olan 20 bölge müdürüne veri
lecek muvakkat harcırahın dikkate alınarak konulduğu anlaşılmıştır. 

10., 309 ncu faslın 21 ve 31 nci maddelerine konulmuş olan taşıt masraflarına ait tahsisatta 
görülen 2 500 lira fazlalığın 1956 yılı sarfiyatına göre 1957 yılında kifayet etmiyecegi mülâhaza
sından ileri gelmektedir. 
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11. Vakıf akaarlar masraflarına ait 417 nci faslm 11 nei Bina ve Arazi Vergileri tertibine ko
nulmuş olan 55 000 liralık fazlalığın Erzurum, Gazianteb ve istanbul'daki iş hanları ile Aydın 
hal binalarının vergi muafiyet müddetlerini doldurmuş olmasından ileri geldiği görülmüştür. 

Keza aynı faslm 14 ncü başka her çeşit masraflar kısmında görülen 25 000 liralık fazla tahsisat 
ise 1956 yılında hizmete girmiş ve 1957 yılında hizmete girecek olan yeni akaar binalarının umu
mi masraflarına tahsis olunduğu görülmüştür. 

12.̂  419 ncu fasılda görülen 20 000 liralık tenzilin bu hizmete yapılan masrafın kifayet haddine 
erişmiş olmasından ileri geldiği öğrenilmiştir. 

13. 421 nci fasılda görülen 15 000 lira fazlalık ise müteferrik zeytinliklerin imarı hususunda 
sarfı lâzımgelen bir ihtiyaeolarak görülmüş ve yıllardan beri bu gayede sarf edilen mesainin müs
pet bir randımana erişmekte olduğu tetkikat sonunda anlaşılmıştır. 

14. 422 nci faslın 10 ncu Gureba Hastanesi masraflarına eklenen 43 600 lira mezkûr hastane 
poliklinik ihtiyacının artmış olmasından, s 

20 nci imaretler masraflanna konulmuş olan 55 000 lira fazla tahsisat yenklen açılacak 7 ima
rethane masrafını karşılamak üzere, 

40 nci üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp masraflarına eklenen 155 000 lira 
ise, yeniden açılacak 4 talebe yurdu masrafları karşılığı olarak ilâve edildiği, 

Aynı 'faslın 30 ncu .çeşitli hayır şartları masraflarından tenzil edilmiş olan 147 000 lira yeni 
Teşkilât Kanunu mucibince bu mevzuun yeniden esaslı bir tetkika tâbi tutulmasından ileri geldiği, 

Anlaşılmıştır. 

15. 451 nci faslın 20 nci başka her çeşit yayın ve tanıtma masrafına ilâve edilmiş olan 
125 000 liranın 100 000 lirası ile 1957 Eylülünde 400 ncü inşa tarihini ikbâl etmiş olacak Süley-
maniye Camii için yapılacak tören masrafı gayesiyle, 25 000 lirası ile de eski vakfiye ve vakıf 
eserlerin tanıtılması hususunda yapılacak vakıf neşriyatına harcanacağı anlaşılmıştır. 

16. 452 nci fasılda görülen 6 000 lira tahsisat, 4489 sayılı Kanun mucibince Avrupa'ya gön
derilecek teknik elemanların harcırahı olarak konulmuştur. 

17. 1957 yılı bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinde 741 nci faslı teşkil eden hayrat ve âbideler 
yapı ve onarımı tahsisatı 1956 yılma nazaran 142 000 lira bir fazlalık göstermekte olup bunun da, 
tamire muhtaç âbidelerin ve hayratın onarımına harcanacağı, * 

752 nci fasılda görülen 20 000 liralık taşıt satınalma tahsisatı ile de Gureba Hastanesine muk-
tazi bir kamyonetin mubayaası için konulmuş olduğu, 

Görülmüştür. 

18. Vakıflar Umum Müdürlüğü 1956 yılı geliri ile 1957 yılı için tahmin olunan ve bütçesinin 
(B) cetvelini teşkil eden kısım üzerinde yaptığımız tetkikata göre Umum Müdürlüğün 1957 ge
liri 1956 yılma nazaran 4 387 800 lira fazlasiyle tahmin olunmuştur. 

Bu hale göre yaptığımız tetkikatta; 1955 hesabı katisi esas tutularak 1956 yılının 6 aylık va-
* ridatı da göz önünde tutulmak suretiyle yapılan bir nispete fföre tahmin olunan varidatın senesi 

nihayetinde tahakkuk edeceği anlaşılmıştır. , • 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı için tahmin etmiş olduğu 22 366 800 liranın 8 777 000 lirası 
muayyen hizmetler mukabili Hazine tarafından verilmiş olup kendi varidatı 13 589 800 lira olarak 
tesbit edilmiştir ki, 1956 tahminine göre 1 347 800 lira bir varidat fazlalığını ihtiva etmektedir. 

Umum Müdürlüğün gelir kaynaklarını tanzim hususunda göstermekte olduğu hassasiyet dikkate 
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alındığı takdirde varidat /bakımından her yıl bir inkişafa doğru gitmekte olduğu memnuniyetle 
müşahede olunmuştur. 

Vakıflar idaresinin 1956 yılı içerisinde yapmış olduğu işler hakkındaki umumi malûmat aşağı
da arz olunmuştur : 

İdarenin kendi kaynaklarından temin ettiği gelir, bu hususta alman tedbirlerle her sene olduğu 
gibi bu yıl da artış kaydetmektedir. 1957 tahmininde bir evvelki yıla nazaran 1 347 800 lira faz
lalık vadır. k 

Umum Müdürlük varidatı 1950 senesinde 4 570 390 lira iken 1955 senesinde hesabı katiye göre 
12 891 211 liraya baliğ olmuş ve 1957 yılı için de 13' 589 800 lira tahmin edilmiştir ki, 1950 senesine 
nazaran fazlalık 9 019 410 lira olup artış nispeti % 200 civarındadır. 

İdare, kendisine iyi bir gelir kaynağı teşkil etmek, aynı zamanda .şehirlerimizin imarına hadim 
olmak üzere muhtelif yerlerde işhanı, otel, apartman gibi çeşitli binalar yaptırma faaliyetine devam 
etmektedir. 1952 senesinden sberi 5 605 338 lira sarfiyle inşa olunup halen hizmete girmiş bulunan 
(19) yeni binanın senelik gelirinin 1 089 719 lira olduğu, bu suretle % 20 bir rant temin edildiği 
ve halen yaptırılmakta olan (13) binanın da 1957 yılı içinde peyderpey hizmete gireceği anlaşılmıştır. 

Umum Müdürlük, her sene artan geliri ile mütenasibolarak âbidat ve hayrat tamirleri ile sosyal 
yardım işlerine büyük ehe'mmiyet vermektedir. 

1956 yılı içinde 3 658 000 lira sarfiyle (174), 1951 den beri geçen sene içinde ise 12 891 714 lira 
sarfiyle (900) den fazla âbide ve camiimiz restore ve tamir edilmiştir. 1956 yılı içindeki tamir ve 
restorasyon faaliyeti 1950 den evvelki seneler ile mukayese edildiği takdirde tahsisat itibariyle 
beş, aded itibariyle üç misli bir artış mevcudolduğu görülür. 

Diğer taraftan, ecdadımızın vakfiyelerinde geniş mikyasta yer verdikleri sosyal yardım hiz
metlerine 1956 yılında hız verilerek 1 443 400 liralık bir tahsisatla (13) imaret, (10) talebe yıirdu. 
İstanbul'da üç devreli (500) kişilik bir kamp açıldığı, halen orta ve yüksek tahsil talebe yurt
larında (700) fakir gencin her türlü ihtiyaçları karşılanarak okutulduğu, 1957 yılı içinde yurt 
ve imaret adedinin daha da artırılacalğı, ayrıca diğer müteferrik hayır hizmetlerinde inkişaf 
olduğu- gibi Gureba Hastanesinde yeni modern bir paviyonun inşaatına da başlandığı anlaşılmıştır. 
Sosyal yardım sahasındaki bu faaliyetler 1950 rakamlariyle mukayese edilirse 4 misli bir fazlalık gö
rülür. 

Vakıflar Bankasının umumi mesaisine gelince: 

Bankanın kanun mucibince 50 000 000 liralık itibari sermayesinden bugüne kadar 27 603 200 
lirası tahsil edilmiş durumdadır. 

Banka 1956 senesi içinde umumi tevdiat bakımından diğer bankalara nazaran daha üstün bir 
vaziyet iktisabetmiş bulunmakta olup hâlen ıımiimi tevdiat yekûnu 70 milyon lira civarındadır. 

Bankaca plasmanların seyyaliyetine ehemmiyet verilmekte olup ticaret ve sanayiin inkişafına tah
sis olunan kredilerin bugüne kadar yekûnu (75 milyon) liraya yaklaşmaktadır. 

İptidai maddeleri memlekette mevcut bulunan sanayiin tesisine ve bu gayede çalışan inşaat şir^ 
ketlerine iştirak ederek bu hizmetleriyle de aktif bir rolü ifa etmekte olduğu alman izahattan an
laşılmıştır. ". , -

Bankacılık sahasında mesaisini hergün biraz daha inkişaf ettiren ve halkın alâka ve emniyeti
ni celbe muvaffak olan Vakıflar Bankasının memleketin muhtelif mahallerinde halen 16 şube ve 
ajansı faaliyette bulunmaktadır. 
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1957 ve mûtaakıp seneler içinde de daha 16 mahalde şube açılması hususunda îera Vekilleri 

Heyetinden karar istihsal olunmuş ve bu hususta teşebbüse geçilmiştir. 

Vakıflar Bankasının 1955 yılı sonundaki safi kârı (2 700 000) lira olup 1956 yılı 11 nci ayı 
sonundaki safi kârı ise (4 100 000) liraya baliğ olmuştur. Bu rakamda Vakıflar Bankasının çok 
müspet bir mesai sahasında bulunduğuna delil olarak telâkki olunabilir. 

Banka elde ettiği hasılat meyamnda tevdiat sahiplerine ikramiye olarak 1956 yılı bidayetin
den 11 nei ay sonuna kadar (867 000) lira ucuz faizli mesken kredisi ve (227 000) lira tutarında 
çeşitli para ikramiyeleri ile ömür boyunca aylık gelir ikramiyesi ödemiştir. 

Bankanın personel masraflarına gelince : 

Banka daimî tasarrufla hareket ettiğinden umumi masraflarının % 25 ini tecavüz etmediği anla
şılmıştır. 

Hulâsa olarak bankanın gayesinde dikkat ve- hassasiyet ile çalışmakta olduğunu memnuniyetle 
lıede ettiğimizi arz ederiz. Saygılarımızla. 

Ordu Mebusu 
Refet Aksoy 

Bursa Mebusu 
Hulusi Köymen 

Yozgad Mebusu 
Talât Alpay 

Çankırı Mebusu 
Tahsin Uygur 

Aydın Mebusu 
Zilhtü Uray 

Gazianteb Mebusu 
Ekrem Cenanı 
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Bütçe Encüır 

T, B. M, M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/587 

Karar No, 28 
Yüksek 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 30 . X I . 1956 tarihli ve 71 - 469/3876 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümeninize havale buyurıılmuş olmakla Va
kıflar Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti mü
messili hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Umum Müdürlüğün 1957 bütçesinin masraf 
tertiplerini ihtiva eden (A / l ) işaretli cetvel ye
kûnu geçen yıla nispetle (4 227 653) lira faz-
lasiyle (18 631 800) lira ve yatırım ksmını teş
kil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise yine 
geçen seneye nazaran (162 000) lira fazlasiyle 
(3 735 000) lira ki, ceman (22 366 800) lira 
olarak tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı bütçesini tet-
kika memur raportörlerimizin hazırlamış olduk
ları rapor okunduktan ve idarenin faaliyet sa
hasına giren mevzular üzerinde vâki sualler 
Hükümet mümessilleri tarafından cevaplandırıl
dıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tet
kikine geçilmiştir. 

Masraf tertiplerinde geçen yıla nazaran gö
rülen (4 227 653) liranın (3 000 000) lirası 
601 nci faslın 30 ncu dernekler ve köyler tara
fından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yar
dım olarak 1956 bütçesiyle beş milyon liraya 
çıkarılmış olan tahsisatın 1957 bütçesinde sekiz. 
milyon liraya iblâğından mütevellidolup bun
dan bakiye kalan miktar da her yıl inkişaf et
mekte olan hizmetlerin gerektirdiği masraflar 
karşılığı olarak muhtelif fasıl ve maddelere ilâ
vesi zaruri tahsisatlardan terekkübetmektedir. 
Bu meyanda İstanbul'da Süleymaniye camimin 
küsadınm 400 ncü yıl dönümü 1957 yılma tesa
düf etmekte olduğundan bu münasebetle yapıla
cak kutlama törenleri ve bu eşsiz sanat âbidesini 
meydana getiren Mimar Sinan mevzuu üzerinde 
sergiler tertiplenmesi, Kanuni Sultan Süleyman 
vakfiyelerinin neşri ve filimler ihzarı gibi iç ve 
dış turizm bakımından da bir hareket meydana 

( S . Saj 

mazbatası 

11,1. 1957 

Reisliğe 

getirilmesi maksadiyle yapılacak sarfiyata kar
şılık olmak üzere 651 nci faslın 20 nci maddesine 
100 000 lira mevzu bulunmaktadır. 

A / l ve A/2 işaretli cetvellerin fasıl ve mad
deleri üzerinde yapılan tetkikatta idarenin 1957 
yılı hizmetleri karşılığı olarak konulmuş bulunan 
tahsisat encümenimizce bir tadile uğramaksızın 
aynen kabul edilmiş ve 752 nci taşıtlar satmalına 
karşılığı faslına mevzu bulunan 20 000 lira ile 
İstanbul'daki Cureba Hastanesine cenaze nakli 
işlerinde kullanılmak üzere bir kamyonet muba
yaa olunacağı alman izahattan analşılmış bulun
makla bu tahsisata ait formül (R) <Vt veline ilâve 
edilmiştir. 

Vakıflar lamını Müdürlüğünün 1957 yılı va
ridatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 
geçen yıla nispetle 4 387 800 lira fazlasiyle 
22 366 800 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tek
lif edilmiş bulunmaktadır. Bu miktarın 8 777 000 
lirası Hazineden yardım olarak verilmekte ve 
mütebakisi ise idarenin kendi gelir kaynakların
dan tahassnl etmektedir. 

İdarenin 1956 yılı varidatına nazaran - fazla 
görülen 4 387 800 liranın 3 040 000 lirası Hazi
ne yardımının artırılmasından ve mütebaki 
1 347 800 lirası da her sene yeni yapılarla inkişai' 
etmekte olan gelir membalarından ve zeytinlikler 
kira ve işletmelerinden tahassul etmektedir. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı varidatını gös
teren (B) işareti] cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan müzakere ve incelemelerden sonra 
tahmin ve tesbit edilmiş bulunan (B) işaretli cet
vel yekûnu da Hükümetin teklifi veçhile 
22 366 800 lira olarak encümenimizce de kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul olunan Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 
yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cet
veller ile birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Zonguldak 
//. trnrt' 8. Bak ay S. Ataman 
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Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Çankırı 

T. Uygur 
Gazianteb 
E. Cenanı 
Gümüşane 

H. Tokdemir 
Kayseri 

/. Kirazoğlu 
Manisa 

M. Kurbanoğlu 

Bırpsa 
H. Köymen 

Çorum 
Y. Gürsel 
Giresun 
M. Şener 

îçel 
/. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Muğla 

N. Poyrazoğlu 

-
Çanakkale 

F. B. Zorlu 
Erzurum 
Ş. Erker 
Gümüşane 
Z. Başağa 
Kastamonu 
H. Bura 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Muğla 

A. Sarıoğlu 

/ 

(S. 

Muş 
Ş. Ağaoğlu 

Niğde 

Muş Niğde 
Ş. Çağlayan A, N. Kadıoğlu 

Ordu 
C. Kavurmacıoğlu R. Aksoy 

Rize 
H. Agun 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

* Tunceli 
B. T. Okaygün 

Rize 
2. Akçal 

Siird 
M. D. Süalp 

Trabzon 
S. F. Kalaycıoğlu 

Yozgad 
D. Akbel 

Ordu 
S. Isbakan 

Seyhan 
iSf. Ban 

* Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
/. Şener 
Yozgad 

T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere, 18 631 800 lira ve yatırım masrafları için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 735 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. —' Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 366 800 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğünce 
1957 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 27 . VI . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1957 bütçe yılında kullanıla
maz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 bütçesinin adidol-
duğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan Ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1957 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957^ yıh bütçe ka
nunu lâyihası 

MADDE I. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -~ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştiı-. 

* MADDE 5. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 62 ) 
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kısım fasallariyle yatırım fasılları bakiyelerinden 
eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 1957 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin onayı ile 500 000 liı-aya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 10. .— Bu 
icraya Başvekil ve Maliy 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

kanunun hükümlerini 
e Vekili memurdur. 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 

C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
_ . Dahiliye V. V. 

//. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

ö-üm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Nafıa Vekili 

Sıh. ve îc, Mv. Vekili 
İV. Kor ez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili-

M. Tarhan 
isletmeler Vekili ye 

Hariciye V. V. 
S. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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-

M. 

11 
12 
21 
22 

— â6 _ 

A/l - CETVELİ 
* 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I ~ Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşları 
Vilâyetler memurları maaşları 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

857 845 
1 218 240 

3 000 

4 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

1 136 898 
1 524 978 

3 000 

4 000 

Lira 

1 136 898 
1 524 978 

3 000 

4 000 

202 Ücretler 
0 Merkez memurları ücreti 
0 Vilâyetler memurları ücreti 

21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

I I - 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-
• dimi 

Fasıl yekûnu 2 083 085 2 668 876 2 668 876 

2 700 
59 220 
82 796 

1 049 463 

0 
0 

- 109 368 
1 196 433 

0 
0 

109 368 
1 196 433 

Pasü yekûnu 1 194 179 1 305 801 1 305 801 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc-
* reti 136 000 136 000 136 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 
- ücreti 340 000 340 000 340 000 

Fasıl yekûnu 476 000 476 000 476 000 

çocuk 

m yar-

(S. Sayısı : 

20 000 

61 000 

3 000 
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20 000 

61 000 

3 000 

20 000 

61 000 

3 000 
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207 

M. 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm var-
dum 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 
V 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

99 390 

1 

1957 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

99 390 

1 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 400 

3 000 

6 000 
990 

99 390 

1 

210 
217 
218 
221 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 

12 % î ek karşılıklar -
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masraf lan 
15 Diğer ödemek T* 

124 932 
22 715 

150 000 
13 621 

110 000 

Fasıl yekûnu 421 268 

Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

îkinci kısım yekûnu 

2 100 
*0 
0 

760 000 

148 835 
27 061 
80 000 
13 621 
110 000 
379 517 

2 100 
4 800 
14 000 
814 275 

148 835 
27 061 
80 000 
13 621 
110 000 
379 517 

2 100 
4 800 
14 000 
814 275 

5 036 023 5 764 760 5 764 760 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 

( S. Sayısı 

3 000 
5 000 
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F. M. 

30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 000 
4 000 
1 500 
7 500 

27 000 

12 000 
25 000 
12 000 
7 000 
4 500 

13 000 

73 500 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
7 000 
1 500 
4 500 

27 000 

12 000 
25 000 
12 000 
10 000 
6 500 

13 000 

78 500 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

6 000 
7 000 
1 500 
4 500 

27 000 

12 000 
25 000 
12 000 
10 000 
6 500 

13 000 

78 500 

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-

40 000 

10 000 

45 000 

10 000 

45 000 

10 000 

305 
306 
307 

21 
22 

10 
20 
30 
40 
92 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

14 000 
10 000 
20 000 

' 54 000 

10 000 
25 000 

16 000 
180 000 
30 000 

1 

14 760 

14 000 
10 000 
25 000 

59 000 

10 000 
25 000 

16 000 
200 000 
30 000 

1 

14 760 

14 000 
10 000 
25 000 

59 000 

10 000 
25 000 

16 000 
200 000 
30 000 

1 

14 760 
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Tahsisatın nev'i 

1956 
Yılı-

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek vasıta avansı karşı
lığı 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 242 761 262 761 262 761 

4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtlan onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Aidat 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısı 

4 000 
6 000 

10 000 

3 000 
' 

1 500 

6 500 

3 000 

14 000 

496 261 

160 000 
50 000 

206 000 

416 000 
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4 000 
6D00 

10 000 

' 

4 000 

1 500 

8 000 

3 000 

16 800 

533 761 

160 000 
50 000 

206 000 

416 000 
— 

4 000 
6 000 

10 000 

4 000 

1 500 

8 000 

3 000 

16 500 

533 761 

160 000 
50 000 

, 206 000 

416 000 
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F. M. 

417 
11 
12 
13 
14 

* • 

Tahsisatın nev'i 

Vakıf akaarlar masrafları 
Bina ve Arazi vergileri 
Belediye Vergi ve resimleri 
Tapu hare ve masrafları 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

475 000 
100 000 
14 000 

275 000 

864 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

530 000 
100 000 
14 000 

300 000 

944 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

530 000 
100 000 
14 000 

300 000 
* 

944 000 

418 

419 

421 

422 

424 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 

10 Faiz ' 
20 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 

10 Gureba Hastanesi masrafları 
20 imaretler masrafları 
30 Çeşitli hayır şartları masraf

ları 
Üniversite ve okulla ? muhtaç 
öğrencileri yurt ve kamp mas
rafları 
Çeşitli sosyal yardım masraf -

40 

50 

2 000 
3 000 ' 

5 000 

40 000 

65 000 

356 400 
345 000 

222 000 

345 000 

2 000 
3 000 

5 000 

20 000 

80 000 

400 000 
400 000 

75 000 

500 000 

2 000 
3 000 

5 000 

20 000 

80 000 

400 000 
400 000 

75 000 

500 000 

60 

10 

lan 
Muhtaç ve körlerin maaşları 

Fasıl yekûnu 

5634 sayılı Kanunla ilgili mas
raflar 
5634 sayılı Kanunun 8 ne i 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 

75 000 
100 000 

1 443 400 

7 200 

75 000 
100 000 

1 550 000 

7 200 

75 000 
100 000 

1 550 000 

7 200 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 5634 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 

Fasıl yekûnu 

425 Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 

426 Muhtelif istihkaklar 
10 Kaldırılmış tekke ve zaviye

ler mensupları maaşlan 
20 Tevliyat ve evladiyet maaşları 
30 Fer'î hizmetler tahsisatı 
40 Vakıflar Nizamnamesi uyarm-

- ca ödenecek intifa haklan 

t Fasıl yekûnu 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

451 Yayın ve tanıtma masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve ta

nıtma masrafları 

Fasıl yekûnu 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi* memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

454 Sigorta masrafları 
10 2762 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince aynlacak 
sigorta karşılığı 

20 Diğer sigorta masrafları 

Fasıl yekûnu 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabn]. edilen 
Lira Lira Lira 

147 000 147 000 147 000 

154 200 154 200 154 200 

5 000 5 000 5 000 

2 070 2 070 2 070 
30 000 25 000 25 000 
16 200 • 12 000 12 000 

190 000 175 000 175 000 

238 270 214 070 214 070 

23 250 23 250 23 250 

5 000 5 000 5 000 

25 000 150 0 * 150 000 * 

'30 000 155 000 • 155 000 

1 6 000 6 000 

% 

50 000 150 000 150 000 
500 500 500 

50 500 150 500 150 500 
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Tahsisatın nev'i 

s 1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Dtişühülmiyen masraflar 
Kurs masrafları 

500 
1 

500 
1 

500 

Dördüncü kısıra vekfmu 3 335 122 3 723 521 3 723 521 

Besinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1952 - 1955 villan borçları 
1928 - 1951 * » » 

• 
Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

33 600 

10 600 
541 

11 141 

15 000 

59 741 ' 

56 800 

20 446 
512 

20 958 

15 000 
• * 

92 758 

56 800 

20 446 
512 

20 958 

15 000 

92 758 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Kudretsiz hayrata yardım 
îmfr ve ihya karşılığı 20 000 
Vakıflar Mzamnamesinin 52 
nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 20 000 
Dernekler ve köyler tarafın
dan inşa veya tamir ettirile
cek hayrata yardım 5 000 000 

20 000 

20 000 

Mülhak vakıflara ait cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 437 000 477 000 

20 000 

20 000 

8 000 000 8 000 000 

Fasıl yekûnu 5040000 8 040 000 8040000 

477 000 

Altıncı kısım yekımıı 5 477 000 8 517 000 S 517 000 

( S. Sayısı : 62 ) 



33 — 

F. M. Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

5 036 023 
496 261 

3 335 122 
59 741 

5 477 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lrfa 

5 764 760 
533 761 

3 723 521 
92 758 

8 517 000 

5 764 760 
533 761 

3 723 521 
92 758 

8 517 000 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Onarma Ve yapma işleri 

10 Vakıf akaarlarla kira getirmi-
yen binalar onarımı ve küçük 

UMUMÎ YEKÛN 14 404 147 18 631 800 18 631 800 

702 
703 

741 

752 

yapılar 
20 Hayrat onarımı 

Fasıl yekûnu 

Şehzade Medresesi onarımı 
Seyitbattal Gazi Manzumesi 
onarımı 
Hayrat ve âbideler yapı ve 
onarımı 
Taşıtlar satınalmSa karşılığı 

415 000 
500 000 

915 000 

200 000 

100 000 

2 358 000 
0 

415 000 
500 000 

915 000 

200 000 

100 000 

2 500 000 
20 000 

415 000 
500 000 

915 000 

200 000 

100 000 

2 500 000 
20000 

Yatırımlar yekûnu 3 573 000 3 735 000 3 735 000 
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19Ş6 
Y ı l ı 

tahminleri 
Varidatın nev'i Lira 

îcareler 
îcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

8 000 000 
250 000 
25 000 

8 275 000 

1957 yıl: 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

7 570 000 
100 000 
10 000 

7 680 000 

ı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

7 570 000 
100 000 
10 000 

7 680 000 

Temettü ve faizler 
.1 Türkiye Vakıflar Bankası te-

mettüleri 
2 Akaar ve toprak satış bedeli 

590 000 950 000 950 000 

3 
0 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

,-

faizi 
Taviz bedeli faizi 
Hayrat satış bedeli faizi 

Fasıl yekûnu 

Türlü gelirler 
Mahlûî muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasıla
tı ve kira bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 

Fasıl yekûnu 

Hazineden yardım 
G-eçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 

UMUMİ YEKÛN 

210 000 
250 000 

3 000 

1 053 000 

800 000 
230 000 
309 000 
600 000 

25 000 
450 000 

2 414 000 

5 737 000 

500 000 

17 979 000 

300 000 
275 000 

0 

1 525 000 

1 000 000 
230 000 
400 000 

1 500 000 

40 000 
414 800 

3 584 800 

8 777 000 

800 000 

22.366 800 

300 000 
275 000 

0 

1 525 000 

1 000 000 
230 000 
400 000 

1 500 000 

40 000 
414 800 

3 584 800 

8 777 000 

800 000 

22 366 800 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

» 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

8. 3 .1934 

20 . 4 .1936 

19. 5 .1934 

27 . 5 .1955 

28 . 6 .1952 

21. 7 .1953 

İcarei 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. 

İcarei müeccele 
Mukataa 

5982 Vakıflar Kanununun 27 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi hakkında Kanun. 

6183 Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

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 .1935 2762 Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
1 .7 .1953 6092 Vakıf Zeytinlik* İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve 

Meyvalıkların Satış Şekli hakkında Kanun 

Taviz bedeli faizi 
5. 6 .1935 2762 Vakıflar Kanununun 32 nci 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 .1934 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. 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i 

Nizamname 

Kanun 

Tarihi Numarası 

19 . 5 .1934 

Ö Z E T İ 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 
Vakıf Memba Suları îşletoıesi hasııDatı 

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. 6 
5. 6 

20. 4 

17. 7 
4 . 1 

.1935 

.1935 

.1936 

.1936 

.1934 

2762 
2762 
2950 

2554 

26 . 5 .1927 1050 

Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
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 : 6£ ) 



G. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Usta 
Sanatkâr işçi 
Şoför 
Daktilo 

» 

5 Dâva takip memuru 
Memur 

Başhademe 
Hademe 

Gece bekçisi 
Dağıtıcı 

VİLÂYETLER 

1 Teknisiyen 

2 Usta 

3 Sanatkâr işçi 

Şoför 
» 

Bahçıvan 
Aşçı 

Aşçı yamağı 
» » 

4 Daktilo 

5 Talebe yurtları idare memuru 
» » » » 

Memur 

— 37 — 
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Aded Ücret , G. 

150 
200 
350 
350 
300 
250 
200 
250 
200 
175 
150 
175 
150 
125 
125 
200 

2 
2 
2 
3 
1 
4 
3 
4 
5 
2 
1 
3 
10 
10 

400 
350 
400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 
250 
175 
150 
250 
200 

10 150 
10 100 

300 
250 
150 
400 

10 250 
400 
300 
200 
150 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Memur 
Memur (Seyyar) 
Aidatlı memur 
Dâva takip memuru 

» » » 
Hademe 

» 
Talebe yurtları hademesi 
Bekçi 
Başkoruyucıı (Seyyar) 
Koruyucu » 
İşçi 
Tarım işçisi 

3 
5 

70 
4 
2 
2 

150 

3 
13 
39 
1 

Gııreba Hastanesi hizmetlileri 

2 Usta 
3 Şoför 

Sanatkâr işçi 
» » 

Bahçıvan 
Aşçı başı 
Aşçı 

Laborant 
Hastabakıcı 

» 
3 Gassal 
4 Daktilo 
5 Memur 

» 
6 İşçi 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
7 

92 
2 
1 
1 
4 
2 

125 
100 
75 
200 
150 
150 
100 

10 100 
14 100 

125 
100 
100 
100 

100 
300 
250 
200 
125 
100 
300 
200 
150 
100 
200 
125 
100 
100 
150 
200 
150 
100 

Kaldırılmış Tekke ve Zaviye mensupları 

Maaşı Vilâyeti Adı 

20 İstanbul Abdülfettah Güran 
20 » Ali Muhsin Gerçeker 
20 » Mehmet Fikri Bozkır 
32,5 » İbrahim Fahrettin Erenden 
20 » Mehmet İzzet Baştuğ 
20 » Hüsnü Ceyhun 
20 » Rami Gülman 
20 Buı-sa Abbas Esen 
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Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 

D. Memuriyetin nev'i 

12 Memur 

MERKEZ 

Teftiş heyeti 

Hukuk müşavirliği 

L - CETVELİ 
Aded Maaş D. 

25 

5 Avukat 

Âbide ve yapı işleri dairesi 

12 Memur 
Âbideler şubesi : 

5 Yüksek mimar (İhtisas mevkii) 
10 Memur 

Yapı iğleri şubesi ; 
5 Yüksek mimar veya mühendis 

(îhtısas mevkii) 
9 Ressam 

Hayır isleri ve mülhak vakıflar mi 

Hayır iğleri bürosu : 
10 Memur 

1 

1 

1 
1 

2 
1 

,dürlüğ 

1 

80 

25 

80 
35 

80 
40 

ü 

35 

6 
7 
8 
9 

11 
8 
9 

"9 
10 
11 
12 

12 

ikinci sınıf mütehassıs 
Üçüncü sınıf mütehassıs 
Mütehassıs muavini 

» » 
Asistan 
Eczacı 

» 
Hemşire 

» 
» 
» 

Muhasebe müd\ 

Varidat bürosu : 
Memur 

Memuriyetin nev'i 

11 Memur 

Mülhak vakıflar bürosu 
12 Memur 

Gureba Hastanesi 
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Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşları 
Madde 12 — Vlâyetler memurları maaşları 
Madde 21 — Merkez memurları açık maaşı 

Madde 22 — Vilâyetler memurları açık maaşı 
6211 sayılı Kanun mucibince yerilecek tahsisatlar da bu tedtipten ödenir. 

Fasıl 202 — Ücretler 
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 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alınan vakıfların ilgililerine bağlanacak iatifft 

haklarının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca Belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için 
ayrılan ve ayrılacak olan hisseler .de bu maddeden ödenir. 

Fasıl 417 — Vakıf akaarlar masrafları 
Madde 11 — Bina ve Arazi vergileri 

Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden ödenir. 

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 işlerde 

çalıştırılacak bilir kişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

Madde 14 — Başka her çeşit masraflar 
Vakıf han ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma masraf lan, su sarfiyatı bedelleri, bütün va

kıf akaarlarm fotoğraflarının çektirilmesi, bu işlerle ilgili alet" ve malzeme bedelleri, kira satış, 
alım ve nakil işleri dolayısiyle yapılacak ilânlarla mahlûl gayrimenkuller hakkında yapılacak her 
türlü ilânların ücretleri, artırma, eksiltme-ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veyaT ücretli 
olmıyan azalarla tadilât komisyonu âzalarının huzur ücretleri, firar ve tagayyübeden eşhastan met
ruk olup 15 Nisan 1340 tarihli ve 333 sayılı Kanun mucibince (Evkaf Hazinesine) intikal eden 
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mülhak vakıflara ait icareteynli gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lâzımgelen icare ve 
mukataalar ve taviz bedelleri, icareteynli ve mukataalı olanlar da dâhil olmak üzere bilûmum va
kıf gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbit işleriyle bu hususta yapılacak tet
kik ve tasniflerde hariçten çalıştırılacaklara yapılacak tediyeler ve bu işe mütaallik sair bilcümle 
masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 419 — 6092 sayılı Karnın 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 çalıştınlacak memur ve hizmetlilerin 
yollukları, tesbit ve mesaha için lüzumlu fennî alet, malzeme, basılı kâğıt, kırtasiye bedelleri, nak
liye masrafları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya ücretli olmı-
yan azaların huzur ücretleri, taşıt masrafları ve bu işlere ilişkin diğer her çeşit masraflar bu fa
sıldan ödenir. 

Fasıl 421 — Arazi, incirlik ve zeytinlikler umumi masrafları 
Her türlü bakım 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 
istihdam edilecek "bilir kişilerin yevmiye ve yollukları ve yapılacak ilânların ücretleri ve Çifteler 
Çiftliği arazisinin borçlandırma yoliyle (köylüye dağıtılması masrafları, artırma, eksiltme ve iha
le komisyonlarında 'bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azalarla Tadilât Komisyonu âzalarının 
huzur ücretleri de bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — Hayrî ve sosyal hizmetler 
Madde 10 — Gureba Hastanesi 

Erzak, tıbbi alât ve sair malzeme mubayaası, hastane (binasının her hangi bir kısmının tadil ve 
tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri, cenaze arabasının işletme ve 
onarma masrafları da bu maddeden ödenir. 

Madde 20 — İmaretler masrafları 
Artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının, maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının huzur ücret

leri ile erzak muhayaası ve saire dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri ve imaret ittihaz edilmek 
üzere mahallî idarelerce Vakıflar Umum Müdürlüğü emrine verilen binaların tamir ve tadil mas
rafları da bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — Çeşitli hayır şartlan masrafları 
Zaptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından, Vakıflar Umum Müdürlüğünce 

yerine getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, İstanbul'da Eminönü'ndeki 
Yeni Cami imamlarının sü<kna bedelleri, ilân ücretleri ve artırma, eksiltme ve ihale 'komisyonla
rında bulunan maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 40. — Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp masrafları 
Üniversite ve diğer okullarda tahsil görmekte olan fakir ve yoksul öğrencilerin her türlü 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, muDayaalar dolayısiyle yapılacak ilânla
rın ücretleri ile artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan azalarına 
verilecek huzur ücretleri, yurtların hususiyetlerinin gerektirdiği diğer bilûmum masraflar, okul 
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tatillerinde açılacak kampların her türlü masrafları, kamplarda vazife alacak memur ve hizmetli
lerin yolluk ve gündelikleri ve talebe yurdu ittihaz edilmek üzere mahallî idarelerce Vakıflar 
Umum Müdürlüğü emrine verilen binaların tamir ve tadil masrafları da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 425 — Hayratın ve hayrattaki kıymetli eşyanın inceleme ve ayırma masrafları 
Hayratın ve hayrattaki eşyanın tesbit ve tescili için hariçten istihdam edilecek bilirkişilere ve

rilecek- ücret ve bu işlerin gerektirdiği diğer masraflar ile teberrükât depolarında muhafaza edil
mekte olan hayrat eşyasının temizlik, bakım, nakil ve muhafazalarının gerektirdiği bütün masraf
lar 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 niialzemesinin be
delleri ve bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, vakıflar haritası ve vakıf terimleri 
sözlüğü vücuda getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflarla İstanbul'daki Süleymaniye Camiinin 400 
ncü kuşat yılı münasebetiyle açılacak sergi, çektirilecek filim ve verilecek konferansların masraf
ları ve bu münasebetle ihtiyar edilecek sair bilcümle masraflar da. bu maddeden ödenir. 

Fasıl 601 - Madde 30 — Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım 
Bu tahsisat, dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yardım ola

rak verileceği gibi imar faaliyetleri dolayısiyle âbidelerin etrafının açılması, tanzimi ve tamirleri
nin icrası ve nakli gereken hayratın yeniden inşaları ve bu nakil işi ile ilgili sair hususlar 
için doğrudan doğruya Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından da sarf olunabilir. 

Fasıl 604 — Mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademe ücretleri farkları ile tahsisatları 
Vakıfları varidatından muhassas aylık ücretleri 100 liradan az olan imam ve hatiplerle 

müezzin ve kayyımların ücret farkları bu tertipten Vakıflar Umum Müdürlüğünce kendileri
ne ödenerek yukardaki miktara iblâğ olunur. Ücret farkı alsın almasın mülhak cami ve mescit 
hademelerine verilecek beş tahsisat bu fasıldan ödenir. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi 
mucibince ücretleri Umum Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. 

Fasıl 701 — Onarma ve yapma işleri 
Madde 10 — Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binalar onarımı ve küçük yapılar 

Yapma ve onarma için satmahnacak malzeme bedelleri ile bu işlerde ve bu işlerin denetlen
mesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masrafları ile kanunları gereğince 
bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği büleümle masraflar, vakıf akaarlara 
vukubulan tecavüz dolayısiyle mütecavizler tarafından vücuda getirilen inşaat ve tesisat için 
mahkemelerce takdir veya idarece tesbit olunacak bedeller, artırma, eksiltme ve ihale komisyon
larında bulunacak maaşlı veya ücretli olmıyan azalar ve tadilât komisyonu âzalarının hu
zur ücretleri ile yapma ve onarma işleri için yapılacak ilânların ücretleri ve bu işlerle alâkalı 
her türlü masraflar da bu maddeden ödenir. 

Madde 20 — Hayrat onarımı 
Bu işlerde ve bu işlerin denetlenmesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma mas-

raflariyle kanunları gereğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle 
masraflar, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve harimindeki 
gayrimenkullerin istimlâk bedelleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak ına-
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aslı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleriyle onarma işleri için yapılacak ilânların ücretleri ve 
bu işlerle alâkalı her türlü masraflar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 702 — Şehzade Medresesi onaranı 
Fasıl 703 — Seyitbattal Gazi Manzumesi onarımı 

Bu onarma, işleri dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleriyle artırma, eksiltme ve ihale komisyon
larının maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının huzur ücretleri bu fasıllardan ödenir. 

Fasıl 741 — Hayrat ve âbideler ya$>ı ve onarımı 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî* alet bedelleriyle bu işlerde ve bu işlerin de

netlenmesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masraf kiriyle kanunları gereğince 
bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, eski eserler sicillerinin 
tanzim, tasnif ve muhafazaları için lüzumlu malzeme bedelleri,, diğer mahalden getirilecek usta ve işçile
rin yollukları, cami bitişiğinde ve harimindeki gayrimenkulleriıı istimlâk bedelleri, âbide mahiyetinde 
ki akarların onarma karşılıkları, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunacak maaşlı veya üc
retli olmıyan azaların huzur ücretleriyle yapma ve onarma işlerine ait ilânların ücretleri ve bu islerle 
alâkalı her türlü masraflar, İstanbul'da inşa ettirilecek Fatih Heykelinin inşa ve tüd masrafları, 
proje müsabakası dolayısiyle teşkil edilecek jüride ve etüd işlerinde vazife alacak yerli ve ecnebi mü
tehassıslara verilecek harcırah ve yevmiyeler, ilân ücretleri ve sair bilcümle masraflar, müsabıklara 
verilecek mükâfat ve mansiyonlar da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 752 — Taşıt satınahna karşılığı 
(»ureba Hastanesi için satmalınacak cenaze arabası karşılığıdı. 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü '1956 ydı Bütçe Kanummun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanıla

rak (E) cetvelinde . yazılı geçici hizmetliler maddesinden ıfönetilen hizmetlilere'ait kadro 

Hramet 
Behcnsi müddeti Tatarı 

F, M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

MERKEZ 

203 11 Merkez geçici hizmet- Yapı teknisiyeni 
1 ileri ücreti » » 

Onarma teknisiyeni 
» » 

Teknisiyen 
» 

Sürveyan 
Fotoğrafçı 
F otoğra i'ç ı y a r d ı m e ıs ı 
Desinatör 
Tesbit memuru 

» » 
» » 

Onarma ustası 
» » 

Kayıtçı 
» 
» 

875 
750 
875 
875 
625 
400 
300 
550 
300 
300 
400 
300 
250 
250 
200 
250 
150 
150 

12 
12 
12 
5 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
8 

14 805 
12 690 
14 805 
7 000 
21 150 
6 770 
5 075 
9 305 
5 075 
5 075 
6 000 
5 075 
4 230 
4 230 
8 885 
4 280 
5 075 

• 1 800 

VİLÂYETLER 

203 12 Vilâyetler geçici 
metlileri ücreti 

hiz- Yapı teknisiyeni 
» » 

Onarma, teknisiyeni 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tesisat teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
» 

Sürveyan 
» 
» 
» 
» 
» 

.Oesinatör 

2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

875 
75€ 
875 
875 
750 
750 
625 
550 
750 
550 
475 
475 
400 
400 
350 
850 
300 
250 
800 

12 
6 
12 
7 
12 
6 
6 
6 
11 
12 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
12 
12 

29 610 
6 750 
44 415 
7 875 
25 880 
6 750 
5 625 
4 950 
11 250 
9 305 
7 125 
8 085 
6 770 
6 000 
5 250 
5 925 
4 500 
4 280 
5 075 
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Hizmet 

Beheri müddeti Tutarı 
F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i x\.ded Lira K. Ay l i r a K. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Mahlûlât 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

tasfiye 
» 
:» 
» 

memuru 
» 
» 
» 

12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
10 
8 
12 
12 
12 
12 

4 230 
7 125 
5 925 
5 925 
15 225 
8 460' 
20 305 
4 200 
3 500 
2 200 
17 775 
5 075 
8 460 
46 920 

Rski eserler tesbit ve tescil 
'memuru 1 550 12 9 305 
Kski eserler tesbit ve tescil 
memuru yardımcısı 1 250 
Talebe yurdu müzakerecisi 1 475 
Tarım teknisiyeni 1 350 
'Pesbit memuru 1 350 

1 300 
2 250 
6 200 
1 300 
1 250 
:ı 200 
3 350 
1 300 
2 250 
5 200 

339 450 

İera Vekilleri Heyetinin 3 . IX . 1956 tarihli ve 1/7876 sayılı Karariyle kaldırılan kadrolar 

203 11 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti Tesbit memuru 1 300 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri ücreti Onarma teknisiyeni 1 550 

Teknisiyen 1 475 

12 075 

îcra Vekilleri Heyetinin 3 . IX . 1956 tarihli ve i/7876 sayılı Karariyle konulan kadrolar 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri ücreti Onarma teknisiyeni 

» » 
» » 

15 750 

*>&<{ 

10 

6 
11 

4 200 

4 950 
7 125 

1 875 
1 750 
1 625 

7 
6 
2 

7 875 
6 000 
1 875 

( S. Sayısı : 62 ) 



Devre r X "f A 
içtima: 3 S. SAYISI : /U 

1957 Yılı 

İnhisarlar U. M. Bütçesi 



inhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu 
layiha*ı ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/581) 

r. c. 
Başvekâlet 30 , XI . İP56 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı. 7i . 48Î/J883 l 

Türkiye Büyük MÜlet Meclisi Yüksek Beisliğüıe 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü İ95? yılı bütçesi hakkında hasırlanan ve Yüksek Meclise 

takdimi icra Vekilleri Heyetince 30 . XI .1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

MUCİP SEBEPLER 

Kanun lâyihasının 1 nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) ve (A/2) cetvellerine 
aittir. Bu cetveller için gerekli izahat masraflar kısmında mevcuttur. 

Kanun lâyihasının 2 nci maddesi varidat nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Varidat kısmın
da lâzımgelen izahat verilmiştir. 

Kanun lâyihasının 4 ncü maddesi daimî müstahdemler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. 
Aynı zamanda muvakkat mahiyetteki müstahdemler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabi
lecek tertipleri gösteren (E) işaretli cetvelde yukarda mevzuubahsedilmiştir. 

Kanun lâyihasının 3 ncü maddesinin (A) fıkrası varidat nevilerinden hor birinin dayandığı hü
kümleri gösteren (C) cetveline, 

(B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girilmeye salâhiyet veren kanunları gösteren (G) 
cetveline aittir. 

Kanun lâyihasının 8 nci maddesi inhisarlar varidatının hususi hükümlerine göre tarh ve tahsille
rine 1957 bütçe yılında da devam olunmasını Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesine isti
naden cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun lâyihasının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın fevkinde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara ait 
borçların ödeme gekillerini göstermektedir. 

Kanun lâyihasının 9 ncu maddesi bâzı memur ve müstahdemlere yemek verilmesi için yetki ver
mektedir. 

.Kanun lâyihasının 7 nci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) cetve
line aitir. 

Kanun lâyihasının 5 nci maddesi 1957 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetveli
nin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 
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(A/l) 
Memur ve müstahdemler ücreti: 
Umum Müdürlük memurları ücreti: 

l ir 

+ 

+ 

— 

2 278 500 
575 725 

2 854 225 
28 800 

2 825 425 
1 177 260 

4 002 685 
250 685 

3 752 000 

Kadro adedi (607) olan Umum Müdürlük memurlarının senelik ücret
leri 2 4H 800 
1950 ilâ 1957 yıllarında (L) cetveline alınan kadroların seneliği — 175 800 

Üst derece farkı 

Kadro imkânları % 

5 maa§ nispetinde tahsisat 

Tasarrufa mümkün görülen 

Tahsisat teklif edilmiştir. Bu miktar 1956 yılma nazaran 202 000 lira 
fazladır. 
Vilâyetler memurları ücreti : 
Kadro adedi 2 378 olan vilâyetler memurlarının senelik ücretleri 6 088 500 
1950 ilâ 1957 yıllarında (L) cetveline alman kadroların seneliği — 822 600 

Üst derece farkları 

Kadro imkânları 

5 maaş nispetinde tahsisat 

Tasarrufu mümkün görülen 

Tahsisat teklif edilmiştir. Bu miktar 1956 yılına nazaran 300 000 lira 
fazladır. 

-f 

— 

+ 

— 

5 265 900 
1 592 575 

6 858 475 
55 200 

6 803 275 
2 834 697 

9 637 972 
237 972 

9 400 000 
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M, Lira 

13 Fabrika ve işletmeler memurları ücreti : 
Kadro adedi 747 olan fabrika ve işletmeler memurlarının senelik üc
reti 
1950 - 1957 yıllarında (L) cetveline alınan kadroların seneliği 

Üst derece farkları 

Kadro imkânları 

5 maaş nispetinde tahsisat 

Tasarrufu mümkün görülen 

Tahsisat teklif edilmiştir. Bu miktar 1956 yılma nazaran 75 000 lira 
fazladır. 
Netice itibariyle : 
1956 yılı Bütçs Kanununda mezkûr yıl için Umum Müdürlük »kadrosu 

Vilâyetler » 
Fab. ve işletmeler » 

2 308 500 
126 000 

' + 

— 

+ 

— 

2 182 500 
580 175 

2 762 675 
24 900 

2 737 775 
1 140 740 

3 878 515 
28 515 

3 850 000 

Aded Aded 

591 
2 402 

-f 739 3 732 

olarak g-österilnıektedir. 1957 yılında : 

Umum Müdürlük .» 
Vilâyetler » 
Fab. ve işletmeler » 

607 
2 378 

-f- 747 3 732 

dir. 
21 Umum Müdürlük müstahdemleri ücreti : 

(D) cetveline göre 242 müstahdfeminîn senelik ücreti tutarı 
5 maaş nispetinde tahsisat 

Lira 

750 900 
+ 312 875 

1 063 775 

tir. 
Geçen yıla nazaran 102 000 lira fazlalık mevcudolup" -bunun 90 950 
lirası (D) cetveline ilâve edilen (14) müstahdemin kadro ücretleri tu
tarından ve 11 050 lirası da eski senelerden heri zam alannyan 22 
müstahdem için teklif edilen birer üst derece farkından ileri gelmek* 
tedhv 
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M. Lira 

22 Vilâyetler müstahdemleri ücreti : 
(D) cetveline göre 1 608 müstahdeminin senelik ücreti tutarı 2 207 400 
5 maaş nispetinde tahsisat 4- 919 750 

3 127 150 

dir. 
Geçen seneye nazaran mevcut 'bulunan 10 625 lira fazlalık eski sene
lerden zam alamıyan 25 müstahdem için teklif edilen birer üst derece 
farkından mütevelit 

23 Fabrika ve işletmeler müstahdemleri ücreti : 
(D) cetveline göre (71) hizmetlinin senelik ücreti tutarı 205 200 
5 maaş nispetinde tahsisat 4- 85 500 

290 700 

dür. 
Geçen seneye nazaran fazlalığı teşkil eden 3 825 lira ile (7) kişinin 
birer derece terfii sağlanacaktır. 

Muvakkat müstahdem ücreti: 
11 Umum Müdürlük muvakkat müstahdemleri ücreti: 

Bu tertibe geçen yıldan 100 lira noksanile 249 900 lira ödenek teklif edilmiştir. 
12 Vilâyetler muvakkat müstahdem ücreti : 

Bu maddedeki G sürveyamn 5 maaş nispetinde tahsisat ile birlikte ücret tutarları ge
çen yıldaki gibi 30 600 liradır. 

13 Fabrika ve işletmeler muvakkat müstahdemleri ücreti: 
Fabrikalarda ilk tahsili olmıyan işçilere ders vermek üzere istihdam edilen öğretmen
lerin ücreti için tahsisat ile birlikte geçen yılda olduğu gibi 8 925 lira teklif edil
miştir. 

Yabancı mütehassıslar ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
Teklif edilen miktar geçen yılm aynıdır. Bu para ile puro tütünleri imalâtının ıslahı 
ve diğer teknik mevzular için getirilmesi düşünülen mütehassıslarla müstahdemlerinin 
ücretleri karşılanacaktır. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar: 
11 Umum Müdürlük memurları çocuk zammı: 

1956 yılı bütçesinin ihzarı sırasında derpiş olunan hususata ve sene içindeki vukuat 
ile yapılan tahminlere göre bu maddeye geçen yılın aynı olarak 55 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı: 
Geçen sene olduğu gibi bu madde için 435 000 lira konulmuş ve teklif edilmiştir. 

13 Fabrikalar ve işletmeler memurları çocuk zammı: 
Bu maddeye geçen yılda konulan 95 000 liranın 1957 yılı için de kâfi geleceği he-
sabedilerek aynen teklif edilmiştir. 

21 Umum Müdürlük memurları doğum yardımı: 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 5 000 liranın kâfi geleceği nazarı itibara alınarak 
bu yıl için de aynı miktar olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: ?j 
Geçen yıl teklif olunan 42 000 liranın kâfi geleceği mülâhazasiylc 1957 yılı için de 
42 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

23 Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı: 
Geçen yılların sarfiyatı göz önünde tutularak 1957 yılı için de 10 000 lira teklif 
edilmiştir. 

31 Umum Müdürlük memurları ölüm yardımı: 
1956 yılı tahsisatının aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı: 
195G yılı tahsisatının aynı olarak 12 000 lira teklif edilmiştir. 

33 Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı : 
Bu tertip için de 1956 yılı tahsisatının aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Rakımı yüksek olan mahallerdeki memurların yakacak zamlarını karşılamak üzere 
1956 yılındaki tahsisatın aynı olarak bu tertibe 15 000 lira konulmuştur. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Bir memurun imtihana iştirak edeceği düşüncesiyle geçen yılın aynı olarak 1 500 lira 
teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler : 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
Emekli ve giriş aidatı olarak Emekli Sandığına ödenmek üzere geçen seneden 21 594 
lira fazlasiyle 834 069 lira ödenek talebedilmiştir. 

12 % 1 ek karşılıkları : 
Bu maddeye geçen yıldan 3 926 lira fazlasiyle 151 649 lira konulmuştur. 

13 Emekli ikramiyeleri : 
25 yılı dolduranlara da ikramiye verileceği göz önünde tutularak geçen yılın aynı 
olarak bu maddeye 500 000 lira konulmuştur. 

14 Sandık yönetim masrafları : 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi icabatından olup mezkûr ka
nunun 14 ncü maddesinin (D) fıkrasına göre, 1956 yılı Bütçesinde kabul olunan mik
tardan 4 742 lira fazlasiyle 92 541 lira teklif edilmiştir. 

15 Diğer ödemeler : 
Geçen yılın aynı olarak 150 000 lira teklif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı : 
Hususi kanuna göre ayda 175 lira ödenmek üzere geçen yıl tahsisatının aynı olarak 
2 100 lira konulmuştur. 

4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı : 
1956 yılında bu fasıl tahsisatı 460 000 liradır. Kasa tazminatından (224) satış yap-
mıyan ambar, sevk ve transit memurları ile (59) mesul muhasibin de maaşlarının 
% 15 i nispetinde istifade ettirilmesi hususunun da nizamnamede yapılan değişme se
bebiyle bu fasla geçen yıla nazaran 150 000 lira fazlasiyle 610 000 lira ödenek teklif 
edilmiştir. 

H ;
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Umum Müdürlük büro masraflan : 
10 Kırtasiye 

Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 13 000 lira teklif edilmiştir. 
20 Döşeme : 

Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 1 500 Ura teklif edilmiştir. 
30 Demirbaş : 

Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
40 ö teber i : 

Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 22 500 lira konulmuştur. 
50 Aydınlatma : 

1957 yılında geçen yıl olduğu gibi 17 000 lira ile idareye çalışılacaktır. 
60 Isıtma : 

Kömür bedeline kömür tevzi müessesesince yapılan fiyat zammını karşılamak üzere 
bu tertibe geçen yıldan 5 000 lira fazjasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Vilâyetler büro masrafları : . . * 
10 Kırtasiye : «*• 

Bu tertibe geçen senenin aynı 54 000 lira teklif edilmiştir. 
20 Döşeme : 

Bu tertibe geçen yıla nazaran 2 500 lira fazlasiylo 10 000 lira konulmuştur. 
Bu artış yeniden ihdas edilen idare memurlukları ihtiyacı içindir. 

30 Demirbaş : 
Gerek yeniden ihdas edilen idareler gerekse bilcümle idare yerlerimizde eskimiş de
mirbaş eşyanın yenilerinin temini için bu maddeye geçen yıldan 10 000 lira fazlasiy-
le 30 000 lira ödenek konulmuştur. 

40 Öteberi : . ' . * 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
Geçen yılda olduğu gibi bu tertibe 32 500 lira ödenek konulmuştur. 

60 Isıtma : 
Kömür Satış ve T^vzi Müessesesince kömüre yapılan zammın ve yeni idarelerin ısıtıl
masını temin ma/ksadiyle bu maddeye 25 000 lira fazlasiyle 145 000 lira konulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler: 
1956 yılı için verilmiş olan 90 000 lira ile idare edileceği mülâhazasiyle aynı miktar ko
nulmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları: 
11 Umum Müdürlük posta ve telgraf ücretleri: 

Geçen yıldaki gibi 35 000 lira ile idaerye çalşjlacağı cihetle bu miktar ödenek iste* 
nilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Geçen yılda olduğu gibi 285 000 lira teklif edilmiştir. • 

21 Umum Müdürlük telefon ve başka muhabere ücret ve masraf lan : 
Telefon ve muhaberatın artışı, telefon faturaları muhteviyatının yükselişi sebebiyle 1957 
yılı için 15 000 lira fazlasiyle 80 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları: 
Mülhakat idarelerimizdeki jandarma telefonlarının kaldmlması ve müstakil telefon ika* 
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mesi sebebiyle telefon muhavereleri masraflarının ziyadesiyle tahakkuku yüzünden bu 
maddeye 1956 yılından 15 000 lira fazlasiyle 80 000 lira teklif edilmiştir. 

305 Kira bedeli: 
11 Merkez: 

Tertibin muhafazası bakımında i geçen yıl bütçesinde olduğu gibi 1 lira konulmuştur. 
12 Vilâyetler: 

Gecen yıl tahsisatının aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler: 
Geçen yılda olduğu gibi bu sene için de 250 000 lira teklif edilmiştir. 

307 Harcırahlar: 
10 Daimî memuriyet harcırahı: 

1957 yılı için bu maddeye teklif edilen miktar 1956 da olduğu gibi 100 000 liradır. 
20 (Muvakkat memuriyet harcırahı: 

Geçen yıl tahsisatının aynı alarak 530 000 lira teklif edilmiştir. 
30 Müfettişler harcırahı: 

Teftiş programının lâyıkiyle tatbikini sağlamak maksadiyle bu maddeye geçen yıldan 
60 000 lira fazlasiyle 260 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Evvelki seneler 50 000 lirayı aşan ecnebi memleketler harcırah tahsisatı 1956 yılında 
Santiyago Kongresine iştiraki temin için faslına tahsisat temini gayesiyle 20 000 lira
ya indirilmişti. Bu madde tahsisatı kâfi gelmemiş ve tertibine 40 000 liralık aktarma 
teklifi cihetine gidilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Bu sebeple 1957 yılma 35 000 li
ra tahsisat teklif edilmektedir. 

50 Ecnebi mütehassıslar ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 2 000 lira konulmuştur. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat : 
Aded Ve tahsisatı geçen yılın aynı olan seyyar atlı koruyuculara 1957 yılı için de 
aynen 229 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahlar : 
11 Umum Müdürlük : 

Devlef hastanelerinde yer buhmamayışı ve hususi hastanelerde yatırılıp tedavi edil
mesi muhtemel memurların tedavi ihtiyacı için 1956 yılından 20 000 lira fazlasiyle 
70 000 lira istenilmektedir. 

12 Vilâyetler : 
Geçen yıldan 15 000 lira fazlasiyle 80 000 lira ile idare edileceği düşüncesiyle bu ter
tibe 80 000 lira ödenek konulmuştur. 

13 Fabrikalar ve İşletmeler : 
Faslın yukardaki maddelerinde izah edilen sebeplerle bu tertibe 20 000 lira fazla ola
rak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. * -

407 Mııhasebei Umumiye Kanununun 46 nci maddesini ilgilendiren masraflar ; 
20 Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 

Geçen yılın aynı olarak 500 lira konulmuştur. 

( S . Sayısı : 70) 



M. 

30 Geriverilecek paralar : 
Geçen yılın aym olarak 8 000 lira konulmuştur. 

40 Mahkeme harçları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 54 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Bina ve Arazi vergileri ; 
tki yıllık sarfiyat göz önünde tutularak geçen yıldan 1 200 lira fazlasiyle 3 000 Ura 
teklif edilmiştir. - • * 

60 Kaçağın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak öde
meler: 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 13 500 lira teklif edilmiştir. 

5237 sayılı belediye gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler: 
Belediyelerce iştirak payı namı altındaki taleplerin karşılanması için geçen yılın aynı 
olarak 17 500 lira konulmuştur. 

Mahkeme masrafları; 
Dâvaları idare namına kazanan avukatların vekâlet ücretlerinin de Ödenmesi gereken 
bu madde için geçen yılın aynı olarak 80 000 lira teklif edilmiştir. 

Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları: 
11 İşçi ücretleri: 

îşçi ücretlerinin rayiçlere istinaden artmış bulunması yüzünden bu tertibe geçen sene
den 30 000 lira fazlasiyle 180 000 lira talebedilmiştir. 

12 İdare masrafları: 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 18 000 lira teklif edilmiştir. 

13 Teknik masraflar: 
Geçen, yıl tahsisatının aynı olarak 42 000 lira teklif edilmiştir. 

14 Fidelik müsabakaları: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 1 000 lira konulmuştur. 

15 Bağ yardımı: 
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

16 Mücadele masrafları: 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Kaçağı takip ve önleme masrafları: 
11 Tütün ekimi ve yazma masrafları: 

Bu madde için geçen yıl bütçesine konulan paranın aynı olarak 110 000 lira teklif 
edilmiştir. 

12 Kaçakla mücadele masrafları: 
Bu madde için muhtelif mmtakalarda ve tahsisen Doğu bölgelerinde kaçakçılıkla 
daha sıkı suretle mücadeleyi temin için geçen yıldan 5 000 lira fazlasiyle 20 000 li
ra teklif edilmiştir. 

Yayın masrafları: 
10 Satmalma ve abone 

Geçen yıldaki tahsisatın aym olan 12 500 lira ile idareye çalışılacaktır. 
20 Başka her çeşit masraflar : 

Geçen yılda olduğu gibi bu sene de 12 500 lira teklif edilmiştir. 
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Staj masraftan : 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahla-

riyie başka her çeşit masraf lan : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcıralı ve 
masraflara : 
Bu madde için geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
10 Kurum ve derneklere katılma payı : 

Milletlerarası Türkiye sanayi sevk ve idare gelişme merkezine 10 000 ve Pariste yeni 
teessüs eden tütünle ilgili ilmî araştırana iş birliği merkezine 5 000 liranın da öden
mesini temin için bu maddeye 1956 yılmdakinden 15 000 lira faslasiyle 21 000 lira 
teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
1957 yılında Yugoslavya'da yapılacak olan Beynelmilel Şarap Ofisi Umumi Komite 
toplantısına iştirak için bu tertibe ge-çen neneden 13 000 lira, noksan olarak 9 000 lira 
tahsisat teklif edilmiştir. 

Spor masrafları : 
Beden Terbiyesi Kanununun istilzam ettirdiği spor- hareketlerinin masraflarını karşı
lamak üzere geçen yıldan 2 000 lira ziyadesiyle 2 500 lira tahsisat konulmuştur. 

Kurs masrafları : 
10 Kurs umumi masrafları : 

1956 yılı tahsisatının aynı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 
20 öğrenci bursları : 

Geçen yıldan 7 000 lira noksaniylc 35 000 lira ile idare edilecektir. 
30 İnhisarlar memlrları meslek kursu umumi masrafı : 

1957 yılı için de 80 000 lira olanak teklifte bulunulmuştur. 

Geçen yıl borçları : ,v 3̂ 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 35 000 Ura konulmuştur. 

Eski yıllar borçlan : '" *i% - * ?' r '• 
10 1952 - 1955 yıllan borçları : ~- pj?-~ 

Geçen yıl tahsisatından 10 000 lira eksile olarak 30 000 lira konulmuştur. 
20' 1928 -1951 yıllan borçları : -<• 

Bu madde için de geçen yılda kabul olunan 5 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar : 
îdare aleyhine açılmış dâvalardaki talepler muhteviyatı dolayısiyle geçen yıl tahsisa
tının yetişmiyeceği mütalâaşiyle bu tertibe 65 000 lira ziyadesiyle 200 000 lira konul
muştur. 

îşçi kurul ve sendikalanna yardım : 
Bu fasla geçen yıl tahsisatından 10 000 lira ziyadesiyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Çeşitli hayır kurumlarına yardım : 
Bu fasla 1956 yılından 3 000 lira fazlasiyle 5 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 
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605 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince Ödeneoek şarap ihraç 
primleri ve yapılacak başka ödemeler : 
Dış memleketlere ihraeedilecek şarap miktarı 1957 yılında 3,5 milyon litreyi bulacağı 
hesaplandığından ödenecek primin de bu artışa uygun olarak ve 1956 yılından 50 000 
lira fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. 

(A/2) S'-ı 

701 Bina tamirleri : 
11 Umum Müdürlük : 

Umum Müdürlük binasının denize kaymasını önlemek üzere rıhtım takviyesi için lâr-
sen temin edilemediğinden 1955 ve 1956 yıllarında bu takviye yapılamamıştır. Gerek 
bu iş ve gerekse Umum Müdürlük binası tamir işleri için maddeye geçen yıl tahsisa
tından 25 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir, 

12 Vilâyetler : 
350 aded idare binalarımızın tamir ve bakımı, elektrik tesisatının islam için bu mad
deye geçen senenin aynı olarak 300 000 lira teklif edilmiştir. 

13 Fabrikalar ve işletmeler : 
Muhtelif fabrikaların tamiratı için geçen senenin aynı olarak 350 000 lira teklif edil
miştir. 

735 Bina satmalına, yaptırma : 
12 Vilâyetler : 

Bu maddeye geçen yıl tahsisatından 730 000 lira noksaniyle 470 000 lira konulmuştur. 
Bu para ile geçen sene başlanıp ikmal edilmiyen-işler karşılanacaktır. 

13 Fabrikalar ve işletmeler : 
Bu tertip için geçen yıl 3 865 000 lira tahsisat kabul edilmişti. 1957 yılında ise geçen 
seneden 535 000 lira fazlasiyle 4 400 000 lira talebedilmektedir. Bu tahsisat ile tütün, 
tuz, müskirat, kibrit ve çay fabrikaları ve yeni tesis edilecek Çanakkale Şarap Fabri
kasına ait gerekli inşaat yapılacaktır . 

736 5113 ve 6476 sayılı Kanunlar gereğince satmalmacak veya yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evleri ve ambarları : 
Bu fasla geçen yıldan 661 250 lira fazlasiyle teklif edilen 4 000 000 lira ödenekle Bur
sa, Samsun, Bandırma, Paşalimanı, Adana Tütün Bakım atelyeleri tesisatı inşaatına de
vam olunacak ve Samsun, Bandırma, işleme tesisatı yapılacak bundan başka Silvan, 
Malatya ve Maltepe bakım atelyeleri inşaatına başlanacaktır. 

741 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi masrafla n : 

10 Fabrika, imal ve doldurma evleri : 
Maltepe fabrikasının inşaatı için 1957 yılında tesbit olunan programa göre bu maddeye 
geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 4 000 000 lira teklif edilmiştir. 

20 A. M. F. Firması bonoları : 
Mukavele gereğine* 1957 yılında ödenecek (3) bono ile vergi ve faizleri karşılıği ola
rak bu tertibe 1 723 734 lira talebedilmiştir. 

30 Bize Çay fabrikaları : 
Gündoğu ve Fener Çay fabrikalarının programına göre bakiye inşaat ve tesisatı kar
şılamak üzere bu maddeye geçen yıldan 854 000 lira noksaniyle 100 000 lira teklif 
edilmiştir. 
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751 Satınalmaeak makine, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları : 
Geçen yılda olduğu gibi fabrika ve işletmelerin kapasitelerinin artırılması ve yeni 
cihazlarla takviyesi .maksadiyle bu fasla 1957 yılı için geçen yıldan 1 800 000 lira 
fazlasiyle 4 400 000 lira konulmuştur. 

752 Satınalmaeak taşıtlar ve bunların komple motorları : 
Bu fasla idarenin zaruri taşıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen senenin aynı ola
rak 200 000 lira 'teklif edilmiştir. 

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunların genişletme 
ve sınırlandırma masrafları : 
Tatbik edilen programın devamı ve tuzlaların kadastro ve haritalarının yaptırılması 
için bu fasla geçen yıla nazaran 400 000 lira noksaniyle 1 000 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. 

771 Şaraplık bağ yetiştireceklere 5089 sayılı Kanun gereğince yapılacak ikrazlar . 
faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

Tütün 

1956 yılı 7 aylık tütün satışları 15 251 379 "kilo olup geçen yılm aynı devresi zarfındaki satış 
miktarı 14 793 564 kiloya nazaran % 3.09 nispetinde fazladır. 1955 yılı satış miktarı 
25 286 757 kilo olduğundan satış nispeti % 3.09 un buna tatbiki halinde 1956 yılı satışlarının 
26 068 120 kilo olacağı ancak son aylardaki inkişaflara nazaran satışların * sene nihayetinde 
26 500 000 kiloyu bulacağı tahmin edilmektedir. Bu artış 1957 yılında da devam ve son aylar
daki % 6 ile 7 arasındaki nispeti muhafaza ettiği takdirde 1957 yılı için, 28 500 000 kilo ma
mul tütün satılacağı tahmin edilmiştir. Satış nevilerine göre vasati fiyatının 1 163,51 kuruş ve 
satış tutarının da 331 600 576 lirayı bulacağı hesabedilmiştir. 

1956 yılı bütçe tahminlerinde ise 491,26 kuruş olarak hesabedilmiş-olan tütün maliyeti 1957 
yılı için 555,33 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

1956 1957 

Asli madde 375,93 416,06 
Malzeme 65,09 73,56 
işçilik . ' • 22,55 32,51 
U. Masraf 27,69 33,20 

491,26 555,33 

Beyiye, na'kliye, sigorta ve muhtelif masraflardan übaret olan satış masrafları, 1956 yılı bütçe 
talhminlerinde, 'kilo başına 99,59 kuruş hesabedil miş idi. 1957 yılı için yapılan tahmin ve hesaplar
da bu masrafların 101,09 kuruş olacağı neticesine varılmıştır ki, 
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Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

1956 

66,30 
9,91 
8,-

1 0 -
2 — 
3,38 

99,59 

1957 

67,82 
9}9B 

10 — 
2 -
3,29 

101,09 

Yukarda arz ve izah edilen vaziyete nazaran 1956 ve 1957 yılları tütün satış, maliyet, masraf 
ve kâr talhmmlerini gösteren cetvel aşağıya dere edilmiştir. 

Satış 
Yılı Kilo Bedeli Maliyeti masrafları Satış kârları 

1956 26 500 000 299 120 775 130 183 041 26 390 654 142 547 080 
1957 " 28 500 000 331 600 576 15Ö 267 951 28 811 149 144 521 476 

Buna nazaran, netice itibariyle, 1957 yılı tahminlerinde 1956 yılma nazaran 1 974 396 lira 
fazla bir kâr derpiş edilmiştir. 1956 yılında vasati olarak bir kilo tütünden elde edileceği tahmin 
edilen kâr 537,91 kuruş olduğu halde, 1957 yılında 507,09 kuruştur. Bu vaziyete göre 1957 yılı sa
tış kârı geçen yıldan 1 974 396 lira fazlasiyle J44 521 476 lira tahmin edilmiştir. 

: ' •- "' Tuz 

1956 yılı 7 aylık satışları 183 965 ton olup geçen yılın aynı devresi zarfında 175 389 ton tutan 
satışlara nazaran % 4,89 nispetinde bir artış kaydedilmiştir. 1955 yılında 294 106 ton tuz satılmış 
olduğundan, artış nispeti olan % 4,89 un buna tatbiki halinde 1956 yılı satışlarının 308 490 ton 
olacağı tahmin edilmektedir. 

1957 yılında da bu artış devam ettiği takdirde satışların 323 570 tonu bulacağı tanımın edilmek
tedir. 

' "" 
1957 yılı tahminleri 320 000 tondur. Bundan elde edileceği hesabedilen satış tutan 12 678 780 

liradır. Beher ton için 8,25 lira maliyet ve 9,80 lira satış masrafı hesabedilerek 6 902 460 lira sa
tış kârı yapılacağı tahmin olunmuştur. 

Çay 
"• 1955 yılında yurdumuzda 3 562 293 kilo çay satılmıştır. 1956 yılının 7 ayında ise satış mikta
rı 2 278 896 kilodur. Geçen seneki aynı devre satışları 1 821 981 kilo olduğuna nazaran tezayüt 
nispeti % 25,08 dir. Eldeki çay mevcuduna nazaran bu yıl âzami 3 500 000 kilo satılabileceği" tah
min edilmektedir. 1957 yılında ise ithal imkânları hâsıl olduğu takdirde ve yerli çayın artan is
tihsali göz önünde bulundurularak 4 580 000 kilo olarak hesaba alınmıştır. Vasati 2 500 kuruş 
fiyatla satış tutan 114 500 000 lirayı bulacaktır. 1956 yılı maliyeti 971 kuruş hesabedilmişken 1957 
yılı için 1 054,61 kuruş alınmıştır. 
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Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
U. Masraf 

971,— 1064,61 

1966 yılında küo babına 181 kuruş tahmin edilen satış masrafları 1957 yüı için 184 kuruş olarak 
hes&bedilmiştir. 

1956 1957 

Beyiye 160,— 
Bayi nakliyesi 3,— 
Hakiki nakliye 20,— 
Znruf amortismanı • %— 
Sigorta 5,— 
Muhtelif 1,— 

181,— 184,— 

Bu vaziyete nazaran 1957 yılı satış kârı geçen yıldan 7 221 660 lira fazlasiyle 57 771 660 lira 
tahmin edilmiştir. 

Bira 

1956 yüı 7 ayındaki satış 18 026 144 litredir. Geçen yılın aynı aylar zarfındaki satışı ise 
19 249 343 litre olduğuna nazaran % 6,35 nispetinde bir düşüklük kaydedilmiştir. Bu nispet 
27 220 568 litre tutan 1955 yılı satışlarına tatbik edildiği takdirde, 1956 yılı satışlarının 25 500 000 
litre olacağı anlaşılmakta ise de, fabrika kapasiteleri ve 1955 yılı satışları göz önünde tutularak 
1957 yılı satışları, 27 000 000 litre olarak tahmin edilmiştir. 

Vasati litre fiyatı 128,89 kuruş hesabiyle satış tutara 34 800 000 lira olacaktır. 1956 yılında be
her litrenin imalât maliyeti 28,39 kuruş olduğu halde 1957 yılı maliyeti 34,21 kuruş olarak tesbit 
edilmiştir. Litrede 40 kuruş İstihlâk Vergisi dâhil satış masraf lan 62,5 kuruş olarak hesabedile-
rek litrede elde edilecek kâr 32,18 kuruş tahmin edilmiştir. Kâr yekûnu 8 687 850 lira olarak tes
bit edilmiştir. 

İspirtolar 

1955 yılı 7 aylık ispirto satışları 5 417 289 litre iken 1956 yılının aynı aylarında satış 5 765 384 
litrece çıkmıştır. Buna nazaran % 6,43 nispetinde bir tezayüt kaydedilmiştir. 1955 yılı satış mik
tarı 8 819 781 litre olduğundan satış nispetinin 1956 senelerine tatbiki halinde 1957 yılı satışları
nın 10 000 000 litreye baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 1957 yılı ispirto satışlara için 11 000 000 litre 
tahmin edilıftiştir. Satış nevilerine göre litre basma vasati 113,28 kuruş bedel halinde satış tuta
rı 12 460 485 lira olarak hesabedilmiştir. 1957 yılı maliyeti 62,53 satış masrafları 6, 21 kuruş ola
rak hesabedilmiş ve neticede ispirto satışlarından litrede 44,54 kuruş hesabiyle 4 898 ?/i9 lira kâr 
tahmin edilmiştir. 

900,98 980,61 
40,82 43,— 
13,72 20,— 
15,53 11,— 

150,— 
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Saküar 

1956 yılı (7) aylık satış 5 944 882 litredir. Bu ııüktar, 5 288 060 litre olan geçen yıl satışına naza
ran % 12.42 nispetinde fazladır. 1955 yılı satışları 9 674 593 litre olduğuna nazaran bu satışın 1956 
ve 1957 senelerinde tatbiki neticesinde 1957 yılı satışlarının 12 000 000 litreyi bulacağı anlaşılmış 
ve 1957 yılı tahmini 12 000 000 litre üzerinden yapılmıştır. Vasati 851.23 kuruş fiyatla tutarı 
102 147 500 liradır. 1956 yılı bütçesinde maliyet ve sataş masrafları tutan litre başına 302.82 kuruş 
tahmin edilmiştir. (1957) yılı için 312,53 kuruş hesaplanmıştır. Bu vaziyete nazaran 1957 yılı için 
derpiş edilen satış kân geçen yıl tahminlerinden 11 140 164 lira fazlasiyle 64 644 164 Uradır. 

ŞaropiUr 

1956 yılı (7) aylık satış miktarı 2 491139 litredir. Geçen yılın aynı aylar zarfındaki satışı 2 628 270 
litre olduğuna nazaran 1956 da % 5,10 nispetinde bir düşüklük görülmektedir. 1955 yılı satış miktarı 
5 295 9#5 litre olduğundan düşüş nispetinin buna tatbiki halinde 1956 yılı satışlarının 5 000 000 litre 
olacağı anlaşılmış ve buna nazaran da 1957 yılı satışlan 5 000 000 lif re olarak tahmin edilmiştir. 
1957 yılı tahmininde litre maliyeti 40,60 kuruş olarak alınmıştır. Bu vaziyete göre 1957 yilı için litre 
hasına satış kân 15,40 kuruş hesabiyle 769 902 lira kâr tahmin edilmiştir. 

,.,. : Diğer içkfor '"" ' . '",'•- *" 

A) Kanyak r 

1955 yılında 263 624 litre kanyak satılmıştır. (7) ayüık bir devrede satışlar 1955 te 107 183 lit
re, 1956 da 114 364 litreyi bulmuştur. Artış nispeti % 6,71 dir. 1957 de 270 000 litre satış yapıla-
cağı ve bundan elde edilecek satış hasılatının 2 443 430 lira ve satış kânnın 1 424 488 lira olaca
ğı tahmin edilmektedir. 

B) Vermut : 

1956 yılı (7) aylık satışları 116 832 litredir. 1955 yılı satışları <87 130 litre olup aynı aylar zar
fındaki satışlara nazaran % 34,09 nispetinde bir fazlalık vardır. 19£7 yılı satış tahmini 337 000 
litredir. Bundan elde edilecek satış hasılatı 1 121 738 lira ve satiş kârı da 215 679 liradır. 

C) Kınakına : 

1956 yılı (7) aylık satışları 1 141 litredir. 1955 yılı satışları 774 litre olduğuna nazaran 
% 47,41 nispetinde bir fazlalık vardır. 1957 yılında 2 000 litre satılacağı tahmin edilmiştir. Bu sa
tıştan elde edileceği tahmin edilen hasılat 6 800 lira, kâr 341 liradır. 

D) Likörler : ' * *< 

1956 yılı (7) aylık satış miktarı 232 100 litredir. Geçen yılın aynı aylar zarfındaki satışı 
187 198 litre olduğuna göre 1956 yılında % 23,98 nispetinde bir fazlalık müşahede edilmektedir. 
1955 yılında 884 314 litre satılmıştır. Nispetin tatbiki halinde 1956 yılı içinde 476 470 litre sa
tılacaktır. 1957 yılı için satışın 551 000 litre olâeağı tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek ha
mlat 3 316 700 lira ve kâr 1 312,073 liradır. 

( 8 . Btym i 70) 
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E) Malt . 

1957 yılı için 50 000 litre malt satışı yapılacağı tahmin edilmiştir,; Beher litrede satış fiyatı 
177,14, maliyet ve masraf 136, 62 kuruş, satış kârı da 40,52 kuruş olarak hesaplanmıştır. Buna 
göre malt satışında 88, 571 lira hasılat ve 20 261 lira kâr elde edilecektir. 

F) Votka :. 

1956 yılı (7) aylık satışları 640 286 litredir. Geçen yıl satışı 504 665 litre olduğuna nazaran 
% 26,87 nispetinde bir fazlalık mevcuttur. 1955 yılr satışları 957 493 litre, 1957 yılı için satışların 
1 500 000 litreyi bulacağı tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 11 514 288 lira ve satış 
kân 8 563 215 liradır. 

ay cin : 
1956 yılı (7) aylık satışları 23 158 litre ve 1955 yılı satışları aynı devrede 20 381 litre olduğuna 

göre 1956 yılı satışlarında % 13,62 nispetinde bir artış vardır. 1955 yılı satışları 38 086 litredir. 
1957 yılı için 40 000 litre satış tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 300 000 lira ve satış 
kân 166 864 liradır. 

Yukardaki izahata nazaran diğer içkilerde toplu olarak 2 750 000 litrede 18 791 527 lira satış ha
sılatı ve 11 702 921 lira satış kârı elde edileceği anlaşılmaktadır. 

Barut 

1956 yılında (7) aylık satışlar 6 791 328 lirayı bulmuştur. 1957 yılı için 6 458 920 liralık satış 
yapılacağı tahmin edilmektedir. Bunun 3 383 306 lirası maliyet 704 750 lirası satış masrafı olmak 
üzere maliyeti ceman 4 088 056 liradır. Satış kân 2 370 8,64 lira olarak hesaplanmıştır. 

Kibrit 

1956 yılı (7) aylık satışları 56 431 sandık, 1955 yılı satışları da yine (6) aylık olarak 49 086 san- • 
diktir. 1957 yılı için fabrika kapasitesi göz önünde bulundurularak 75 000 sandıklık bir satış talimini 
yapılmıştır. Ancak satış bedelinin maliyet ve satış masraflarına tekabül etmemesinden 292 500 
liralık bir zarar derpiş edilmiştir. 

Yukarıdaki hesaplara göre umumi satış kârı 301 977 126 liradır. Bu rakama memleket harici 
satışlardan elde edileceği tahmin edilen 500 000 lira ile maliyete giren bütçe masraf ve sair varidat 
olarak 10 000 000 lira eklenerek ve döner sermaye masrafları olarak da 7 940 000 lira tenzil edil
dikten sonra bütçe varidatı (B) cetvelinin birinci faslı olan satış kârları 304 537 126 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Bütçe varidatının bu faslı geçen yıl tahminlerinden 25 391 166 lira fazladır. Bu 
suretle elde edilen 304 537 126 liraya bütçe varidatı olarak 4 190 000 lira ve muhtelif nevi mamu-
lât satışlarından tahassui edecek 193 255 191 lira Millî Müdafaa Vergisi eklenerek bütçe kanunu 
lâyihasının 2 nci maddesinde gösterildiği üzere (B) cetveli yekûnu 501 982 317 lira tutmuştur ki, bu 
rakam geçen yıl tahminlerinden 46 1-87 962 lira fazladır. 

(S. Sayım ;.Î0) 
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Umumi bütçeye ödenecek Hazine hissesinin hesabına gelince 

501 982 317 lira olarak tahmin edilen varidattan bütçe kanunu lâyihasının 1 nci maddesinde 
sözü geçen (A-1) ve (A-2) cetvelinde gösterilmiş olan ceman 49 964 646 lira tenzil edilmek, 4250 
sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından % 4,50 nispetinde 3 656 044 lira 
Tayyere Resmi ve 5237 sayılı Kanun gereğince inhisarlar safi varidatından % 5 nispetinde 11 694 017 
lira belediyeler hissesi ayrılmak suretiyle, Hazine hissesi geçen seneye nazaran 41 969 337 lira faz-
lasiyle 436 667 610 lira olarak tesbit edilmiştir. 

İdarenin Hazine hissesinden maada sağladığı geliri gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir: 

Hazine hissesi 
Tayyare resmi 
Belediyeler hissesi 
Bira İstihlâk- Vergisi 
Kibrit x> » 

1957 yılı fazlası 

1956 

394 698 273 
2 928 943 

10 567 056 
10 800 000 
10 500 000 

429 494 272 
44 573 399 

1957 

436 667 610 
3 656 044 

11 694 017 
10 800 000 
11 250 000 

474 067 671 474 067 671 

(S. Sayısı : T0) 



I - inhisar dahilî satışlar : ölçü 

2. Tuz 

3. Çay: 

1. Tütün : 
Satış Kilo* 
Maliyet 
Satış masrafı 

Satış Ton 
Maliyet 
Satış masrafı 

Satış Kilo 
Maliyet 
Satış masrafı 

4. İspirtolar : 
Satış Litre 
Maliyet 
Satış masrafı 

5. Rakılar : 
Satış » 
Maliyet 
Satış masrafı 

6. D. içkiler : 
Satış •» 
Maliyet 
Satış masrafı 

İnhisar dahilî kârlar yekûnu 
I I - inhisar haricî satışlar : 

7. Bira : 
Satış » 
Maliyet 
Satış masrafı 
İstihsal Vergisi 

SATIŞLARIN TAHLİLÎ 
Vasati fiyat Satış 

Satış Kuruş S. masrafları Satış 

28 500 000 1 163 51 331 
555 33 158 267 951 
101 09 28 811 149 187 

320 000 3 962 — 12 
825 — 2 640 320 
980 — 3 136 000 5 

4 580 000 2 500 — 114 
1 054 61 48 301 140 
184 — 8 427 200 56 

11 000 000 113 28 12 
62 53 6 878 763 
6 21 683 393 7 

12 000 000 . 851 23 102 
228 72 27 447 287 
83 81 10 056 049 37 

2 750 000 683 32 18 
198 61 5 461 732 
59 16 1 626 874 7 

27 000 000 128 89 34 
34 21 9 237 150 
22 50 6 075 000 
40 _ 10 800 000 26 



8. Şaraplar : 
Satış Litre 5 000 000 76 — 3 
Maliyet 40 60 2 030 048 
Satış masrafı — — — 
İstihsal Vergisi 20 — 1 000 000 3 

9. Barut : 
Satış Lira 6 458 920 — — 6 
Maliyet 52 38 3 383 306 
Satış masrafı 10 91 704 750 4 

10. Kibrit : 
Satış San. 75 000 25 000 — 18 
Maliyet 8 790 — 6 592 500 

, Satış masrafı 1 600 — 1 200 000 
İstihsal Vergisi 15 000 — 11 250 000 19 

Kâr 
Zarar 

Satış kârları : 
Haricî satış kârları 
Maliyete giren bütçe masrafları ve sair gelirler 

Faiz, amortisman, sabit kıymetler sigortası ve sair masraflar 

Bütçe (B) cetvelinde gösterilen satış kârları 
Bütçe varidatı 
Millî Müdafaa Vergisi 

Bütçe varidatı yekûnu ^ 
Bütçe masraflan 
Tayyare Resmi 
Belediye hissesi 

3 656 044 
11 694 017 

10 
1. 

4 
193 

49 

15 

Hazine hissesi : 



Rapor 
26 .1 .1957 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüne ait 1957 yılı bütçesini tetkik ettik: 

Görüşlerimizi, biri idarenin umumi faaliyetleri, diğeri bütçe müfredatına aidolmak üzere iki kı
sımda arz etmeyi, mevzuun şümuliyle incelenmesine imkân vermesi bakımından daha uygun müta
lâa ettik. 

I - Kısım 

inhisarlar Umum, Müdürlüğü çalışmaları hakkında umumi görüşlerimiz 

Mevzu : 

Bilindiği üzere sınai ve ticari faaliyetleri sonunda vergi tahsil etmek durumunda olan İnhisarlar 
İdaresi, hükmi şahsiyeti haiz, mülhak bütçe ile idare edilen bir Devlet müessesesidir. 

Organizasyon : 

Muhtelif kanunlarla (*) ihdas edilmiş bulunan monopollerin tahmil ettiği vazifeleri bu idare 
(21) fabrika, (54) tuzla, (335) Y. T. Bakım ve işletme deposu, (29) başmüdürlük, (65) müdürlük 
(435) memurluk ve nihayet (1 169) başbâyilikten terekkübeden organizasyon ile ifa etmektedir. 

t§ hacmi : 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
İspirto ve 
içkiler 
Barut 
Kibrit 

Îsp. 

1 9 5 6 
Lira 

457 493 500 
14 896 400 
93 750 000 

155 409 303 
8 605 185 

17 500 000 

747 654 388 

-
% 

61,19 
1,99 

12,54 

20,79 
1,15 
2,34 

100,— 

1 9 5 7 
Lira 

507 462 425 
15 878 780 

114 500 000 

186 192 804 . 
6 458 920 

18 750 000 

849 242 929 

% 

59,76 
1,87 

13,48 

21,92 
0,76 
2,21 

100,— 

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile idare iş hacmi 1956 yılında 747 milyon Türk li
rası iken 1957 yılında 102 milyon lira fazlasiyle 849 milyon Türk lirası civarında olacaktır. 

(*) 3078 Tuz Kanunu 
3437 Tütün ve tütün inhisarı Kanunu 
4223 Çan inhisarı Kanunu 

>4250 İspirto ve ispirtolu içkiler Kanunu 
4374 Barut ve patlayıcı maddeler inhisarı Kanunu 
5865 Kibritin inhisardan çıkarılması Kanunu 

6556 - 6532 Biranın inhisardan çıkarılması ve İstihlâk Vergisine tabi olması hakkında Kanun 
6551 Patlayıcı maddelerin inhisardan çıkarılması hakkında Kanun. 

( S. Sayısı : 70 ) 



Sermaye : 

inhisarlar İdaresinin mütedavil sermayesi 1956 yılında çıkarılan bir kanunla 300 000 000 
liraya iblâğ edilmiş olup 1 . XI .1956 tarihindeki durumu aşağıda gösterilmiştir. 

Aktif 

Para 
Mal 
M. Sermaye sabit kıymet 
İştirakler 
Alacaklar 

Yekûn 

Lira 

53 068 042 
282 819 542 

6 580 000 
1 166 380 

28 251 808 

371 885 772 

Pasa 

ödenmiş sermaye 
Sigorta ithiyatı 
Bonolar 
Krediler 
Desteklemeye idarenin borcu 
1956 yılından Hazineye borç 
1956 » müesseselere » 

Lira 

105 295 175 
505 700 

200 000 000 
19 317 463 
24 850 462 
20 970 300 

946 672 

371 885 772 

Personel durumu : 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 4896 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (1) sayılı cetvel ile 
3 765 aded olarak tesbit edilmişi olan memur kadroları 5804 sayılı Kanun ile 3 732 ye indirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu kere 4896 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkında hazırlanmış olan 
kanun lâyihası ile memur adedinin 3 732 den 3 500 adede indirildiği görülmüştür. 

Bilhassa sigara ve çay istihlâkindeki artış ve çay ziraatimizde son senelerde görülen inkişaf 
muvacehesinde Y. T. Bakım ve İşleme depolariylo çay fabrika ve atölyelerinin artırılması neti-
cesindo lüzum görülmiyen kadrolara rağmen yeni kanun lâyihası ile 223 kadro lağvedilmiştir. 

1950 yılından itibaren (L) cetveline alınmak suretiyle kullamlmıyan bu kadroların teşkilât 
kanununa bağlı (1) sayılı cetvelden çıkarılmış olması uygun mütalâaa edilmiştir. 

Hulâsa : Mevzu, organizasyon, sermaye ve personel durumu hakkındaki bu^tesbitten sonra 
idarenin faaliyetleri^ hakkındaki görüşlerimiz; 

I - İşletmecilik, * 

II - Tevzi, 

III - Hazineye temin ettiği gelir, 
Bakımlarından aşağıda arz edilmiştir. 

. I - İşletmecilik bakımından -

a) Tütün fabrikasyonu : 

idare mamul tütün imalâtını, İstanbul, izmir, Samsun, Malatya, Adana ve Bitlis fabrikaları 
vastıası ile temin etmektedir. 

Bu tesislerden istanbul, izmir ve Samsun fabrikaları; Reji idaresinden müdevverdir. 

Keza Rejiden müdevver Adana Fabrikası binası 1952 yılında yeniden inşa edilmiştir. 

Malatya Fabrikası 1939 d.a idarece modern tesislerle kurulmuştur. 

Bitlis Fabrikası için 1940 da idarece yeni bir bina yapılmıştır. 

( S. Sayısı : 70 ) 
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Kaçakçılığı önlemek maksadiyle ve bâzı mucip sebeplerle 1926 da idarece tesis edilmiş olan Art

vin, Diyarbakır ve Urfa Tütün atelyeleri işletmeleri iktisadi görülmediğinden tedricen lağvedil
mişlerdir. 

1926 yılında idare elinde bulunan fabrika ve atelyelerinin normal mesai ile sigara ve tütün ima
lât kapasiteleri ve fabrikaların bugünkü kapasiteleriyle ihtiyacın giderilmesi için icabeden kapasi
teler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

İstanbul 
İzmir 
Samsun 
Adana 
Malatya 
Bitlis 

Fabrikası 
» 
» 
» 
» 
» 

Artvin, Diyarbakır, Urfa atelyeleri 

Yekûn 

Tütün ve 
sigara 1926 
kapasitesi 

(Kilo) 

6 530 000 
1 460 000 

970 000 
400 000 
51 000 
36 000 

317 000 

9 804 000 

. Tütün ve si
gara bugün
kü kapasite 

(Kilo) 

8 664 000 
5 868 000 
3 540 000 
2 352 000 
3 324 000 

756 000 
— 

24 504 000 

Tütün ve si
gara ihtiyacı
nın giderilme
si için gere
ken kapasite 

(Kilo) 

14 079 000 
5 596 000 
2 496 000 
2 715 000 
3 357 000 

257 000 
— 

28 500 000 

Bugünkü sigara kapasitesinin üstünde olan istihlâkin karşılanması için fabrikalarda fazla me
sai yapılmaktadır. 

Yukardaki cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile bugünkü kapasite ile istihlâk arasında 
en büyük fark istanbul Fabrikasmdadır. Bu itibarla istanbul Fabrikası kapasitesinin, müstakbel* 
inkişaflarda göz önünde bulundurularak hinterland ihtiyacını karşılıyacak seviyeye çıkarılması 
zaruridir. Bu maksatla; Maltepe - Cevizli'de 15 000 000 kilo kapasitede bir sigara fabrikası inşası 
için hazırlıkların tamamlanmış olduğu ve bütçeye 4 000 000 liralık tahsisat konulduğu görülmüştür. 

b) Yaprak tütün işleme ve bakım : . 

Tütünlerimizin fennî metotlarla daha rasyonel bir şekilde işleme ve bakımını temine matuf ola
rak yurdun muhtelif bölgelerinde tesis edilmiş bulunan işleme ve bakım evlerinin mekanizasyonu 
1955 yılında ilk defa realize edilmiş olduğu ve izmir işleme Bakımevinde 300 000 lira sarfiyle ku
rulan mekanik tesisler dolayısiyle geçen sene 100 000 liralık bir tasarruf temin edildiği halde bu 
sene âzami kapasite ile çalışma neticesi olarak elde edilen tasarrufun geçen seneden 105 500 lira 
fazlasiyle 205 500 liraya baliğ olduğa ve işin mekanize edilmiş bulunması sebebiyle işçinin daha 
az bir emek sarfiyle ve en mükemmel hıfzıssıhha şartlan içinde çalışması imkânı temin edilmiştir. 
Bu işleme evinde işleme tesisatı ile birlikte yapılmamış olan klimatizasyon tesisatı da 224 191,43 
lira sarfiyle bu sene tahakkuk ettirilmiş olup bu tesisle tütünlerin işleme esnasında verdiği kırık 
nispetinin haddi asgariye indirilmesi imkân dâhiline girecek ve bu suretle senevi takriben 280 000 
liralık bir kıymetin zıyaına mâni olunacaktır. 

Samsun ve Bandırma işleme ve klimatizasyon tesisatlariyle Trabzon İşleme Evi tavlandırma 
tesisatının önümüzdeki sene tahakkuk ettirilmesini temin için çalışmalara devam edilmektedir. 

5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince inşa edilip 1955 malî yılı sonuna kadar hizmete giren 

( & Sayı» • 70) 
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bakım ve işleme evleri dolayısiyle takriben 540 0C0 liraya baliğ olan kira tasarrufunun 1956 malî 
yılı içinde hizmete giren depolarla 8İ5 000 liraya yükseleceği hali inşada bulunan ve önümüzdeki 
sene hizmete girecek olan depolarla bu tasarrufun 100 000 liralık bir artış kaydedeceği anlaşılmış 
bulunmaktadır. 

c) İspirto ve ispirtolu içkiler işeltmeleri : 

îdare yurdun ispirto ve muhtelif içki ihtiyacını îstajtıbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Gazian-
teb, Tekirdağ, Elâzığ ve Ürgüb'de bulunan iki bira, üç ispirto ve rakı; beş şarap ve bir likör fab
rikası vasıtasiyle temin etmektedir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler istihlâki her sene muntazaman yükselmekte olup, 1956 imalât mü-
rettebi, 1956 sekiz aylık imalât, 1957 imalât mürettepleri aşağıda gösterilmiştir : • 

(1955) (1956) (1957) 
1950 imalât 8 aylık imalât 

imalâtı mürettebi imalât mürettebi 

Rakılar 2 749 025 10 000 000 6 221 781 12 000 000 
Bira 19 526 600 30 000 000 20 258 500 30 000 000 
Likör, kanyak, 
vermut cinv.s. 536 180 825 000 629 147 1 321 000 
Votka 87 452 750 000 655 575 1650 000 

îdare, artan ihtiyacı bira hariç, mevcut fabrikaları ile ve fabrikaları forse çalıştırmak suretiyle 
karşılamaya muvaffak olmaktadır. Ancak bu meyanda rakı ve ispirto fabrikalarını takviye etmek 
üzere İtalya'dan, Çekoslavakya'dan kontinü taktir ve tasfiye cihazları, bullar kazanları temin etme
ye teşebbüs etmiştir. 

Bira mevzuuna gelince; mevcut bira fabrikaları kapasitesi, yurdun bira ihtiyacını tamamen kar
şılamaya müsait değildir. İhtiyacın; biranın inhisar dışı bırakılmış olması dolayısiyle hususi teşeb
büs tarafından inşa ve tesis edilecek fabrikalar vasıtasiyle de karşılanabileceği düşünülmektedir. 

Bununla beraber, İnhisarlar İdaresi gerek Ankara Bira Fabrikasının takviyesi ve gerekse istan
bul Bira Fabrikasının takviye ve kapasitesinin bir miktar daha yükseltilmesi gayesi ile malt tesisleri, 
kaynatma ve tahammür tesisleri gibi tesislerin temini için 1957 senesi bütçesine tahsisat ilâve etmiş 
ve bunların Çekoslavakya'dan teminleri için muhtelif firmalardan teklifler istenmiştir. 

d) Tuz isletmeleri: '' 

Büyük, küçük kapasitede 50 yi mütecaviz tuz işletmesinden İnhisarlar İdaresi yurdun (250 ilâ 
300) bin ton civarında tuz istihlâkini karşılıyacak durumdadır. 

Bunların 1956 yılı istihsalleri aşağıda gösterilmiştir : 

Deniz tuzu 
Göl tuzu 
Kaya tuzu 
Kaynak tuzu 

Yekûn 373 250 » 

Tuz istihsalinde, Çamaltı Tuzlasında tevsi işlerine devam edilmektedir. Yegâne ihracat tuzlamız 
olan Çamaltı'dan Japonya, Bulgaristan ve Yugoslavya'ya halen 54 040 ton tuz ihracedilmiş olup 
ayrıca aynı memleketlere 42 300 ton tuz sevk edilmek üzeredir. 

236 483 Ton 
71 651 » 
21 906 » 
43 210 » 
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e) Çay işletmesi: 

1957 yılında 4 580 000 kilo çay satışı tahmin edilmiştir. 

Bunun en az 1 800 000 kilosu Rize'den elde edilecektir. 
Rize ve havalisindeki, çayların mevsiminde iyi bir surette işlenmesini temin maksadiyle geçen se

ne faaliyette bulunan Fener, Çayeli ve Pazar fabrikaları ile Îyidere, Hopa atelyelerinden maada ev
velce inşasına başlanılmış olan Gündoğdu Eabrikasma ilâveten lyidere'de bir fabrika ile Kendirli, 
Azaklı, Zincirliköprü, Salarha ve Musadağ'da birer Çay atelyesi tesisine teşebbüs edilmiş olması çay 
istihsali bakımından lüzumlu faaliyetlerdir. 

Bu fabrika ve atelyelere yararlı makina ve tesisatın temini için çalışmalara devam edildiği 
ve gerekli siparişlerin yapıldığı anlaşılmıştır. 

f) Kibrit İşletmesi : 

1950 yılında kibrit istihlâki 56 959 sandık olduğu halde 1957 yılında 75 000 sandık kibrit satı
lacağı tahmin edilmekte ve kibrit fabrikasının 50 000 sandıklık normal kapasitesine rağmen 
75 000 sandık imaline göre çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. 

g) Kereste Fabrikası : 

İnhisarlar İdaresinin, mamulât ambalajında oluklu karton kullanılması sayesinde kereste tasar
rufu sağlıyacağı hakkındaki görüşü, tahakkuk etmiştir. 

Filhakika 31 . XII . 19Ö5 tarihinde Orman İşletmesine devredilmiş bulunan Tatava Kereste 
Fabrikası ile İdare kereste ihtiyacını îyidere Kereste Fabrikasına hasır ve tahsis eylemiş bulun
maktadır. 

h) İşletmelerde işçi ve sosyol yardım işleri : 

inhisarlar İdaresi iş yerlerinde çalışmakta olan daimi ve muvakkat 30 000 işçiye 1955 yılının 
12 aylık ve 1956 yılının 10 aylık katî rakamlarını ele almak suretiyle yapılan hesap neticesinde 
bu yıl zarfında takriben 75 milyon lir» raddesinde ücret, 4,5 milyonu geçen sigorta primleri hari
cinde kendi iç yönetmeliği esasları dâhilinde bir buçuk milyon liralık sosyal yardım, keza aynı 
sene içinde vermekte olduğu yemeğin kalorisini temin için % 16 nispetinde bir artırma suretiyle 
4 buçuk milyon lira da yemek bedeli sarf edeceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

1957 yılında muayyen bir nispet dâhilinde artışın devam edeceği anlaşılmaktadır. 

II - Tevzi bakamından ; 

inhisarlar Umum Müdürlüğü mamullerinin tevzi sistemini aşağıdaki şekilde tetkik etmek 
mümkündür. 

a) Teşküât : 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü merkez teşkilâtı haricinde birbirine bağlı 435 memurluk, 6 Tuzla 
Amirliği, 48 Tuzla Memurluğu, 65 Müdürlük, 29 Başmüdürlükten ibaret bir bölge organizasyo
nuna maliktir. Bu teşkilât dışında kalan yerlerde satış ve tevzi işleri sözleşmeli 1 169 Başsavcı
lıkla idare olunmaktadır. 

(S, Sayısı : 70) 



b) Masraf : 

Tevzi masrafları, nakliye, beyiye, sigorta, ambar kiraları personel ve müteferrik masraflar
dan terekkübetmektedir. 

İnhisarlar idaresi başmüdürlükler teşkilâtı esas vazifesi bakımından tevzi organı olarak ka
bul edildiği takdirde 1957 yılı bütçesinin (A/ l ) giderleıinde vilâyetlerle, ilgili bütün masraf lann 
baliği (14 S40 000) lirayı tevzi masrafı olarak kabul etmek mümkündür. 1957 bütçe tahminlerine 
göre Millî Müdafaa vergileri hariç inhisarların mamullerinin satış tu tan , (655 987 738) lira olaca
ğına göre inhisarlar İdaresinin kendi teşkilâtiyle yaptığı tevzi işleri için ihtiyar ettiği masrafların 
satış bedellerinin % 2,2*8 sına tekabül ettiği görülmektedir ki, bunu da normal telâkki, etmek 
icabeder. 

III - Hazineye temin ettiği gelir bakımından: 

Malûm olduğu üzere inhisarlar İdaresi Hazineye: 

a) Satış kân, 

b) Millî Müdafaa Vergisi, 

Olarak iki şekilde gelir temin eder. 

a) S atış-'kârları: 

1957 yılı bütçesinin (B) cetvelinde görüleceği üzere 304 537 126 lirası inhisarlar varidatı ve 
4 190 000 lirası muhtelif resim ve hasılat olmak üzere satış kârları yekûnu ceman 308 727 126 li
radır. Muhtelif senelerdeki çeşitli mamullerin kâr nispetleri (Millî Müdafaa Vergisi hariç) aşağıdaki 
tabloda görülmektedir. 

s Satış kârının satış hasılatına nispeti 

İspirto ve 
Mamtil ispirtolu . Kibrit, çak-
tütün içkiler Tuz Barut Kahve Çay mak ve taş 

Yıl 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

% 

41,29 
45,56 
44,06 
40,99 
43,15 
43,41 
42,69 
44,43 
45,13 
39,82 
40,59 
49,02 

% 

53,37 
49,38 
44,78 
38,38 
39,08 
44,59 
42,81 
45,90 
50,64 
50,41 
52,22 
54,21 

• % • 

56,64 
55,81 
56,67 
56,89 
6 1 -
55,17 
53,15 
56,43 
53,10 
53,24 
51,69 
44,31 

% 

24,49 
28,56 
25,29 
29,87 
27,98 
30,36 . 
34,20 
36,11 
30,— 
29,38 
25,20 
26,01 

% 

69,25 
64,85 
67,44 
17,22 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

% 

63,32 
61,06 
63,25 
44,05 
36,45 
39,02 
43,10 
43,50 
43,21 
43,16 
37,63 
46,20 

% 

— 
— 

19,24 
15,71 
14,58 
13,44 
8,32 
9,43 
8,25 
4,65 
2,46 
3,47 

Son yıllarda maliyet unsurlarından bilhassa iptidai madde, malzeme, işçilik ve umumi masraflar
da görülen artışlar sebebiyle satış gelirinin satış hasılatına nispeti düşmüş ve fakat 1955 yılında ya
pılmış olan fiyat ayarlanması neticesinde - satış fiyatı sabit kalmış olan tuz müstesna - satış kârının 
satış hasılatına nispeti artmış bulunmaktadır. 
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b) Millî Müdafaa vergileri: 

Halen İnhisar maddelerinin, tütün, içki ve tuza aidolanlarmdan muhtelif kanunlarla satış bedeli
ne ilâveten Millî Müdafaa Vergisi alınmaktadır. Bu verginin muhtelif senelerde Hazineye sağladığı 
geliri gösteren tablo aşağıya alınmıştır. 

Sene Tütün . Tuz Müskirat Kibrit Ç. Taşı Yekûn 

1944 64 638 764 1 979 961 11 306 701 — — 77 925 426 
1945 40 821618 1498 809 6 845 251 — — 49 169 67814 aylık 
1946 .65 128 898 2 069 439 10 845 858 5 704 163 30 050 83 748 308 
1947 67 863 975 2 412 008 13 859 443 9 831 531 54 604 94 021 565 
1948 69 589 981 2 350 019 12 926 825 9 957 947 63 952 94888 624 
1949 84 241395 2 567 073 13 640 322 10 571051 4 607 111 024 448 7 aylık 
1950 75 686 930 2 519 369 12 009 854 8 544 062 — 98 760 215 
1951 82 096 696 2 523 025 13 041 471 8 858 779 —. 106 519 972 
1952 91 868 499 2 885 676 13 674 068 1 492 791 — 109 921 034 
1953 99 425 550 2 671 637 15 298 411 — — 117 395 598 
1954 114 938 898 3 110 864 18 299 725 — — 136 349 487 
1955 147 668 311 2 860 444 14 972 737 ' — — 165 501 492 

Tablonun tetkikinden de görüleceği gibi Millî Müdafaa vergileri artmaktadır. Bu artış inhisar 
mamulleri satışlarının seneden seneye artmasından ileri gelmektedir. 1957 yılı için tahmin olur'.fin 
Millî Müdafaa, vergileri tutarı ise (193 255 191) liradır. 

Bira, kibrit ve patlayıcı madelerin inhisardan çıkarılması üzerine bu madelerin imal, ithal ve 
satışı ile meşgul bulunan İnhisarlar İdaresinin h- faaliyetinden dolayı bira ve kibrit için İstihlâk 
Resmi olarak Hazineye bir senede tahminen (22 050 ) lira ödeyeceğini belirtmek iktiza eder. 

II. Kısım 

1957 yılı bütçesi 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı masraf bütçesi (28 820 911) lira (A/ l ) ve (21 143 735) 
lira (A/2) olmak üzere ceman (49 964 646) lira olarak teklif edilmiş bulunuyor. 

Bu tefclife nazaran 1957 bütçesinin âdi masraflar kısmını ihtiva eden (A/ l ) cetvellerinde 1956 
yılına-nazaran (1 227 312) lira ve yatırımlara tahsis olunan (A/2) tertiplerine 1956 ya nazaran 
(1 137 251) liralık fazla tahsisat konmuştur. 

(A/l) 

Bütçenin (A/ l ) 'kısmında 1956 bütçesine nazaran yapılmış olan değişiklikler aşağıdaki tabloda 
topluca görülmektedir. 

P. M. Tahsisatın nev'i 

202 Memur ve hizmetliler ücretleri 
11 Umum Müdürlük memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
13 Fabrika ve işletmeler memur ücreti 
21 Umum Müdürlük müstahdemleri ücreti 

Fazla 
Lira 

202 000 
300 000 
75 000 
102 000 

Noksan 
Lira 

s 

— 
— 
__-
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P. M. Tahsisatın nev'i 
Fazla 
Lira 

203 

209 

218 
301 

302 

304 

307 

308 

407 

420 

421 

453 

459 
476 

502 

505' 
602 
604 
.605 

22 
23 

11 

11 
12 
14 

60 

20 
30 
60 

21 
22 

30 
40 

11 
12 
13 

50 

11 

12 

10 
20 

20 

10 

Vilâyetler müstahdemleri ücreti 
Fabrika ve işletmeler müstahdemleri ücreti 
Geçici müstahdemler ücreti 
Umum Müdürlük geçici müstahdemler ücreti 
5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 emekli % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı 
% 1 ek karşılığı 
Sandık yönetim masrafları karşılığı 
4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
Umum Müdürlük büro masrafları 
Isıtma 
Vilâyetler büro masrafları 
Döşeme 
Demirbaş 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Umum Md. telf. ve başka muh. masrafları 
Vilâyetler tel. ve başka muh. masrafları 
Harcırahlar 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı -
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
yollukları • 
Umum Müdürlük 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve İşletmeler 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nei maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Bina ve Arazi vergileri 
Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları - ' -
İşçi ücretleri 
Kaçağı takip ve önleme masrafları 
Kaçakla mücadele 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma payı » 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve mas
rafları 
Spor masrafları 
Kurs masrafları * 
öğrenci bursları 
Eski yıllar borçları 
1952 - 1955 yılları borçları 
Hükme bağlı borçlar 
İşçi kurul ve sendikalarına yardım 
Çeşitli hayır kurumlarına yardım 
4250 sayılı Kanun gereğince şarap ihraç primi 

10 625 
3 825 

21 594 
3 926 
4 742 

150 000 

5 000 

2 500 
10 000 
25 000 

15 000 
45 000 

60 000 
15 000 

20 000 
15 000 
20 Cfeo 

1 200 

30 000 

5 000 

15 0Ö0 

2 000 

65 000 
10 000 
3 000 

50 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i 
Fazla 
Lira 

873 712 
202 500 
53 200 
65 000 
63 000 

1 257 412 

Noksan 
Lira 

100 
— 

20 000 
10 000 
— 

30 100 

Kısımların yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

Umumi yekûn 

Bu tabloda görülen artış ve eksilişlerin mucip sebebleri bütçe mucip sebeblerinde madde madde 
ve açıkça ifade edilmiştir. 

(A/2) 
Bütçenin (A/2) kısmında 1956 yılma nazaran aşağıdaki değişiklikler mevcuttur. 

701 Yapı onaranı 
11 Umum müdürlük 25 000 — 

735 Bina satmalına, yaptırma 
12 Vilâyetler — 730 000 
13 Fabrika ve işletmeler * 535 000 — 

736 511(3 sayılı Kanun gereğince satınalınacak veya yaptırılacak 
tütün bakım ve işleme evleri ve ambarları 661 250 — 

741 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak Fab. imal ve 
doldurma evleri ile mevcutlarının genişletilmesi masrafları 

10 Fabrika imal ve doldurma evleri 100 000 — 
20 A. M. F. Firması bonoları 1 — 
30 Rize Çay Fabrikası — 854 000 

751 Satınalınacak makina, alât ve araçlar ve bunları kurma masraf 
lan 1 800 000 — 

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalar „ — 400 000 

Tetkikimize göre : 

(A/2) masraflarının sarf mevzuları şunlardır : 

701 nci fasla konan 850 000 lira ile, geçen yıl palplanş tedarik edilememesinden dolayı yerine 
getirilemiyen rıhtım takviyesi ile mütaaddlt idare ve febrika binalarında zaruri görülen tamirat 
yapılacaktır. 
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735 nci fasılda talebedilen 4 870 000 Lira ile 
İskenderun transit ambarı 1 kısım 200 000 » » 
1956 dan sâri işler 
Çanakkale Şarap Fafrikası 
îyidere Çay Fabrikası 
Fener Çay Fabrikası işçi pavyonu 
Hopa Çay Fabrikası 1 kısım 
Ürgüp şarap izolasyonu 
Samsun Tütün Fabrikası kreşi 
Çay fabrikaları işçi barakaları 
Anteb Fabrikası imlâ dairesi 
Müteferrik inşaat 

270 000 
1 000 000 
2 000 000 
200 000 
150 000 
100 000 
100 000 
110 000 
200 000 
540 000 

4 870 000 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

736 neı fasla konan (4 000 000) lira ile Adana, îzmit, Paşa limanı, Silvan, Malatya ve Maltepe 
tütün bakım evleri inşaatı ve Bursa, Bandırma işletme evleri tesisatı, 

741 nci fasla konan 5 823 734 lira ile : 
1. Maltepe Sigara Fabrikası inşaatı : 4 000 000 
2. A.M.F. firması bonoları : 1 723 734 
3. Bize çay fabrikaları noksan isteri : 100 000 

5 823 734 

temin edilecektir. 

751 nci fasla konulan (4 400 000) lira ile umumiyetle fabrikalar ve işletmeler teçhizatında icaib-
eden yenileme ve ilâveler temin edilecektir. 

752 nci fasla konulan (200 000) lira ile deniz vasıtaları için muhtelif motorlar satm alınacaktır. 

761 nci fasla konulan (1 000 000) lira ile bir plân dâhilinde tevsii tkkarrür eden Yavşan ve 
Çamaltı tuzlalarının yeni tesisleri ve bunların genişletilmeleri için lüzumlu inşaat ve tuzla yolları 
yapılacaktır. 

B - Cetveli 

1957 yık varidat tahminlerinin tetkik ve tahlili : 

1957 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde bir taraftan bütçe tasarısında yer alan varidat nevi-
lerinin geçen yıllarla mukayesesinin sağlanması ve diğer taraftan icabettikçe İnhisarlar İdaresinin 
belli başlı iştigal mevzuları üzerinde çalışmalarının aydınlatılmasını temin edecek bir yol takib-
olunmuştur. 

a) Umumi olarak : 

1956 yılı bütçesinde varidat olarak gösterilmiş bulunan 455 794 355 liraya mukabil 1957 tasarı
sında varidat miktarı % 10,13 nispetinde 46 187 962 lira fazlasiyle 501 982 317 lira tahmin olunmuş
tur. Şöyleki : 
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Satış kârlan 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 

— 30 -
1955 yılı 
bilanço 

Lira 

252 914 879 
4 570 367 

165 501 492 

1956 yüı 
Bütçe tahmini 

Lira 

279 145 960 
2 025 000 

174 623 395 

1956 yılı 
10 aylık fülî 

Lira 

257 344 048 
1 190 499 

150 460 444 

Yekûn 422 986 738 455 794 355 408 994 991 

Satış kârlan 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 

1956 yılı 2 
aylık tahmini 

Lira 

51 468 809 
238 100 

30 092 089 

Yekûn 
Lira 

308 812 857 
1 428 599 

180 552 533 

1957 yılı 
Bütçe tahmini 

Lira 

304 537 126 
4 190 000 

193 255 191 

Yekûn 81 798 998 490 793 989 501,982 317 

b) Umumi olarak verilen bu malûmattan sonra İnhisarlar İdaresi mamul maddelerinin en ba
şında gelebileceklere ait tahminler ve bunlann dayandığı unsurlar aşağıda gözden geçirilmiştir. 

1. Mamul tütün : 

1957 yılı satış miktan, satış vasati fiyatı satış hasılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış mas
raftan ve nihayet satış kân bu yönlerden 1956 yılı tahminleri, 1955 yılı neticeleri ve 1956 yılı fiilî 
durumu hepubir arada mütalâa edilmek üzere tahmine tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tablo bütün bun
lann rakamla ifadesini taşımakta bulunmuştur. 

1956 yılı bütçe tahmini 
1957 » » » 

Fark 
1955 yılı bilanço 

1956 yılı 10 aylık 
1956 » 2 » 

Yekûn 

Satış miktarı 
A 

r 
Kilo 

26 500 000 
28 500 000 

2 000 000 
25 305 989 

22 166 799 
4 433 360 

26 600 159 

V. Fiyat 

1 128,76 
1 163,51 

34,75 
1 102,11 

1 183,— 
1 183,— 

1 183,— 

Lira 

299 120 775 
331 600 576 

32 479 801 
278 899 526 

262 232 564 
52 446 648 

314 679 212 

M 
1 

V. Fiyat 

491,26 
555,33 

64,07 
469,28 

491,26 
491,26 

491,26 

aliyet 

Lira 

130 183 041 
158 267 951 

28 084 910 
118 754 471 

108 896 617 
21 779 324 

130*675 941 
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Satış masrafları Satış kârları 

V. Fiyat Lira V. Fiyat Lira 

1956 yılı bütçe 
tahmini 99,59 26 390 654 537,91 142 547 080 
1957 yılı bütçe 
tahmini 101,09 28 811 149 507,09 144 521 476 

Fark 1,50 2 420 495 30,82 1 974 396 
1955 yılı bilanço 91,52 23 160 407 541,31 136 984 648 

1956 yılı 10 aylık 99,59 22 075 914 592,15 131 260 033 
1956 » 2 » 99,59 4 415 183 592,15 26 252 141 

Yekûn 99,59 26 491 097 592,15 157 512 174 

Görüldüğü üzere 1957 yılında 28 500 000 kiloluk bir satış derpiş ve bu miktar mamul tütünün 
kilosunun vasati olarak 1 163,51 kuruşa satılacağı tahmin olunmuştur. İdare bunun 555,33 kuruşa 
mal edebilectğini ve bunun için de kiloda 101,09 kuruşluk bir satış masrafı yapacağını düşün
mektedir, 

Şu halde beher kiloda 507,09 kuruşluk safi kâr hesaplanmıştır. Hemen ilâve etmek lâzımgelir ki, 
kilo başına isabet eden 507,09 kuruşluk kâra Millî Müdafaa Vergisi dâhil değildir. Bu da kilo basma 
617,06 kuruştur. 

1957 yılı mamul tütün varidatının tahminine takatiyle satış miktarı, vasati satış fiyatı, ma
liyet ve satış masrafları gibi 4 unsur hâkim olmuştur. Bu unsurların her biri üzerindeki mülâhaza
lara aşağıda yer verilmiştir: 

a) Satış miktarı : 

1956 yılının 10 aylık fiilî satış miktarına 2 aylık tahminî satış miktarı ilâve edildiği takdirde 
senelik satışın 25 600 000 kilo olabileceği neticesine varıldı. 

Satışlarda müşahede edilmekte olan inkişaflar neticesinde 1957 yılı için (28 500 000) kilo satış 
tahmininin yerinde olduğu görülmüştür. 

b) Vasati satış fiyatı : 

Vasati satış fiyatı hemen her yıl tezayüdetmektedir. Meselâ 1950 yılının 783 kuruş olan vasati 
satış fiyatı 1951 yılında 792 ve 1952 yılında 807 kuruşa çıkmıştır. . 

1955 yılında fiilî satış fiyatı (1 102,11) kuruş olup yapılmış olan fiyat ayarlaması da göz önün
de tutularak 1957 yılı için hesabedilmiş olaaı (1 163,51) kuruşun normal olduğunu kabul etmek 
icabeder. 

c) Maliyet fiyatı : 

1957 yılı için tahmin edilen (555,33)' kuruşluk maliyet fiyatı 1951 yılının (366,13) ve 1957 yılı
nın- (367,52) kuruşuna nazaran bariz bir yükseklik arz etmekte ise de gerek iptidai madde ve 
gerek diğer maliyet unsurlarındaki tezayüt neticesinde 1955 yılı bilançosuna nazaran tahakkuk 
etmiş olan (469,28) kuruşluk maliyet nazarı dikkate alındığı takdirde 1957 yılı için isabetli bir 
tahmin yapılmış olduğu anlaşılır. 
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d) Satış masrafları : 

1952 yılının kiloda 68,39 kuruş ve 1953 yılmnı 71,25 kuruş, 1955 te 91r52 kuruş olan satış mas
raf lanna mukabil 1957 yılı için yapılan tahmin kiloda (101,09) kuruştur. Bu vaziyete nazaran 
derpiş edilen satış masrafını olduğu gibi kabul etmek yerinde olacaktır. 

Şu hallere göre yukardaki tablonun sütunu mahsusunda görüldüğü üzere mamul tütünden 
elde edilmesi lâzımgelen satış kârı 144 521 476 liradan ibarettir. 

2. Tuz : 

ıMamul tütünde olduğu gibi tuz geliri de 1953 yılının muhammen ve 1955 yılının fiilî durum
ları gözden geçirilmek suretiyle tetkika tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tabloda sözü geçen yıllara ait 
saıtış miktar ve fiyatını, satış hasılatını, maliyetini, satış masraflarını- ve satış kârını ifade eden 
rakamlara yer verilmiştir. . . 

Satış miktarı Maliyet 
A 

Ton 

1956 yılı bütçe tahmini 
1957 » » » 

Fark 
1955 yılı Bilanço 

1956 yılı 10 aylık 
1956 > 2 » 

Yekûn 

300 000 
320 000 

20 000 
286 044 

275 711 
55 142 

V. Fiyat 

39,65 
39,62 

—,03 
40,97 

41,80 
41,80 

Lira 

11 896 400 
12 678 780 

782 380 
11 719 202 

11 523 689 
2 304 738 

V. Fiyat 

7,57 
8,25 

8,25 

Lira 

8,25 
8,25 

330 853 41,80 13 828 427 8,25 

. 2 270 960 
2 640 320 

369 360 
2 359 962 

2 274 616 
454 924 

2 729 540 

Satış masrafları 
V. Fiyat Lira 

Satış kârlarıv 

V. Fiyat Lira 

1956 yılı bütçıe 
tahmini 
1957 yılı bütçe 
tahmini 

Fark 
1955 yılı bilanço 

1956 yılı 10 aylık 
1956 » 2 » 

9,80 2 940 000 22,28 6 685 440 

9,80 3 136 000 21,57 6 902 460 

— 196 000 —,7i 217 020 
14,32 4 096 150 18,40 5 263 090 

14,32 3 948 181 19,23 5 300 892 
14,32 789 636 19,23 1 060 178 

Yekûn 14,32 4 737 817 19,23 C 361 070 

Yukarıdaki rakamlara nazaran 1957 yılında 320 000 ton tuz satılacağı ve satış fiyatlarının ki
loda 3,96 kuruş olacağı kilo maliyetinin 0,825 kuruşu bulacağı ve beher kilo için 0,98 kuruşluk "sa
tış masrafı yapılacağı hesap ve tahmin -edilerek neticede 6 902 460 liralık bir kâr^ümidedilmek-
tedir. 
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1956 fiilî vaziyetinin muvakkat hesaplara göre satış miktarının 330 000 tonu bulacağı hesab-

edilmekte ise de bilançolara nazaran fiilî satışların 
1950 yılında 252 027 ton 
1951 » 252 211 » 
1952 » 288 567 » 
1953 » 267 163 » 
1954 » 311 087 » 
1955 » 286044 » 

Olduğu nazarı dikkate alındığı takdirde 1957 yılı tahminlerinin ihtiyatlı ve isabetli bulundu
ğu anlaşılır. 

3. İspirto ve ispirtolu maddeler : 
ispirto ve ispirtolu maddeler gelirleri, bira, rakı, şarap, ispirto ve diğer müteferrik içkiler sa

tışından terekkübetmektedir. Bunlardan bellibaşlı kalemleri teşkil eden bira, rakı ve şarap mad
delerinden elde edilmesi umulan varidat aşağıda tetkika tâbi tutulmuştur. 

A. Bira: 
Bira satış kârı aynı tarzda incelenmiştir. 

Satış miktarı 
A 

Maliyet 

Litre 

1956 yılı bütçe tahmini 
1957 » » » 

Fark 
1955 yılı bilanço 

1956 yılı 10 aylık 
1956 y 2 ». 

27 000 000 
27 000 000 

27 154 541 

23 776 447 
4 755 289 

V. Fiyat 

128,89 
128,89 

92,44 

129,60 
129,60 

Lira 

34 800 000 
34 800 000 

25 102 765 

30 813 267 
6 162 653 

Yekun 28 531 736 129,60 36 975 920 

V, Fiyat 

28,39 
34,21 

5,82 
30,26 

28,39 
28,39 

28,39 

Lira 

7 666 800 
9 237 150 

1 570 350 
8 216 019 

6 750 132 
1 350 026 

8 100 158 

Satış masrafları 
V. Fiyat Lira 

Satış kârları 
V. Fiyat Lira 

1956 yılı bütçe 
tahmini 
1957 yılı bütçe 
tahmini 

Fark 
1955 yılı bilanço 

62,50 

62,50 

23,53 

16 875 000 

16 875 000 

6 390 345 

38,— 

32,18 

5,82 
38,65 

İ0 258 200 

8 687 850 

1 570 350 
10 496 401 

1956 yılı 10 aylık 
1956 » 2 » 

62,50 
62,50 

14 860 280 38,71 
2 972 056 38,71 

9 202 855 
1 840 571 

Yekûn 62,50 17 832 336 38,71 11 043 426 
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Yukanki tabloya göre 1957 yılı için 27 milyon litrelik bir satış derpiş olunmuştur. Vasati fiyatı 
litrede 128,89 kuruş maliyet 34,21 ve satış masraf lan ise litrede 40 kuruş İstihlâk Vergisi ile birlik
te 62,50 kuruştur. 

Buna göre beher litrede kâr 32,18 kuruşu bulmakta ve böylece biradan 8 687 850 liralık bir va
ridat beklenmektedir. 

1956 yılı satışlarının 28 milyon litreyi bulacağı tahmin edilmekte ise de yıl sonuna kadar 2 aylık 
devrenin (Ocak - Şubat) kış aylarına isabet edecektir. Bu iki ayda da âzami 9 000 000 litre bira 
satılacağı nazarı dikkate alınarak yıllık satışın .26 700 000 litre civannda olacağı hesabedilmekte-
dir. Bu vaziyette 1957 yılı 27 000 000 litre hesab edilmesi uygun görülmüştür. 

B) Rakt: • 

Rakı satışlarına ve bundan elde edileceği hesaplanan kâra ait tahminler aşağıdaki tabloda göste
rilmiştir : 

1956 yüı 
1957 » 

Park 
1955 yıh 

1956 yılı 
1956 » 

bütçe tahmini 

bilanço 

10 aylık 
2 » 

Yekûn 

Satış miktan 
A 

Litre 

10 000 000 
12 000 000 

2 000 000 
9 653 770 

9 329 700 
1 865 940 

11 195 640 
T — • :•! • ' . • 

V. Fiyat 

837,86 
851,23 

13,37 
825,22 

858,08 
858,08 

858,08 

Lira 

83 785 720 
102 147 500' 

18 361 780 
79 664 429 

80 056 290 
16 011 260 

96 067 550 

Maliyet 
A 

f 

V. Fiyat 

219,82 
228,72 

8,90 
211,18 

211 18 
211,18 

211,18 

Lira 

21 982 170 
27 447 287 

5 465 117 
20 386 578 

19 702 460 
3 940 490 

23 642 950 

Satış masrafları • Satış kârları 
V. Fiyat Lira V. Fiyat Lira 

1956 yılı bütçe 
tahmini 
1957 yılı bütçe 
tahmini' 

Fark 
1955 yılı bilanço 

1956 yıh 10 aylık 
1956 » 2 » 

Yekûn 

,83,— 

83,81 

- , 8 1 
101,16 

101,16 
101,16 

101,16 

8 299 550 

10 056 049 

1 756 499 
9 765 204 

9 437 920 
1 887 580 

11 325 500 

535,04 

538,70 

3,66 
512,88 

545,74 
545,74 

545,74 

53 504 000 

64 644 164 

11 140 164 
49 512 647 

50 915 910 
10 183 190 

61 099 100 
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1957 yılında 12 milyon litre rakı satılacağı, vasati satış fiyatının 851,23 kuruş olacağı, maliyet bede

linin 228,72, satış masraflarının 83,81 kuruş ve satış kârının beher litrede 538,70 kuruşu bulacağı 
tahmin edilmiştir. 

1956 yılında 10 aylık fiilî ve 2 aylık tahminî olarak 11 milyon yüz doksan beş bin altı yüz kırk 
(11 195 640) litre rakı satılacağı hesaplanmıştır. Bu sebeple 1957 yılı için tahmin edilen (12 000 000) 
litrelik rakı satışı muvafık görülmüştür. 

C) Aşağıdaki tablo şarap satışlarından 769 902 liralık bir kâr beklendiğini göstermektedir. 

Satış miktarı Maliyet. Satış kârı 
Litre V. F. Lira Litrede Lira Litrede Lira 

5 000 000 76,— 3 799 950 60,60 3 030 048 15,40 769 902 

Netioe 

Yukardan beri verdiğimiz izahata nazaran mamul tütün, tuz, bira, rakı ve şaraptan elde edile
ceği hesabedilen satış kârları, ceman 301 977 126 lira olup : 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Tütün 
Tuz 
Bira 
Bakı 

Çay 
İspirto 
D. İçkiler 
Şarap 
Barut 

144 521 476 
6 902 460 
8 687 850 

64 644 164 

57 771 660 
4 898 329 

11 702 921 
769 902 

2 370 864 

Umumi ye 

lira 
» 
» 

» 
» 
> 
» 

kûn 

224 755 950 

77 513 676 

302 269 626 
292 500 

301 977 126 

10. Kibrit (Zarar) 

" Buna yurt dışı satışlarından elde edileceği tahmin edilen 500 000 lira ve maliyete giren bütçe 
masrafları ve sair varidat olarak 10 000 000 lira eklendiği ve mütedavil sermaye masrafları olarak 
da bundan 7 940 000 lira tenzil edildiği takdirde bütçe varidatı (B) cetvelinin birinci faslı olan 
304 537 126 liralık satış kârlarını bulmak mümkün olur. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim, muhtelif varidat ve Müdafaa ver
gilerinin satış kârlarına ilâvesi halinde İnhisarlar İdaresi umumi varidatının bütçenin (B) cetvelinde 
gösterildiği gibi 501 982 317 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır. 

Bütçenin (A/l) ve (A/2) cetvellerinde gösterilen masraflarla Tayyare Resmi ve belediyeler his
selerinin de tenzilinden sonra İnhisarlar İdaresinin Hazineye ödiyeceği meblâğ 436 667 610 liradır. 
Bu varidat geçen seneye nazaran % 10,63 nispetinde 41 969 337 lira fazladır. 

İstanbul'un imarı dolayısiyle Kabataş'daki malzeme ambarlan, çay atelyesi ve Umum Müdürlük 
binasının belediyece istimlâki kararlaştırılmış bulunduğundan işletmelere ait tesislerin Maltepe ve 
Bomontiye naklettirilmekte olduğu öğrenilmiştir. 
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Umum Müdürlük binasına gelince : İdareden alınan malûmata göre, yeni bir binanın inşaası ve 

bu inşaatın ikmaline kadar kira ile tutulması lâzmıgelen bir veya birkaç bina ve Umum Müdür
lüğün nakil masrafları için bütçeye (3 450 000) liralık tahsisat konulması icabetmektedir. 1957 se
nesi bütçesinin hazırlanmasında ileride böyle bir ihtiyaç hâsıl olacağı bilinmediği için derpiş edil
memiş bulunan bu tahsisattan (3 000 000) lirasının 735 nci fasılda 11 nci (Umum Müdürlük) mad
desi ihdası suretiyle bu maddeye, bina inşaatı sırasında Umum Müdürlüğe kiralık bina temini için 
305 nci faslın 11 nci (merkez kira bedeli) maddesine (400 000) lira, keza Umum Müdürlük bürola
rının kiralanan binaya nakli ve yerleşmesi için binada yapılacak tadilleri karşılamak üzere 301 
nci faslın 40 ncı maddesinde mevcut tahsisata (50 000) lira ilâvesi ve bunlardan başka bütçenin l i 
cetveline gerekli ilâvelerin yapılması buna mukabil 701 nci faslın 11 nci (Umum Müdürlük tami
ratı) maddesinden (150 000) liranın tenzili icabetm ektedir. 

Bu teklifimiz yüksek encümence kabul edildiği takdirde masraf bütçesinin bu suretle 3 300 000 
lira artmış bulunması neticesinde Hazine hissesinde ve dolayısiyle umumi varidat bütçesinin gelir5 

kısmında hâsıl olacak eksikliğin, inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1956 yılı gelir tahminine göre ta
hakkuk edeceği anlaşılan varidat fazlasiyle karşılanması mümkün görülmüştür. 

Filhakika, umumi bütçenin gelir kısmında, 15 685 000 lira olarak nazara alınmış bulunan İnhi
sarlar Umum Müdürlüğünün 1956 senesi varidat fazlasının, bu senenin son aylarına ait varidat 
seyrine göre, daha fazla olacağı anlaşılmış bulunduğundan mezkûr idarenin masraf bütçesine ilâ
ve edilecek 3 300 000 liranın, umumi bütçenin gelir kısmındaki inhisarlar İdaresi 1956 senesi vari
dat fazlasının 18 820 000 liraya iblâğı suretiyle , karşılanması muvafık olacaktır. 

Bu teklifimiz nazara alınmak suretiyle inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1957 yılı bütçe kaimi. 
lâyihasını Yüksek Encümeninizin takdir ve tasviplerine saygılarımızla arz ederiz. 

Kocaeli Mebusu Muğla Mebusu Siird Mebusu Tunceli Mebusu 
Cemal Tüzün AJçif Sarıoğlu M. Daim Siialp B. T. O kay ff ün 

v * Sinab Mebusu 
Nuri Sertoğlu 

(iştirak etmemiştir; 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. U. M, 
Bütçe Encümeni 4 . II . 1957 
Esas No. 1/581 
Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 30 . XI . 1956 tarihli ve 71-481/3883 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Gümrük ve inhisar
lar Vekili ve Maliye Vekâleti mümessili hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1957 bütçesini encümeni
miz namma tetkik eden raportörlerimizin hazır
lamış oldukları rapor'" mütalâa edildikten ve 
Umum Müdürlüğün faaliyet sahasına giren mev
zular üzerinde vâki sualler Gümrük ve inhisar
lar Vekili tarafından cevaplandırıldıktan soma 
bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçil
miştir. 

1957 bütçe kanunu lâyihasının birinci mad
desine bağlı masraf tertiplerini ihtiva eden A/İ 
işaretli cetvel yekunu geçen yıla nispetle 
(1 227 312) lira fazlasiyle (28 820 911) ve yatı
rım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cetvel yekû
nu da yine (1137 251) lira fazlasiyle (21 143 735) 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmaktadır. -

Cetvellerin fasıl ve maddelerinde görülen ar-' 
tış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın ge
rekçesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulıılı
maktadır. 

A / l işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerin
de yapılan inceleme sonunda ahiren istimlâke tâ
bi tutulan Umum Müdürlük merkez binasının ki
ra ile hakiki veya hükmi şahıslardan tutulacak 
bir binaya nakli masraflarını karşılamak üzere 
301 nci yönetim masrafları faslında yeniden açı
lan 70 nci maddeye (50 000) lira tahsisat vaz'ı ile 
tutulacak binanın kira bedeli karşılığı olarak 305 
nci kira bedeli faslının 11 nci merkez maddesin
deki (1) lira tahsisatın (400 000) liraya- iblâğı 
suretiyle A / l işaretli cetvel yekûnu encümenimiz
ce yapılan bu zamlarla (29 270 910) lira olarak 
tesbit ve kabul edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cet
velin tetkiki neticesinde de istimlâke tâbi bir bi
nada tamir mevzuubahsolamıyacağma göre 701 
nci bina tamirleri faslının 11 nci Umum Müdür
lük maddesine mevzu tahsisattan (150 000) lira
nın tenzili ve Umum Müdürlük binası inşaatına 
başlanmak üzere" 735 nci bina satmalına ve yap
tırma faslında yeniden açılan 11 nci maddeye 
Umum Müdürlük binası inşa masrafları olarak 
(3 000 000) lira vaz'ı suretiyle yatırım kısmı ye
kûnu (23 993 735) lira olarak encümenimizce 
tesbit ve kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu (501 982 317) 
lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş 
olup bu varidat, (304 537 126) lirası inhisar mad
delerinin satış kârlarından, (193 255 191) lirası 
tütün, içki, tuzdan alman millî müdafaa hissesin
den ve mütebakisi muhtelif rüsum ve çeşitli ha
sılattan terekkübetmektedir. 

Varidat fasılları üzerinde yapılan incelemede 
tesbit olunan miktarların, geçen seneler hasılatı 
göz önünde bulundurularak, malî sene içinde ta
hakkuk edeceği tahmin edilmiş olmakla (B) işa
retli cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi, metinde yazılı ra
kamlar değiştirilmek suretiyle ve mütaakıp mad
deleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1957 yılı 
bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cet
veller ile birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. Mazbata M. Kâtip 
Kırklareli Zonguldak Tokad 
Ş. Bakay S. Ataman ö. Sunar 

, Antalya. Aydın Çankırı 
K. Akmantar Z. Uray T. Uygur 
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Gazianteb Giresun Gümüşane Ordu Bize Bize 

E. Cenanı M. Şemr H. Tokdemir 8. îşbakan H. Agun t. Akçal 

İstanbul Kayseri Kocaeli Siird Siird Trabzon 
N. Â. Sav 1. Kirazoğlu C. Tüzün B. Erden M. D. Süalp S.F.Kalaycıoğlu 

Manisa Muğla Ordu Trabzon Tunceli 
M. Kurhanoğlu N. Poyrazoğlu R, Aksoy î. Şener B. T. Okaygün 
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'HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı yatırımları dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 28 820 911 lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 21 143 735 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 501 982 317 lira tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince: 

A) Varidat nevilerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki v,eren kanunları gösteren (G) cetve
li, bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1957 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğıı tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yyU Bütçe 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı yatırımları dışında kalan masraf* 
lan için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (29 270 910) lira ve yatırım masraflar} 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (23 993 735) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 70 ) 



— 40 — 
Hü. 

yıllan bütçelerinde bulunan borçlaı* 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
neı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları fasıllarına ^Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — İnhisarlar varidatının hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1957 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 9. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün fabrika, tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerin
de toplu olarak çalıştırılan işçilere, hizmetlilere 
(bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) mas
rafları döner sermayeden ödenmek üzere, çalış
tıkları günlerde günde bir defa ve bir kap ye
mek ve ekmek veya (işçi adedi; pişirme masra
fını karşılamıyacak kadar az olan yerlerde) ye
mek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği miktar 
yemek bedeli verilebilir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1957 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri 
memurdur. 

1. M. 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

DeVlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

MADDE 7. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
A. özel 

Nafıa Vekili 

İktisat ve Ticaret Vekili Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
A. Aker ' N. Körez 

Güm. ve İnh. Vekili 
- H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarkan 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğlu 
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204 

206 

A/l 

Tahsisatın nev'i 

- 41 — 
CETVELİ 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı içm 
Hükümetçe Encümence 

istenen' katml edilen 
Lira Lira F. M. 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Ücretler 
202 Memur ve hizmetliler ücretleri 

11 Umum Müdürlük memurları 
ücreti 3 550 000 3 752 000 3 752 000 

12 Vilâyetler memurları ücreti 9 100 000 9 400 000 9 400 000 
13 Fabrika ve işletmeler memur * 

ücreti 3 775 000 3 850 000 3 850 000 
21 Umum Müdürlük hizmetlileri 

ücreti 961 775 1 063 775 1 063 775 
22 VilâyoiJer hizmetlileri ücreti 3 116 525 3 127 150 3 127 150 
23 Fabrikalar ve işletmeler hiz

metlileri ücreti 286 875 290 700 290 700 

Fasıl yekûnu 20 790 175 21 483 625 21 483 625 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Umum Müdürlük geçici hiz-

12 

13 

11 

12 

metliler ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler geçi
ci hizmetliler ücreti % 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Umum Müdürlük memurları 
çocuk zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

250 000 

30-600 

8 925 

289 525 

16 000 

55 000 

435 000 

249 900 

30 600 

8 925 

289 425 

16 000 

55 000 

435 000 

249 900 

30-600 

8 925 

289 425 

16 000 

55 000 

435 000 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

* tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. . Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

13 

21 

22 

23 

31 

32 

33 

40 

207 

209 

11 

12 
13 
14 

15 

210 
218 

Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 
Umum Müdürlük memurları 
doğum yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı 
Umum Müdürlük memurları 
ölüm yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı ^ 
Fabrika ve işletmeler memur
ları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. 0. Emekli Sandığına, yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim masrafları 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

ikinci kısım yekûnu 

95 000 

5 000 

42 000 

10 000 • 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

675 000 

' 

1 500 

812 475 
147 723 
500 000 

87 799 
150 000 

1 697 997 

2 100 

460000 

23 932 297 

95 000 

5 000 

42 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

675 000 

1 500 

834 069 
151 649 
500 000 

92 541 
150 000 

1 728 259 

2 100 

610 000 

24 805 909 

95.000 

5 000 

42 000 

10 000 

3 000 
.'/ * 

12 000 

.3 000 
15 000 

675 000 

1 500 

834 069 
151 649 
500 000 

92 541 
150 000 

1 728 259 

2 100 

610 000 

24 805 909 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü, kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Utanım Müdürlük büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 
70 Umum Müdürlük teşkilâtının 

nakil masrafı 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro nmsraflan 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücreti 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

reti 
21 Merkez telefon ve başka muha

bere ücret ve masrafları 
22 Vilâyetler telefon ve başka 

muhabere ücret masrafları 

Fasıl yekûnu 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Li ra 

13 000 
1 500 
5 000 
22-500 
17 000 
15 000 

0 
74 000 

13 000 
1 500 
5 000 
22 500 
17 000 
20 000 

0 
79 000 

13 000 
1 500 
5 000 
22 500 
17 000 
20 000 

50 000 

129 000 

54 000 
7 500 
20 000 
40 000 
32 500 
120 000 

274 000 

54 000 
10 000 
30 000 
40 000 
32 500 
145 000 

311 500 

54 000 
10 000 
30 000 
40 000 
32 500 
145 000 

311 500 

90 000 90 000 90 000 

35 000 

285 000 

65 000 

65 000 

450 000 

35 000 

285 000 

80 000 

80 000 

480 000 

35 000 

285 000 

80 000 

80 000 

480 000 
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F. 

305 

306 
307 

M. 

11 
12 

10 
20 
30 
40 
50 

92 

Tahsisatın nev'i 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi mütehassıs ve müstah
demlerle bunlara yardımcı per
sonelin harcırah ve masrafları 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminat!ar 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y11 ı 

tahsisatı 
Lira 

1 
30 000 

30 001 

250 000 

100 000 
530 000 
200 000 
20 000 

2 000 

229 500 

1 081 500 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 
30 000 

30 001 

250 000 

100 000 
530 000 
260 000 
35 000 

2 000 

229 500 

1 156 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

400 000 
30 000 

430 000 

250 000 

100 000 
530 000 
260 000 

35 000 

2 000 

229 500 

.1 156 509 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

50 000 
65 000 
30 000 

145 000 

2 394 501 

70 000 
80 000 
50 000 

200 000 

2 597 001 

70 000 
80 000 
50 000 

200 000 

3 047 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 

10 000 

500 

10 000 

500 

10 000 

500 
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M. Tahsisatın nev'i 

30 Geliverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 
50 Bina ve Arazi vergileri 
60 Kaçağın meni ve takibine dair 

olan 1918 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince yapılacak öde
meler 

Fasıl yekûnu 

5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
Mahkeme masrafları 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafları 

11 îşçj ücretleri 
12 Yönetim masrafları 
13 Teknik masraflar 
14 Fidelik müsabakaları 
15 Bağ yardımı 
16 Mücadele masrafları 

Fasıl yekûnu 

"Kaçağı takip 7e önleme mas
rafları 

11 Tütün ekimi yazma masrafları 
12 Kaçakla mücadele masrafları 

t Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edLen 
Lira Lira Lira 

8 000 8 000 8 000 
54 000 54 000 54 000 
1 800 3 000 3 000 

13 500 13 500 . 13 500 

77 800 79 000 79 000 

17 500 17 500 17 500 
80 000 80 000 80 000 

150 000 
18 000 
42 000 
1 000 

1 
10 000 

221 001 

180 000 
18 000 
42 000 
1 000 

1 
10 000 

251 001 

180 000 
18 000 
42 000 
1 000 

1 
* 10 000 

251 001 

110 000 110 000 110 000 
15 000 20 000 20 000 

125 000 130 000 130 000 

12 500 12 500 12 500 
12 500 12 500 12 500 

. L-
25 000 25 000 25 €00 
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M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

4 000 

5 000 

9 000 

Kurs masrafları 
10 Kurs umumi masrafları 
20 öğrenci bursları 
30 İnhisarlar memurlan meslek 

kursu umumi masrafı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1 000 
45 000 

80 000 

4 000 

5 000 

9 000 

126 000 

719 801 

1 000 
38 000 

80 000 

119 000 

753 001 

4 000 

5 000 

9 000 

10 

20 

s 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 

6 000 

22 000 

28 000 

500 

21 000 

9 000 

30 000 

2 500 

21 000 

9 000 

30 000 

2 500 

1 000 
38 000 

80 000 

119 000 

753 001 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 35 000 35 000 35 000 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNT7 

Eski yıllar borçları 
1952 - 1955 yuları borçları 40 000 30 000 30 000 
1928 - 1951 » » 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 45 000 35 000 35 000 

Hükme bağlı borçlar 135 000 200 000 200 000 

Beşinci kısım yekûnu 215 000 270 000 270 000 

'Altıncı kısım - Yardımlar 

îşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
Çeşîtli hayır kurumlarına yar
dım 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu ge
reğince ödenecek şarap ihraç 
primleri ve yapılacak başka 
ödemeler 300 000 350 000 350 000 

30 000 

2 000 

40 000 

5000 

40000 

5 000 

Altıncı kısım yekûnu 332 000 395 000 395 000 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

23 932 297 
2 394 501 

719*801 
215 000 
332 000 

27 593 599 

24 805 909 
2 597 001 

753 001 
270 000 
395 000 

28 820 911 

24 805 909 
3 047 000 

753 001 
270 000 
395 000 

29 270 910 
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701 
11 
12 
13 

A/2 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

— 4S — 

- CETVELİ 

-

Yapı onarımı 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

175 000 
300 000 
350 000 

825 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

200 000 
300 000 
350 000 

850 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 000 
300 000 
350 000 

700 000 

I I - Satmalma, yapı^ tesis ve 
sermaye tahsisleri 

735 Bina satmalma, yaptırma 
11 Umum müdürlük binası inşası 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

0 
1 200 000 
3 865 000 

0 
470 000 

4 400 000 

3 000 000 
470 000 

4 400 000 

Fasıl yekûnu 5 065 000 4 870 000 7 870 000 

736 (5113 ve 6476) sayılı kanunlar 
gereğince satmalmacak veya 
yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarları 

74L 4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden jraptırılacak Fab. imal 
ve doldurma evleriyle mevcut
larının genişletilmesi masraf
ları 

10 Fabrika, imal ve doldurma ev
leri 

20 A. M. F. firması bonoları 
30 Rize çay fabrikaları 

3 338 750 4 

3 900 000 
1 723 733 

954 000 

000 4 000 000 

4 000 000 
1 723 734 

100 000 

4 000 000 
1 723 734 

U)0 000 

Fasıl yekûnu 6 577 733 5 823 734 5 823 734 
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Tahsisatın nev'i 

Satınalınacak makina, alet ve 
vasıtaları ve bunların kurma 
masrafları 
Satınalınacak taşıtlar ve bun
ların komple motorları 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunlann genişletme ve 
sınırlandırma masrafları 
Şaraplık bağ yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar 

1956 
Y ı l ı 

tahsisata 
Lira 

2 600 000 

200 000 

1057 yılı içi» 
Hükümetçe Bnetmtftce 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 400 000 

200 000 

4 400 000 

200 000 

1400000 1000000 1000000 

Yatırunlar yekûnu 20 006 484 21 143 735 23 993 735 

B CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Satış kârları (İnhisarlar ge
liri) 
Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum) 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
G-eri alma 
Tütün, içki, tuz, Millî Müdafaa 
vergileri 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

279 145 960 

1 175 000 
200 000 
350 000 
300 000 

174 623 395 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

304 537 126 

3 340 000 
200 000 
350 000 
300 000 

193 255 191 

tahmin edilen 
Lira 

304 537 126 

3 340 000 
200 000 
350 000 
300 000 

193 255 191 

UMUMÎ YEKÛN 455 794 355 501 982 317 501 982 317 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 30. 5 .1934 

25. 6 .1938 
27. 5 .1940 

2460 

3437 
3828 

31. 5 .1941 

30. 5 .1942 

4040 

4226 

25. 5 .1943 4415 

14. 6 .1943 

4. 4 .1945 

9.8.1951 

4437 

4708 

5823 

» 

Kararname 

» 

» 

» 

29. 2 .1952 

4.1.1940 

17.9.1941 

10. 6 .1944 

8.1.1948 

5887 

2/12537 

. 2/16540 

3/962 

3/6830 

Tütün 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Tütün ve Tütün înhisan Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanu
na ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 8828 ve 4040 numaralı 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
Kanunun 7 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere -zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçlan hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanım 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun 
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
126 nci madde ile ilgası 
Tütün ve Tütün înhisan Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname. 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaralan H. Talimatname 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair 
Tütün ve Tütün înhisan Tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
rar 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

51 -

Ö Z E T İ 

Kanun 

Tüzük 

Tut 
23.12.1936 3078 Tuz Kanunu 
31. 5 .1941 4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim

lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 

25. 5 .1943 4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 

14. 6 .1943 4437 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına' dair olan 3828, 4040 vo 4226 sa
yılı kanunlara ek Kanun 

22. 2 .1952 5881 Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında tüzük 

22.12.1952 3/15890 

Kanun 
tspirio v$ 

30. 5.1934 2460 

27 .5 .1940 S828 

31. 5 .1941 4040 

30 .5 .1942 4226 

12 .6 .1942 4250 
25 .5 .1943 4415 

14.6 .1943 4437 

9 . 9 .1944 4658 

ispirtolu içkiler 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 
İspirtolu İçkiler İnhisan Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
fcpirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair 

( & Sağrısı; 70) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

4 . 4 . 1 9 4 5 

9 . 7 . 1 9 4 8 

Numarası 

4708 

5237 

14 .12 .1949 

14 .12 .1949 
•3-

9.8.1951 

5451 

5451 

5823 

» 

» 

» 

» 

Kararname 

9. 

9. 

9. 

11. 

1. 

5 

5 

0 

5 

8 

. 1955 

. 1955 

.1955 

. 1955 

.1942 

6552 

6552 

6552 

6556 

2/18435 

15 . 8 . 1942 2/18617 

16 . 1 .194.3 

15 . 5 . 1952 

2/19329 

3/15076 

25 . 6 .1955 4/5355 

Ö Z E T İ 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare 
hissesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle % -5 Belediye Resmi olarak yeni
den vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanu
nun 4656 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunum 5 nci mad
desiyle kaldırılmıştır. 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun. 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı hükümler ilâvesi hakkında. 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarap, her türlü şarap 
ve meyva şarabının İnhisardan Çıkarıldığına dair 
Kanım. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın istihlâk Vergi
sine Tâbi Olması hakkında Kanun. 
inhisarlar idaresinin 12 . VII . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, 
malt hülâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp 
satmasına izin verildiği hakkında Kararname. 
4250 sayılı Kanunun 10 ve 20 nci maddelerine gö
re dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat 
ile tababette ve sanayide kullanılan ispirtolu 
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispir
tolu içkilerden alınacak inhisar resmi miktarının 
tâyini ve yurt içinde satılan inhisar altındaki is
pirto ve ispirtolu içkilerden alınacak inhisar Res
minin asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkın
da Kararname. 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında Kararname. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak 
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş inhisar 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî Gazete 
8161) 
Hariçten getirilecek ispirtolu mevaddan alınacak 
inhisar Resmi hakkında 

( S . Sayısı : 70 ) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararnameler 

Nizamnameler 

4/6518 İspirto İnhisar Resmine dair olan 25 . VI . 1955 
tarihli ve 4/5355 sayılı Karardan vermut ait hü
küm çıkarılması R. G. 9237. 

4/6891 İspirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanele
rinin kontrol ve muayeneleri hakkında R. G. 9295. 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
21. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

inhisarı hakkında Kanun. 
29. 2 .1952 5887 4374 sayılı Kanomun harçlara ait hükümlerinin 

ilgası 
24. 6 .1943 2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiyatları 
11. 3 .1953 4/380 Rövelver ve tabanca fişeklerine ait İnhisar Res

minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması 
Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak* 
kındaki Kanunun 2 nei maddesinde, 4374 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ben
di hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli si
lâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü 
maddede imali menolunan bıçakların mem
lekete sokulması yasak edilmiştir. 

9 .5 .1955 6551 Barut ve teferruatının İnhisardan çıkarılması 
hakkında. 

Kahve ve çay 
Kanun 
Kararname 

Karar (tefsir) 

Kararname 

25 
25 

29 
25 

1942 
1942 

1943 
1949 

24 . 4 .1952 

4223 
2/18662 

2/19827 
3/9357 

1796 

25 . 6 .1955 4/5354 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
4223 sayılı Kanunla inhisar altına alınan kahve ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi 
hakkında Kararname. 
Kahve ve çaydan alınacak İnhisar Resmi hakkında 
Çaym beher kilosundan alınacak İnhisar Resmi
nin en az 300, en çok 1 500 kuruş olarak tesbiti 
hakkında Kararname. 
4223 sayılı Kanunun muvakat 2 nci maddesinin 
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına 
dair 
Çay İnhisarı Resmi miktarı hakkında. 

( S. Sayısı : 70 ) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka, varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 

Kanun 

Kibrit ve çakmak taşı 
29 .12.1945 4816 Kibrit ve Çakmağın înhisar imtiyazına ilişkin sü

renin uzatılması hakkındaki 4550 sayılı Kanuna 
ek Kanun. 

27 . 5 .1946 4897 Kibrit ve Çakmağın înhisar İdaresine geçimi ve 
* işletme idaresinin İnhisarlar Umum Müdürlüğüne 

devri hakkında Kanun. 
10. 2 ,1949 5321 Suni Çakmak ve Çakmak Taşının İnhisar Konusun

dan Çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 

30. 1 . lt)52 5865 Kibritin İnhisardan Çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun. 

13. 7 .1956 6802 Gider Vergileri Kanunu. 

Kanun 
No. 

Q . CETVELİ 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hizmetler. 
4898 İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında. 
5113 İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
6476 5113 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında. 

( S, Sayı» : 70 ) 
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D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Teknisijen 
» 

» 

» 
» 

Ressam 
». 

Makinist 
» 

Usta 
» 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Laborant 

Hemşire 

Hastabakıcı 

Şoför 
» 

Sanatkâr 
Mütercim 

Daktilo 

Aded Ücret 

22 
14 
6 
8 
7 
6 
3 
1 
2 
3 

625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
475 
300 
300 
250 
350 
225 
150 
225 
225 
300 
225 
175 
150 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
250 
225 
175 
625 
550 
475 
350 
250 

G. Memuriyetin nev'i 

Daktilo 

» 
» 
» 

5 Memur 

» 
». 

» 
» 

Santralci 
» 
» 

6 Hademe bekçi 

» » 
Koruyucu 

Dağıtıcı 
» 

Aded Ücret 

3 
9 
10 
26 
12 
14 
4 
6 
2 
8 
8 
7 
12 
22 
13 
26 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
12 
35 
170 
931 
1 
13 
84 
359 
4 
8 
2 

1921 

225 
200 
175 
150 
125 
100 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
300 
200 
175 
150 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
225 
175 
150 
125 
200 
175 
150 

( S. Sayıaı : 70 ) 
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£ . OETVELÎ 

F. M. 

203 11,12,13 Muvakkat müstahdemler ücreti 
204 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdem

lerle bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

L . CETVELÎ 

Memuriyetin nevi 

Tetkik ve murakabe heyeti 
âzası 
Uzman müşavir 
Başmüfettiş 
Müfettiş 

» 
Yedek parça tamir atelyesi 
müdürü 
Başmüdür, fabrika, atelye, tuz
la ve depo müdürü 
idare memuru, muhasip vezne
dar, veznedar memur 
İdare memuru, muhasip vez
nedar, veznedar memur 

îd 

1 
1 
2 
1 
1 

Maaş 

625 
750 
550 
475 
350 

1 625 

1 475 

3 250 

50 225 

D. Memuriyetin nev'i 

11 İdare memuru, muhasip vez
nedar, veznedar memur 

12 İdare memuru, muhasip vez
nedar, veznedar memur 

13 İdare memuru, muhasip vez
nedar, veznedar memur 

10 Fen memuru, doktor, dişçi, ec
zacı, eksper, harmancı, istifçi-
başı, öğretmen 

12 İstifçibaşı, öğretmen, eksper, 
fen memuru 

Yekûn 

(S. Sayısı : 70) 
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R - CETVELİ 

Fasıl 202 — Memur ve müstahdem ücreti 
Madde 11 — Umum Müdürlük memurlan ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olaıı fabrika, şube, acente, mümessillik ve ortaklıklarda is
tihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin ücreti 
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, mesken tazminatı, 

maaş, yövmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir. 
9 

Fasıl 209 — T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Madde 15 — Diğer ödemeler 

T. C Emekli Sandığının Yönetim Kurulu karan tarihi ile paraların îş Bankasına yatırıldığı 
tarih arasındaki müddet için tahakkuk ettirdiği faizler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları 
Madde 40 — öteberi masrafları 

Bu maddelerden şu masraflar ödenir : 
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmryan tamir ve bakım mas~ 

raflan, 

Madde 70. — Umum Müdürlük Teşkilâtının nakil masrafları , 
Kira ile tutulacak hakiki veya hükmi şahıslara ait Umum Müdürlük binasında lüzumlu görü

lecek tadilât ve tamirat masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

2. Umum Müdürlük merkezindeki memurlarla idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri 
ve âcil tıbbi müdahaleleri için bulundurulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri, 

S. Vilâyetler teşkilâtına gönderilen bütçe dahilî kırtasiye, basılı kâğıt ve şâir malzemenin an-
balâj masraflan, 

4. Şenlik masraflan, 
5. İdarehanelerin taşınma masraflan, 
6. Her çeşit ilânlar, (Reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllannda yazılı ilânlar 

ve döner sermaye muamelâtına aidolanlar hariçtir.), 
7. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit masraflar^ 
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine mürac*aat maksa-

diyle celplerine lüzum görülecek kimselere ait masraflar ve takdir olunacak ücretler, 
9. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun kırma ücreti, ısınma maddelerinin nakliye ücreti, su 

bedelleri, soba kurma ücreti, 
10. İnhisarlar idaresini alâkalandıran teşekküllere aidat ve iştirak hissesi ve bütçenin diğer 

fasıllannda karşılığı olmıyan sair masraflar. 

(S. Sayıaı i 70) 
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Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 

Madde 10. — Kırtasiye 
Madde 20. — Döşeme 

Madde 30. — Demirbaş 
Madde 40. — öteberi masraflan 

Madde 50. — Aydınlatma 
Madde 60. — İsıtma 

Fasıl 303. — Basılı kâğıt ve defterler 

Fasıl 304. — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan 
Madde 12. — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

ı Madde 22. — Vilâyetler telef on ve başka muhabere ücret ve masraflan 
Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu, (emanet ambarı, bakım ve işleme evleri dâhil) ima

lâthane, imlâhane ve sair bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu masrafları ile satış depolarının su, aydınlat
ma ve telefon gibi idare masraflan ve vilâyetler teşkilâtında satış işlerinde kullanılan basılı kâğıt ve 
defterler hariçtir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli . ; * 
Madde 11. — Merkez 

Madde 12. — Vilâyetler 
Fabrikalar, iş yerleri, işletmeler, satış transit ve mamulât ambarlan, depo ihtiyacı dışında tutula

cak idare binaJan ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 
4 

Fasıl 308 — Giyecekler 
işçi ve işletme ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esaslarına göre ödeme yapı

lır. • -

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 10 — Daimî memuriyet harcırahı 

Madde 20. — Muvakkat memuriyet harcırahı 
Fabrikalar, atelyeler, tuzlalar, bakım ve işleme evleriyle sair iş yerlerinin işletme, yapı ve tesis 

işlerinin görülmesi için yapılacak seyahatler ve yukarda yazılı yerlerin kadrolanna dâhil memur 
ve müstahdemlerle daimî ve muvakkat müstahdemlerin daimî ve muvakkat memuriyet harcırah-
lan ve sergilere iştirak için yapılacak seyahatler hariç olmak üzere diğer memur, müstahdem ve 
muvakkat müstahdemlerin daimî ve muvakkat memuriyet hareırahlan bu tertipten ödenir. 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acente, mümessillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetki-

kat ve sair^ sebeplerle ecnebi memleketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, 
müfettiş, müstahdem ve muvakkat müstahdemlerinin hareırahlan da bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
masraflan 

Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak anlaşmalara göre verüecek yol masraflan ve seyahat gün
delikleri bu tertipten ödenir. 

(S. Sayıaı ; 70) 
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Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları, 
satınalınacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak hususi başvurmalara mektup 
veya teUe verilerek cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil 
masraflan bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Şarap imalâtından alınan hususi İstihlâk Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere 
1905 sayılı Kanunun 6 n a maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu 
tertipten ödenir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mehkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait masraflar dâhildir.) 

Madde 60 — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1018 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hakkedenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak 
takibinde ölen ve sakatlananlara 2550 sayılı Kanım gereğince verilecek tazminatlar ve inhisar 
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı belediye gelirleri kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ödenecek vergi 

ve resimleri bu tertipten karşjılanır. 

Fasıl 419 — Mahkeme masraflan 
Bilûmum dâvaları idare lehine intacedenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince 

Ödenecek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukat
lara verilecek her çeşit ücretle delil tesbiti, bilir kişi ve muhammin ücretleri ve inhisar altında 
bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların masraflan ve bu mevzular 
içinde yapılacak her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
Madde 11 — îşçi ücretleri 

Madde 12 — Yönetim masraflan 
Madde 13 — Teknik masraflar 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 
Madde 15 — Bağ yardımı 

Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri 
için kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina, tarla,kuyu ve bunlar için lüzumlu alet, cihaz, demirbaş, 
kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları, bu maksatlar için icabeden tesisatı kurma 
masraflan , tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıt
mak üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri masrafları, yukarda gös- -
terilen işlerde çalıştmlacak işçilerin gündelik ve harcırahlariyle işçilere yapılacak her türlü 
ödeme ve yardımlar, tütün ekicileri arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara umum 
müdürlüğün takdiri ile mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi ile ilgili malzeme 
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bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve 
telefon masrafları bu maddelerden ödenir. 

Madde 16 — Mücadele masrafları 
Tütün mahsulünün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik, tarla ve kurutma yer

lerinde aldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve toplu örnek fi
delikleri tesis etmek için yapılacak masraflarla bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, 
kira, teknisiyen yol masrafları, işçi gündelik masrafları ve bu maksatla yapılacak her türlü 
masraflarla Ziraat Vekâleti teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele, kontrol masrafları bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları 
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları 

3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün, tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerîn-
de çalıştırılan haritçen alınmış üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelik
leri kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda 
yapılacak her türlü masraflarla kanun tatbikatına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin ınü-

kâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta ile müşte
reken yapılan toplu hareketlerde zabıta harcırahları. Taşıt kiraları ve inhisar altında -bulu
nan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ^masraflar bu maddeden karşılanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satınalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar 
Her çeşit broşür, gazete, dergi ve eserlerin alım ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir. 

Yaptırılacak tercüme ve etüd ücret ve masrafları, telif ücretleri, - bastırılacak umumi yazı, broşür, 
kitap, bilanço ve raporlar masrafları ile benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit masraf
lar bu tertipden ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 

ve masrafları 
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik, yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketle

re gönderilecek elemanların harcırahları Ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı 

Milletlerarası şarapçılık ofisi ve benzeri inhisar mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verile
cek katılma payları ve bu işlere ait başka her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre. muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya ge

tirilecek saha ve tesislerin- inşa, 'tadil ve bakım masrafları, her nevi spor malzemesi satınalma be
delleri, spor için ahar mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate masraf
lar! ile yapılacak sair masraflar bu fasıldan ödenir. 
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Fasıl 476 — Kurs masrafları 

Madde 10 — Kurs umumi masrafları 
Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleri ile diğer masraflar bu ter-

tipden ödenir. 

Madde 20 — öğrenci bursları 
Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek ilâç ve tedavi masrafları 

bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — İnhisar memurları meslek kursu 
Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri ve her çeşit kurs masrafları bu tertipden 

ödenir. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların maliyet ve masraflarla 

alâkalı mal bedeli ve benzeri masrafları ile iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve büt
çeye taallûk edenler bu tertipden ödenir. 

Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 
Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertibe decekleri müsamerelere ait biletleri satmalmak 

suretiyle, yapılacak yardımlar karşılığıdır. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisan Kanunu gereğince ödenecek şarap 
ihraç primleri ve başkaca yapılacak ödemeler 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanununun 16 ncı maddesi gereğince iyi şarap imalini 
teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olan
lara tesbit edilen hesaplara göre, verilecek mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar için 
prim ve aynı kanunun tatbikatına ait diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 701 — Bina tamiri 
Madde 11 — Umum Müdürlük 

Madde 12 —- Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Umum Müdürlük binasiyle, idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evleriyle, idare 
malı lojmanlarda, depo 'binalarında, emanet ambarlarında ve yine idareye ait diğer gayrimenkuller-
de, (Mütedavil sermaye talimatnamesinin ikinci maddesinin B fıkrasında yazılı cüzi tamirler haric-
olmak üzere) yaptırılacak her çeşit tamir masrafları bu işler için kullanılacak işçilerin gündelik
leri ve bu işlere ait ilân bedelleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedel* -
leri ve 'bu hususta yapılacak sair masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 735 — Bina satınalma ve yaptırma 
Madde 11 — Umum Müdürlük binası inşaatı 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Yaptırılmasına ve satınalınmasına veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabri
ka, imal ve doldurma evleri, tuzla (binaları, ambar, depo binaları, emanet ambarları ve gayrimen-
küllerle bunlar için satınalmacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkul-
lerin karşılıkları ve bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin 
gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri ile proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol mal
zemesi TDedelleriyle bu hususta yapılacak sair masraflar, bu tertipten karşılanır. 
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Fasıl 736 — 5118 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince satınaknacak ve yaptırılacak tütün bakım 

ve işletme evleri ve ambarları 
Hükümetçe onanan programa göre, tütün bakım ve işletme ev ve ambarları yaptırılması, sa-

tınalmması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâlk edilmesi veya sa-
tmalmması bedel ve masraflariyle, bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırı
lacak işçilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje kontrol 
malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu fasla dâhildir. 

Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları 

Madde 10 — Fabrika, imal ve doldurma evleri 
Madde 20 — A, M. F. Firması bonoları 

Madde 30 — Rize Çay fabrikası 
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların inşa 

edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi' veya satın alınması, mevcutlarının genişletilmesi, 'bunlara ge
rekli her çeşit maıkina, alât ve vasıtalar ile teçhiz vasıtalarının satınalınması, (bu işlerin yapım, (ke
şif ve 'kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleriy
le, proje, plân tanzimi ve kontrol ücreti ve malzeme bedelleriyle 'bu hususta yapılacaik her türlü 
masraflar bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 751 — Satmalınacak maMna, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları 
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satmalınacak motor, her çeşit makina ve emsali bedelleri 

île yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları, tuzla
larda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu İşlerin yapım, keşif ve kontrol ve 
sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân Ücretleri, proje plân; tanzimi 
ücretleri proje ve kontrol malzemesi bedelleri ile bu hususta yapüacak her çeşit masraflar bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Tavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
ve sınırlandırma masrafları 

Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariyle bu 
işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu İşlere ait 
ilân ücretleri, harita, kadastro masrafları proje ve plân tanzim ücretleri* proje kontrol ve malzeme 
bedelleri ile bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu fasıldan karşılanır. 

(Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tâbidir.) 
En çok 500 000 lirası tuzlaların ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar inşası ve bu yolların 

bakımı için toptan Karayolları Umum Müdürlüğüne ödenebilir, 
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(E) Cetveli 1956 yü% kadrosu 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Umum müdürlük geçi
ci Hizmetliler ücreti 

13 Fabrikalar ve işletme
ler geçici hizmetliler 
ücreti 

Memuriyetin nev'i 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 
Kurs öğretmeni 

> 
C) 

îlk öğretim kursu öğret
meni (****) 

Beheri 
Aded Lira K. 

w 

14 150 
5 150 
5 150 

Hizmet 
müddeti Tutarı 

Ay Lira 

12 
12 
12 

175 12 

3656 sayüı Kanunun 19 ncu maddesine dâhü geçici hizmetliler 

11 Umum müdürlük geçi- Yüksek teknik eleman 

12 

ci hizmetliler ücreti 

Vilâyetler geçici 
metliler ücreti 

hiz-

Sürveyan 

5 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
6 

875 
750 
625 
550 
475 
350 
300 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

26 

204 Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücreti 

Yabancı uzmanlar kadrosu 

Organizasyon ve işletme uzmanı 1 
(Uzman veya teknisiyen) 1 

2 525 
2 250 

5 12 625 
1,5 3 375 

16 000 

(*) 3888 sayıh Kanuna göre haftada (4) saat ders verilecektir. 
(**) 3888 sayılı Kanuna göre haftada (3) saat ders verilecektir. 
(***) 3888 sayılı Kanuna göre haftada (2) saat ders verilecektir. 
(****) Kadro ücretinin 2/3 ü hesabiyle ödenicektir. 

«*•., *>&<i 
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1957 Yılı 

Devlet Üretme Çiftlikleri U. M. 
Bütçesi 



Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/579) 

T. C. 
Başvekâlet ' 30 .XI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 483/3885 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1957 yılı bütçe 

ESBABI MUCÎBESt 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı katma bütçesinin gider ve geliri; ilişik 
bütçe kanunu taslağı ve elderinde de müşahede buyurulacağı üzere 4 669 207 liradan ibarettir. Gi
derlerle gelirler birbirine denktir. Gider ve gelir bütçelerinden her biri üzerinde aşağıda ayrı ayrı du
rulmuştur : 

A) 1. Gider bütçesi : 

ikinci kısım : 
F. M. 

201 11-13 11 nci maddede merkez memurları aylıkları 507 900 lira ile 13 ncü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi memurları aylıkları 1 480 7001ira, 5433 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 
sayılı cetveller tutarından Bütçe Kanunu taslağının 5 nci maddesi gereğince (L) cetve
line alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuştur. 

21-23 21 nci maddede merkez memurları açık aylığı 2 000 lira ile 23 ncü maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi memurları açık aylığı 3 000 lira ödenek bütçe yılı içinde açığa çıkarı
lacak memurlar henüz belli olamıyacağmdan geçen sene olduğu gibi takribi konulmuştur. 

202 11-13 11 nci maddede merkez hizmetlileri ücreti 376 975 lira ile 13 ncü maddede işletmeleı* 
ve merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 512 975 lira ödenek bütçe kanunu taslağının 4 
ncü maddesinde sözü edilen (D) cetvelindeki hizmetler kadrolarının tutarıdır. 

203 11-13 11 nci maddede merkez geçici hizmetlileri ücreti olan 14 450 lira ödenek bütçe kanunu 
taslağının 4 ncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetlilere aidolup tasfiye işlerinde, 
13 ncü maddedeki 39 665 liralık Ödenek de kurs öğretmenlerine-aidolup bu işlerde ça
lıştırılacaklardır. 
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11-40 11 nci maddede merkez memurları çocuk zammı 13 500 lira, 13 ncü maddede de iş
letmeler ve merkez atelyesi memurları çocuk zammı 39 000 lira, - 21 nci maddede mer
kez memurları doğum yardımı 1 500, 23 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları doğum yardımı 8 000 lira, 31 nci maddede merkez memurları ölüm yardı
mı 2 500, 33 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurları ölüm yardımı 5 000 
lira önceden hesaplanması mümkün olmadığından takribi olarak konulmuştur. 40 ncı 

y maddede yakacak zammı 1 080 lira ödenek Muş ilinde kurulmuş olan Devlet Çiftli
ğinde görevlendirilen memurlara 1957 yılı içinde yüksek rakımlı bölgelerde çalıştırı
lan memurlar için konulmuştur. 

11 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı % 5 
emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları 112 000 lira ödenek 201 nci faslın 
11, 13, 21 ve 23 ncü ve 202 nci faslın 11 ve 13 ncü maddelerinde yer alan memur ve 
hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının %5,5 u olarak hesaplanmıştır. 

12 Emekli Sandığına yapılacak % 1 ek karşılığı 20 370 lira, 201 nci faslın 11, 13, 21, 
23 ncü ve 202 nci faslın 21, 23 ncü maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler ay
lık ve ücret tutarının % 1 i olarak hesabedilmiştir. 

13 Bu maddeye konulan 40 000 lira ödenek 6122 sayılı" Kanun gereğince emekliye ay
rılacaklar için konulmuştur. 

14-15 14 ncü maddede sandık yönetim masrafları için emekli keseneğinin 0,1124 nispe
tinde 12 500 lira konulmuştur. 15 nci diğer ödemeler maddesine, geçen sene olduğu 
gibi 1 000 lira konulması ilerde vukuu melhuz giderler içindir. 

Temsil tahsisatı 2 100 lira aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı olarak konulan 12 440 lira veznedar aylıklarının 1 yıllığının % 15 ilâ 
% 25 arasında hesaplanmıştır. 

"" î Üçüncü kısım 

10-60 Merkez yönetim masraflan 10 ncu maddede kırtasiye ihtiyacının karşılanabilmesi 
için 5 000 lira, 20 nci maddede döşeme için yeni yapılmış olan idare binasının baki
ye ihtiyacını karşılamak üzere 25 000 lira ve 30 ncu demirbaş mevzuuna giren -hesap -
ve yazı makinelerinden noksanların ikmali ve eskilerinin tamiri için 5 000 Hra, 40 ncı 
maddede öteberi giderleri için geçen sene olduğu gibi 5 000, 50 nci maddede aydın
latma 10 000, 60 ncı maddede ısıtma geçen sene olduğu gibi 10 000 lira konulmuştur. 
Bu ödeneklerin hesabında geçmiş yılların bu çeşit masraîları göz önünde tutulmuştur. 

10-60 İşletmeler ve 'merkez atelyesi büro masrafları geçen sene olduğu gibi 10 ncu madde
de kırtasiye 10 000 lira, 20 nci maddede döşeme 5 000 lirat 30 ncu maddede demirbaş 
7 000, 40 ncı maddede öteheri giderleri 5 000, 50 nci maddede aydınlatma 10 000 lira, 
60 ncı maddede ısıtma 25 000 lira ödenek konulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler için 20 000 liralık tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

11-23 11 nci maddede merkez posta ve telgraf ücreti geçen sene olduğu gibi 10 000 lira, 13 ncü 
maddede işletmeler ve merkez atelyesi posta ve telgraf ücretleri 6 000 lira, 21 nci mad
dede merkez daireleri telefon ve başka haberleşme ücreti 12 000 lira, 23 ncü maddede 
işletmeler ve merkez atelyesi telefon ve ̂ )aşka haberleşme ücreti 5 000 lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : ,71) 



~~4 
l\ M. 

305 11-13 Yeni idare binasına taşınılmış olduğundan 11 nci maddeye tahsisat konulmamıştır. Bu
na mukabil 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi için bâzı kiralık mahallere 
ihtiyaç hâsıl olduğundan 10 000 liralık tahsisat bu sene de aynen konulmuştur. 

306 Giyecekler 4 000 lira merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabıları 
kargılığıdır. 

307 10-20 10 ncu maddede daimî vazife harcırahı 32 000 lira, merkez ve işletmeler için ve 20 nci 
maddede muvakkat vazife harcırahı 40 000 lira, yine merkez ve işletmeler için geçen 
yıl giderleri göz önünde tutularak konulmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı 30 000 lira, teftiş kurulu başkan ve müfettişlerinin 1957 yılı tef
tiş programına göre hesaplanmıştır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 5 000 lira, ecnebi memleketlere gönderilecekler için ko
nulmuştur. 

308 11-13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve harcırahlar; 11 nci maddede 
merkez 4 000 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 8 000 lira, kanuna 
müsteniden memurların tedavi ve harcırah masrafları karşılığı olup, takribi olarak ko
nulmuştur. 

309 21-22 21 nci maddede merkez taşıtları işletme masrafları 5 000 ilra, 22 nci maddede merkez 
taşıtları onarma masrafları 2 000 lira, hizmet taşıtlarına aittir. 
Dördüncü kısım : , ' * 

403 Umum Müdürlük teşkilâtını görecek yerli ve yabancılar için sarf edilecek giderler. Bu
na benzer diğer giderler karşılığı olarak geçen sene konulmuş olan 5 000 lira aynen mu
hafaza edilmiştir. 

407 30 ladesi zaruri olan meblâğı karşılamak üzere geriverilecek para olarak konulan 1 000 lira 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi ile ilgili bulunan giderler^ aittir. 

40 Mahkeme harçları 1 000 lira, tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan, takribi olarak 
konulmuştur. 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci maddesi : İşletme merkezine en çok 5 kilometre uzaklıkta 
okul bulunmadığı takdirde gerekli görülen yerlerde ilkokul açılmasını âmir bulunduğun
dan halen mevcut Konuklar, Gözlü, Altmova, Malya, Gelemen, Alparslan, Polatlı ve Ba? 
lâ işletmelerimizde açılmış olan okullarla diğer işletmelerde yeniden açılacak okul gi
derlerini karşılamak üzere 20 000 lira konulmuştur. 

419 Mahkeme giderleri 10 000 lira, tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğundan, 
takribi olarak konulmuştur. 

426 Pasif korunma masrafları için tertibi muhafaza maksadiyle 1 lira ödenek 'konulmuş
tur. 

450 Ziraat Fakültesinde Umum Müdürlük hesabına okutulan 16 burslu talebenin aylık 
'burs ücreti ve yönetmelik gereğince 800 lira hare masrafı olarak 24 800 lira hesaplan
mıştır. 

( S. Sayısı ; îî ) 



10 Satınalma ve abone için konulan 2 000 lira, teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri ih
tiva eden gazete, dergi, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 

20-30 20 nei maddede 1 000 lira çeşitli giderler ve 30 ncu macfclede 20 000 lira çiftçiye ye
ni ziraat usullerini, çeşitlerini, tanıtma ve tarla günü. 5433 sayılı Kanunun 2 nei mad
desinin (f) fıkrası gereğince Umum Müdürlüğün görevleri konusuna giren işlerde 
öğretici mahiyette yayınlar yapmak içindir. 

10-20 Ecnebi memleketlerdeki teknik tarım usul ve esaslarını tetkik ve bu sahadaki görgü 
ve bilgilerini artırarak işletmelerimizde verimli* neticeler sağlamak üzere ecneibi mem-
leiketlere gönderilecek ve halen Amerika'da bulunan elemanların harcırah ve masraf
ları karşılığı olara'k 10 ncu maddeye 14 150 lira ve 1957 yılında. Amerika'ya gönderil
mesi düşünülen 8 elemanın gidiş ve dönüş 'harcırahları ve sair masrafları için 20 nei 
maddeye 69 100 lira ödenek konulmuştur. 

Fuar ve sergilere idarenin iştirakini temin maksadiyle 30 000 lira konulmuştur. 

Açılacak kursların giderleri olarak 74 000 lira ödenek 'konulmuştur. 
Beşinci kısım: 

1956 yılında tahakkuk edecek borçları karşılamak üzere geçen sene olduğa gibi 2 500 
lira konulmuştur. 

Bu fasla konulan 15 000 liralık tahsisat Umum Müdürlüğün 1950 - 1955 yılları borç
ları ile mülga idarenin faaliyetlerinden doğmuş ilamsız borçlarını karşılamak üzere 
konulmuştur. 

Bu fasla konulan 300 000 lira; halen mahkemelerde idare aleyhine açılmış olan dâ
vaların aleyhe neticelenmesi halinde ödenecek ilamlı borçları karşılamak üzere konul
muştur. 
A/2. Yatırımlar: 

Bu tertibe konulan 70 000 lira, idare binaları ile memur lojmanlarının tamire muh-
tacolanlarının onarma giderleri karşılığıdır. 

10 1957 yılı içinde Çerkeş Çiftliğinde yaptırılacak idare binası için 100 000 lira ve Çi-
çekdağ îşletmesindeki idare binası noksanları karşılığı olarak 30 000 lira ki, ceman 
130 000 lira konulmuştur, 

20 1957 yılında İğdır, Türkgeldi, Çerkeş, çiçekdağ, Alpaslan, Turunçgiller ve Ulaş işlet
mesinde yapılması zaruri görülen 7 aded memur lojmanları karşılığı olarak 350 000 
lira konulmuştur. 

Dağıtma tesisleri noksanlarının ikmali ve blokaj ve beton döşemeleri için 6 000 lira 
konulmuştur. 
B) Gelir Bütçesi : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1957 yılı gelir bütçesi maddesi* 3 
fasla dağıtılmış 4 669 207 liradan ibarettir. 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi Kat
ma bütçe giderlerinin tamamının Def er Sermayenin yıllık safi gelirinden karşılanma
sını âmirdir. Bu hükme uyularak g'der bütçesi umumi yekûnu olan 4 669 207 liranın 
bir tek fasıl halinde gelir bütçesine konulması ile yetinmekte, yerinde olmakla bera
ber giderleri katma bütçeden sağlanan memur lojmanlarından elde edilecek gelirle-

( S . Sayiii : Tl ) 



rin de katma bütçeye aidolması tabiî görülerek bunun için de ayrı biı1 fasıl açılmış ve 
8 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Ayrıca her müessesede olduğu gibi bu idarenin 
de meselâ, akitler ahkâmına riayetsizlik halinde teminatların irat kaydedilmesi gibi 
çeşitli gelirleri de olabileceği düşünülerek bu adla da bir üçüncü fasıl ilâve edilmiş 
ve bundan da 5 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Böylece gider bütçesi umumi yekû
nu olan 4 669 207 liradan yukarda arz edilen iki fasıldaki 13 000 lira çıktıktan son
ra kalan ve gelir bütçesinin birinci faslına geçirilen 4 656 207 liranın Döner Serma
yenin 1957 yılı safi gelirinden ayrılacak miktarla karşılanacağı tahmin olunmaktadır. 
C) Hulâsa ve Netice : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerle kanunun ken
disine tahmil ettiği vazifeleri ve dolayısiyle memleket ziraatinîn kalkınmasında ken
disine düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 

XS. Sayısı: 71), 



Rapor 
31.1.1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı bütçesi tarafımızdan tetkik olun* 
muş elde olunan neticeler aşağıda arz edilmiştir. 

Zirai istihsalimizin artırılmasını ve «kıymetlendirilmesini temin için yüksek, vasıflı tohumluk, 
damızlik hayvan ve fidan üreterek çiftçilere dağıtmak, ileri ziraat usullerinin memlekete yayılma
sında çiftçilerimize Örnek olmak ve onlara rehberlik etmek gaye ve vazifeleriyle 1950 yılında kurul
muş olan Devlet Üretme Çiftlikleri IfTmum Müdürlüğü bu mevzulardaki faaliyetine geçen yıl da 
muvaffakiyetle devam etmiştir. 

Umum Müdürlük 'bugüne kadar takriben 2,5 milyon dekarlık kültür arazisine malik 18 işletme 
kurmuş bulumnaıktadır. Bu sene Ziraat Vekâletine bağlı bulunan Yalova Deneme ve Üretme Çift
liği de Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. Bundan başka Balıkesir Gd-
nen kazasında 16 000 dekar genişlikte yeni bir Devlet Çiftliği kurulmasına başlanmıştır. Ifeza 
Kayseri vilâyetinde de 25 - 30 hin dekarlık bir işletme tesisi için gerekli hazırlıklara teşebbüs edil
miştir. Bu suretle Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü memleketin muhtelif zirai bölgeleri
nin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bir duruma yaklaşmış olacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü işletmelerinde 1956 yılında 92 070 ton hububat 
istihsal edilmiş olup bu miktardan 49 075 ton tohumluk çiftçilere dağıtılmıştır. 

Ayrıca çok az miktarlarda olmak üzere mısır, çeltik, pamuk, yonca ve korunga tohumluklar» 
da istihsal edilmiş >e çiftçilere tevzi edilmiştir. 

Umum Müdürlük, damızlık hayvan ve meyva fidanı mevzularında geçen yıllara nazaran daha 
fazla gayret sarf etmiştir. İleri ziraat usullerinin çiftçiye öğretilmesi için Ziraat İşleri-Umum Mü
dürlüğü ile iş birliği yapılarak muhtelif zirai kurslar tertiplenmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü yukarda arz edilen çeşitli vazife ve faaliyetleri ba
şarabilmek için 1957 yılı bütçesiyle teklif edilen tahsisat 4 113 207 lirası cari ve 5Ş6 000 liram 

* yatırım olmak üzere 4 669 207 liradır. Bu tahsisat geçen yıla nazaran 59 216 lira fazladır. 

Tahsisat bakımından kayde değer hususlar hakkındaki mütalâalarımız fasıllar itibariyle aşağı
da gösterilmiştir. v 

Fasıl 202 - Madde 13 : Bu maddeye yeni kurulmakta olan üç Devlet Çiftliği için 625 liralık 6 
teknisiyen kadrosu karşılığı tahsisatı ilâvesini arz ve teklif ediyoruz. 

Fasıl 458 : Buradaki 20 000 lira fazlalık bu sene fuar ve sergi mevzuunda biraz daha geniş faa
liyet gösterilmesinden ileri gelmjştir. 

Fasıl 505 : Buraya bu sene 300 000 lira tahsisat konmuştur; yapılan tetkikte, idare ile mü-
taahhit arasındaki bir ihtilâfın mahkemece idare aleyhine hükme bağlandığı, fakat Temyizce he
nüz tasdik edilmediği anlaşılmıştır. 

Bu itibarla, keyfiyeti encümenin takdirine arz ederiz. 

(S . Sayısı ; 71) 
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Teklif ve temenniler ; 

1. Geçen seneki raporumuzda da işaret ettiğimiz üzere, memleketimizin yıllık hububat tohum
luk ihtiyacı takriben 1,5 milyon tondur. Bu tohumluğun her beş senede bir yenilenmesi icabettiği-
ne göre, her yıl 300 000 ton tohumluğa ihtiyaç vardır. Üretme çiftliklerimiz bu ihtiyacın ancak 
dörtte birini karsıhyabilmektedir. Tohumluk meselesinin halli için mukaveleli tohumcu çiftçilerle 
çok sıkı bir iş birliği tesisinin lüzumuna, bu yıl bütçesi münasebetiyle tekrar işaret etmek duru
munda bulunuyoruz. 

2. Keza Devlet Üretme Çiftliklerimizin bölgelerinde polikültür bir ziraat sisteminin yerleşme 
sinde örnek ve rehber olması hususundaki temennimizi de muhafaza ediyoruz. 

6. Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün zirai işletme ekonomisi esaslarına ve teknik 
icaplara daha uygun bir mesai yapabilmesini temin maksadiyle bir iktisadi Devlet Teşekkülü ha
line getirilmesi için bir kanun tasarısının hazırlanmakta olduğunu memnuniyetle müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Bu tasarının kısa bir zamanda Yüksek Meclise sevk edilmesini temenniye şayan gör
mekteyiz. r 

Saygılarımızla; 

Çankırı Mebusu İçel Mebusu Muş Mebusu Rize Mebusu 
Tahsin Uygur İbrahim Gürgen Şefik Çağlayan Hüseyin Agun 

Trabzon Mebusu Elâzığ Mebusu 
îsmaü Şener öm.er F. Sanaç 

( a Sayın .'71,) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/579 
Karar No, 47 

5.11.1957 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 30.XI.1956 tarihli 
ve 71-483/3885 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası encümenimize havele edilmiş ol
makla Ziraat Vekili, Devlet Üretme Çiftlikleri 

,Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti mümessili 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edil
di. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı bütçesini en
cümenimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten 
ve faaliyetiyle alâkalı mevzular üzerinde vâki 
sualler Hükümet tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra fasıl ve maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli 
cetvel yekûnu geçen yıla nispetle (232 216) li
ra fazlasiyle (4 113 207) ve yatırım kısmını 
teşkil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 
(173 000) lira noksaniyle (556 000) lira olarak 
Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş "bulunmakta
dır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan artış ve 
eksilişlerin mucip, sebepleri lâyihanın gerekçe
sinde ayrı ayrı izah edilmiş bulunmaktadır. 

(A/l) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri 
üzerinde yapılan inceleme neticesinde yeni ku
rulmakta olan üç Devlet çiftliği için ihdası lü
zumu raportörlerimiz tarafından teklif ve Hü
kümetçe de teyidedilmiş bulunan altı aded 625 
liralık teknisiyen kadrosu için 202 nci (ücret
ler) faslının 13 neü (işletmeler ve merkez atel-
yesi hizmetlileri ücreti) maddesine (63 750) li
ranın ilâvesi kabul ve bu suretle (A/l) işaretli 
cetvel yekûnu (4 176 957) lira olarak tesbit ve 
yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel 
ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Umum Müdürlüğün varidatım gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nispetle 

(59 216) lira fazlai varidatla (4 669 207) lira 
olarak Hükümetçe tahmin ye tesbit edilmiş 
olup bu varidatın (4 656 207) lirası döner ser
mayenin yıllık safi gelirinden ayrılacak meba-
liğden, mütebaki (13 000) liranın kira bedelle
riyle çeşitli varidattan tahassul ettiği görül
müştür. 

(A/l) işaretli cetvele yukarda arz edilen 
(63 750) lira ilâvenin karşılığı (B) işaretli cet
velin birinci faslına aksettirilmek suretiyle 
(B) işaretli cetvel yekûnu da (4 732 957) lira 
olarak encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, yapı
lan rakam değişikliği madde metinlerine akset
tirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeleri ise 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1957 yılı bütçe kanunu lâyihası ekleri bu 
lunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

JReis 
Balkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 

Aydın . 
Z. TJray 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
M. H. Ünal-

Gümüşane 
Z. Başağa 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Bursa 
H. Köymen 

Denizli 
M. Karasan 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Gümüşane 
//. Tokdemir 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Antalya 
K. Akmantar 

Çankrı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Erzurum 
Ş. Erker 

istanbul 
N. Â. Sav 

( R Sayısı : 71 ) 
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Kayseri 

1 Kirazoğlu 

Konya 
M. Barıaçık 

Muş 
Ş. Çağlayan 

Ordu 
8. î§bakan 

Kırşehir 
A. Bilgin 

k Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Rize 
//. Ağım 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Muğla 
N. PoyrazoğUı 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/. Akçal 

Seyhan 
8. Ban B. 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Tunceli 
B. T. Okaygün 

Siird 
. Erden 

8. 

Siîrd 
M. D. Süalp 

Sinob 
Somuncuoğlu 

Trabzon 
t. Şener 

Yozgad 
T. Alpay 

V 

.(S. Sayısı : 71) 



- n 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ I 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum {Müdürlüğü 
1957 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Ciltlikleri 
Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masraf lan için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 4 113 207 lira ve 
yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 556 000 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı masrafları-. 
na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 4 669 207 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce 1957 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh 
ve tahsiline 1957 bütçe yılında da devam olu
nur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

M^DDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu • hakkındaki 
7 . VI . 1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1957 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yılı borçlan faslmda-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili olduklan hizmet fasıllanndan I 

. (S. Sayısı : 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN. TADİLİ 

Devlet Üretme Çiftlikl&ri Umum Müdürlüğü 
1957 yılı Bütçe Kanunu l&yihası 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (4 176 957) li
ra ve yatırım ^nasrafları için de bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (556 000) li
ra tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı masraflan-
na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (4 732 957) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edümiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

71) 
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Hü. B. E. 

bu fasıla Maliye Vekâletince aktarılacak tah
sisatlardan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidohıp da Mu-
hasebi Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre müruruzamana uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1957 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve 3 
veya 4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları 
artıklanndan eski yıllar borçları fasıllarına 
Malive Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C, Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H, A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
S. Ağaoğlu 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

i 8. Bayisi : 71 ) 



13 
A/l CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları maaşı 
Merkez memurlan açık maaşı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları açık maaşı 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

507 900 

1 470 000 
2 000 

3 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

507 900 

1 480 700 
2 000 

3 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

507 900 

1 480 700 
2 000 

3 000 

Fasü yekûnu 1 982 900 1 993 600 1 993 600 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûm 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
geçici hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

362 525 

510 850 

873 375 

14 450 

39 665 

54 115 

376 975 

512 975 

889 950 

11.450 

39 665 

54 115 

376 975 

576 725 

953 700 

14 450 

39 665 

54 115 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 13 500 13 500 13 500 

( S. Sayısı : Tl) 
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F. M. 

13 

21 

~23 

31 

33 

40 

i- - = , . , 

Tahsisatın nev î 

işletmeler ve merkez atelyesi 
memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yardı
mı 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

39 000 

2 000 

9 000 

3 000 

6 000 
1 080 

73 580 

1957 yıh için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

39 000 

1 500 

8 000 

2 500 

5 000 
1 080 

70 580 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

39 000 

1 500 

8 000 

2 500 

5 000 
1 080 

70 580 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge- % 
reğinee ödenecek para müka
fatı 1 1 1 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 11 015 112 000 112 000 

12 % 1 ek karşılıklar 20 200 20 370 20 370 
13 Emekli ikramiyesi 50 000 ^40 000 40 000 
14 Sandık yönetim masrafları 11 825 12 500 12 500 
15 Diğer ödemeler 1000 1000 1000 

Fani yekûnu' 194 040 185 870 185 870 

210 Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 
218 5433 sayılı Kanunun 27 nci 

maddesi gereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek ka
sa tazminatı 12 440 12 440 12 440 

îkinci kısım yekûnu 3 192 551 3 208 656 3 272 406 

( S. Sayısı : 71) 
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M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

» . . . . . 

. 
Tahsisatın nev'i 

* 

Üçüncü kmm - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

işletmeler ve merkez atelyesi 
büro masraflan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1956 
Yalı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
25 000 
5 000 
5 000 

10 000 
10000 

60 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 

10 000 
25 000 

62 000 

/ 1957 y ü ı iojn 
Hükümetçe 

istenen 
I^ira 

* 

5 000 
25 000 

5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

60 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 

10 000 
25 000 

62 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
25 000 
5 000 
5 000 

10 000 
10 000 

60 000 

10 000 
5 000 
T̂ OOO 
5 000 

10 000 
25 000 

62 000 

Basılı kâğıt ve defterler 20 000 20 000 20 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 10 000 10 000 10 000 

13 İşletmeler ve merkez atelyesi 
posta ve telgraf masrafları 6 000 6 000 6 000 

21 Merkez daireleri telefon mas
rafları 12 000 • 12 000 12 000 

23 İşletmeler ve merkez atelvesi 
telefon masrafları * 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 33 000 33 000 33 000 

İşletmeler ve merkez atelyesi 
kira bedeli 10 000 10 000 10 000 

( S. Sayısı : 71) 
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Tahsisatın nev'i 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimi vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

32 000 
40 000 
25 000 
5 000 

102 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

32 000 
40 000 
30 000 
5 000 

107 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 000 

32 000 
40 000 
30 000 
5 000 

107 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
İşletmeler ve merkez atelyesi 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

2 000 

7 000 ' 

310 000 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

2.000 

7 000 

315 000 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

• 2 000 

7 000 

315 000 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei TJmumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

5 000 

1 250 
1 000 

5 000 

1 000 
1 000 

5 000 

1 000 
1 000 

Fasıl yekûnu 2 250 2 000 2 000 

( S. Sayısı : 71 ) * 



1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edi'en 
F. . M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

416 

419 
426 
450 

451 
10 
20 
30 

5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mas
rafları 
Mahkeme masrafları 
Pasif korunma masrafları 
Ünverslte ve yüksek okullar
da okutulan talebelere verile
cek burslar 
Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 
Çiftçiye yeni ziraat usullerini 
ve çeşitlerini tanıtma ve tarla 
günü masrafları 

Fasıl yekûnu 

35 000 
10 000 

1 

24 800 

2 000 
1 000 

20 000 

23 000 

20 000 
10 000 

1 

24 800 

2 000 
1 000 

20 000 

23000 

20 000 
10 000 

1 

24 800 

2 000 
1 000 

20 000 

23 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı. Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 14 150. 14 150 14 150 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderilecek
lerin harcırah ve masrafları 3S 410 69 100 69 100 

- . B 

0 
458 
476 

Fasıl yekûnu 

Düşünülmiyen masraflar 
Fuar ve sergi masrafları 
Kurs umumi masrafları 

~ / Dördüncü kısmı yekûnu 

102 560 

500 
10 000 

137 829 

350 940 

83 250 

0 
30 000 
74 000 

272 051 

83 250 

0 
30 000 
74 000 

272 051 
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1966 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i JAm Lira Lira 

Beşinci kısım, - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Dağıtma tesisleri yapımı 

Yatırımlar yekûnu 

(• Şr. Sayısı 

2 500 * 2 600 2 500 
25 000 15 000 15 000 

0 300 000, 300 000 

•27-500 317 500 317 500 

70 000 70 000 

100 000 130 000 130 000 

510 000 350 000 350 000 

610 000 

84 000 

729 000 

480 000 

6 000 

556 000 

480 000 

6 000 

556 000 

. KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu • 

UMUMÎ YEKt 

• • 

A/2--

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Bina onarımı 

ÖE' 

3 192 551 
310 000 
350 940 
27 500 

3 880 991 

rVELÎ 

- • • • ; • - - - • 

- 35 000 
Yapı isleri 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Bina onarımı 
Yapı işleri 
Merkez ve işletmeler idare bi
naları yapımı 
İşletmeler memurları mesken
leri yapımı 

Fasıl yekûnu 

3 208 656 
315 000 
272 051 
317 500 

4 113 207 

3 272 406 
315 000 
272 051 
317 500 

1 176 957 

84 000 

729 000 

•• 7İ ) 

556 000 



F. M. 

1 

2 

3 -
• 

- 1 1 
B.-: OETVEia 

. 

Varidatın nev'i 

Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 
Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 
Çeşitli varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

1956 
Yıl ı 

tahminleri 
Lira 

4 604 991 

3 000 
2 000 

4 609 991 

, .J_ . 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

4 656 207 

8 000 
5000 

4 669 207 

tahmin edilen 
Lira 

4 719 957 

8 000 
5000 

4 732 957 

O OETVELt 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın '' 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 7.6.1949 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü G8-
rev ve Kuruluş Kanunu 

< 



G. r 

1. 

2 
3 
4 

5 

6 

Memuriyetin nev 'i 

Teknisiyen 
» 
» 
* • 

Ressam 
Kaloriferci 
Şofer 
Daktilo 

» 
» 

Terbümaıı 
Memur 

» 
Sürveyaıı 

» 
Dağıtİcı 

Santralci 
Bekçi 
Odacıbaşı 
Odacı 

» 

MERKEZ 

0 
— W — 
- ÖBTVBIâ 

Aded Ücret 

3 
5 
3 
i 
1 
o 
mi 

1 • 
1 
6 
5 

" 2 
1 

11 
3. 
3 
0 

5 
1 
3 
1 
2 
1. 
8 
3 

625 
550 
475 
400 
300 
350 
225 
300 
250 
225 
200 
475 
300 
250 
200 
350 
300 
250 
200 
200 
150 
153 
125 
100 

G. 

1 

3. 

4 

5 

Memuriyeti nev'i 

-

ISLETMELER 

Teknisiyen 
» 

Ressam 
Hastabakıcı 

» 
Daktilo 

» 
» 
» 

Depo şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Sürveyan (Memur) 
» » 

Aded 

9 
3. 
1 
3 
2 

9 
1 
1 
V* 

4 
l 

10 
25 
18 
11 
13 
o 

o 
5-

Ücret 

625 
550 
300 
250 
225 

200 
225 
200 
175 
150 
475 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
350 
300 

77 120 

M 

1 - CETVELİ 

Tahsilatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
13 İşletmeler ve Merkez atelyesi geçici 

hizmetliler ücreti 
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D. 

11 
ıa 
18 
11 

4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 

10 

Memuriyette nevi 

UERKEZ 

Memur 
> 

Sorumlu saymanhk memuru 

L 

Aded 

î§Utm$Ur vs m$rku olelyet» 

Müdür (Uzmanlık yeri) 
» » » 
» » » 

Veteriner veya lootekniet 
» » » 
» » » 

Makine ekipleri şefi 
» » » 
» » » 

1 
2 
3 
1 

2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 

a 3 

~ - t t -
• CBTVBU 

Maaş 

80 
25 
20 
30 

90 
80 
70 
70 
60 
50 
50 
40 
35 

D. 

9 
10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 
7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 

Memuriyetin ntr'i 

Ayniyat memuru 
» » 
> » 

Ambar memuru 
» » 
» » 

Memur 
» 
9 

*. 
Sorumlu sayman 

» > 
» » 

Veznedar 
» 
» 

Saymanlık memuru 

Aded Maaf 

5 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
8 
4 
1 
1 
2 
1 
İ 
2 
4 

40 
85 
80 
35 
30 
25 
80 
25 
20 
15 
60 
50 
40 
30 
25 
20 
15 

{ & âayısı : t i ) 
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İcra Vekilleri Heyetinin 10. III. 1956 tarih ve 4/6896 sayüı Karariyle 1956 yılında tatbik edilen 

(E) cetveline ait isimli kadro 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutan 

F. M. Tahfisatm nev'i Memuriyetin nev'i AcUd Lira K, Ay Lira & 

Merkez 

Ba§tasfiyeci 1 625 12 7 500 
Tasfiyeci kâtip 1 225 12 2 755 

Yekûn 850 10 200 

İşletmeler ve merkee atelyesi 

Tarım alet ve makineleri kurs 
öğretmeni (*). 
Tarım alet ve makineleri kurs 
öğretmeni (*) 
Tanm alet ve makineleri kurs 
öğretmeni (*) 
Hayvancılık ve diğeer kurslar 
öğretmeni (*) 
Bağ, bahçe ve diğer kurslar 
öğretmeni (*) 

10 150 

3 250 . 

1 200 

8 150 

13 150 

5 

5 

5 

5 

5 

7 500 

3 750 

1 000 

6 000 

9 750 

Yekûa 28 000 

(*) Bu kadrolar 3888 sayılı Kamunun 3 ncü maddesi hükmü dâhilinde kullanılacaktır 

II «UB M 
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1957 Yılı 

Orman U. M. Bütçesi 





Orman Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/585) 

T. O. 
Başvekâlet 30 . XI . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay% :71 - 482/3884 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE r 

1957 yılr bütçe masraflarının fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda arz edilmiştir. 

1956 yılı 1957 yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i Bütçesi , teklifi 

1956 malî yılı içinde kabul olunan 6752 sayılı Kanunla alı
nan kadrolar dolayısiyle merkez memurları kadro aylığı ge
çen yıla nazaran 84 600 lira artmıştır. Buna mukabil 4598 sa
yılı Kamım gereğince kadrosuz terfi edenlerden mühim bir kıs
mına kadro verilmiş olmasından üst derece farkı olarak öde-

(S . Sayısı : 72 ) 

201 11 Merkez memurları maaşı : ' 
Mevcut teşkilât kanunlarına gere merkez memurlarının kad
ro aylık tutarı ' 654 000 738 600 
(L) cetveli tutan 36 000 36 000 

v \_ 
618 000 702 600 

1956 ve daha evvelki yıllarda kadrosuz terfi etmiş olanların 
terfi fark tutan 127 500 51 300 
1957 yılında kadrosuz terfi edeceklerin farkı 41 400 33 000 

786 900 786 900 
6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilecek beş aylık tahsisat 327 875 327 875 

Yekûn 1 114 775 1 114 775 



1956 yılı 195Tyüı 
Tahsisatın nev'i —'.".-.. Bütçesi teklifi 

nilen miktarda husule gelen eksilme hesabiyle yukarda müf
redatı gösterildiği üzere bu tertibe geçen yılın aynı olarak 
1 114 775 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Vilâyetler memurları maaşı 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre kadro aylık tutan 7 822 200 10 337 -700 
(L) eetveli tutan 1 398 300 1 668 300 

6 423 900 8 669 400 
1956 ve daha evvelki yıllarda kadrosuz terfi edenlerin farkı 1 220 300 604 236 
1957 yılında kadrosuz terfi edeceklerin farkı 283 200 354 000 

7 927 400 9 627 636 
6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilen beş aylık tahsisat 3 303 080 4 011 514 

1 Yekûn 11 230 480 13 639 150 

Vilâyetler memurlan aylığı tertibinde geçen yıla nazaran 
2 408 670 liralık bir artış vardır. 1956 malî yılı içinde kabul 
edilen 6752 sayılı Kanunla verilen kadrolara göre vufeua * 
gelen 2 515 500 liralık artışa 6211 ve 6675 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek beş aylık tahsisat tutarını teşkil eden 
1 048 125 lira da-ilâve edildiği takdirde ilk îbakışta hakiki 
fazlalığın 3 563 625 lira olması icabetmekte ise de yukar
da numarası açıklanan kanunla, evvelce 4598 sayılı Kanun 
hükümlerine tevfikan yapılan kadrosuz terfilerden mühim 
bir kısmına kadro verilmiş olması hesaJbiyle üst derece aylık-
lannda bu suretle husule gelen eksiltmeden dolayı bu tertibe 
geçen yıla nazaran ancak 2 408 670 lira fazlasiyle tahsisat -
konulmuştur. . *• 
Merkez memurları açık maaşı : 
Merkez kadrolarında çalışanlardan açıkta kimse bulunmadı
ğından bu tertibe tahsisat konulmasına lüzum görülmemiştir 1 1 
Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyetler memurları açıkta bulunanların istihkaklarına ki
fayet etmekte ve yeniden açıkta kalmış kimse bulunmamak
ta olduğundan geçen yılın aynı olmak üzere 21 250 lira tek
lif edilmiştir. 21250 21250 

Merkez memurlan ücreti : 
3818 sayılı Kanuna bağlı kadrolar tutarı 5 700 5 700 
6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince verilen beş aylık talh-
sisat 2 375 2 375 

Yçfcûn 8 075 8 075 

( S. Sayısı : 72) 



M. Tahsisatın nev'i 
\ 0958 yılı 1957 yılı 

Bütçesi teklifi x 

12 

Merkes memurları tertibinden ücret alanların kadrolarında 
ve terfi durumlarında bir değişiklik olmadığından geçen yı
lın aynı olarak 8 075 lira tahsisat ko nmuştur. • 
Vilâyetler memurları ücreti 
Kanuni kadrolar tutan 
Fidanlıklarda çalıştırılanların ücreti 
Orman okullarında çabstmlanların ücreti 
Avukatların ücreti 
1966 yılı içinde kadrosuz terfi edenlerin farkı 

İh) cetveli tutan 

/ 
6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilen beş tahsisat 

v21 

22 

Yekûn 
f 

3818 sayılı Kanuna bağlı kadrolarına göre istihdam edilmekte 
bulunan yukarda müfredatı gösterilen barem içi ücretlilerin 
durumlarında geçen yıla nazaran bir değişiklik olmadığından 
bu sene de geçen yılın aynı olmak üzere 252 790 lira tahsisat 
konmuştur. 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Mevcut 59 kadronun bir yıllık tutan 
6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilen, beş tahsisat 

* Yekûn 

Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinde aylık ücretleri göste
rilen merkez hizmetlilerinin istihkakı olup durumlarında bir 
değişiklik yapılmadığından g*çen yılın aynı olarak 150 025 
lira teklif edilmiştir. 
Vilâyetler hizmetliler ücreti: 
1956 malî yılı .Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelinin vilâyet
ler kısmına dâhil kadrolar aded itibariyle I 404 olup senelik 
ücret miktarı 2 756 "400 liradır. Bu miktara, Orman Muha
faza Okulundan 1957 malî yılı içinde mezun olarak Temmuz 
1957 den itibaren hizmete girecek İ00 muhafaza memuru
nun 150 lira aylık ücret üzerinden sekiz aylığı tutan olan 
120 000 lira ilâve edilmiştir. 
Aynca Muğla, Antalya ve Mersin Orman Başmüdürlükle
ri mmtakasmda kurulmakta bulunan telsiz cihazlannda ça-
liştınlmak üzere istihdamına lüzum ve zaruret bulunan tel
siz teknisiyenleri ile tamir atelyesi şefi için birisi 625 lira 
diğeri 475 lira ücretli iki teknisiyen kadrosu ile bir aded 

200 400 
10 800 
37 440 
179 700 
2.700 

431 040 
252 600 

178 440 
74 350 

252 790 

200 400 
10 800 
37 440 
179 700 
2 700 

431 040 
252 600 

178 440 
74 350 

252 790 

105 900 
44 125 

150 025 

105 900 
44 125 

150 025 

3 795 550 3 999 225 
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1956 yıh 1957 yılı 
•F. M. Tahsisatın nev'i Bütçesi teklifi 

625 lira ücretli tamir atelyesi şefi kadrosu ilâve olunmuş 
ve bu üç kadronun senelik ücret tutarı olan 20 700 lira 
ile birlikte 1 507 kadronun Ücreti 2 897 100 liraya baliğ 
olmuştur. Bu miktara 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğin
ce verilecek beş aylık tahsisat için de 1102 125 lira zamme
dilmek suretiyle bu tertibe geçen yıla nazaran 203 675 li
ra fazlasiyle 3 999 225 lira tahsisat konmuştur. 

203 12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 155 800 138 875 
13 Yangın bekçi ve koruyuculan ile haberalma nöbetçilerinin 

ücretî 2 063 400 1 825 000 
14 Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti . 350 625, 350 625 

Yekûn 2 569 825* 2 314 500 

1957 malî yılı içinde dört orjnan tahdit -komisyonunun faali
yette bulunacağı nazara alınmış ve 4 hukukçu üyenin beheri
nin bir aylık ücreti 625 liradan bir seneliği 30 000 lira, ame-
najman grupları için 6 ay müddetle çalıştırılmak üzere behe
rinin aylık ücreti 200 liradan 18 daktilo için 21 000 lira, inşa
at işlerinde çalışan birisi 875 ilra aylık ücretil, ikisi 750 lira 
ücretli üç mühendis ile 400 er lira ücretli 4 sürveyan için ce
man 47 700 lira olmak üzere 99 300 liraya baliğ olan ücrete 
6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince verilecek beş aylık 
tahsisat da dâhil edilmek üzere bu faslın 12 nci maddesine ge
çen yıla nazaran 16 925 lira noksanı ile 138 875 lira konmuş
tur. 
Aynı faslın 13 ncü yangın bekçi ve koruyucuları ile haberal
ma nöbetçilerinin ücretleri tertibine de yangın mevsimi olan 
beş ay için 100 er» lira ücretli 2 950 aded bekçinin beş aylığı
na ödenmek üzere 1 475 000 lira, .150 şer lira ücretli 100 aded 
bekçinin de keza beş aylık istihkakı karşılığı olarak 75 000 
lira bilhesap konulmuş ve haberalma nöbetçileri için de evvel
ki yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak ve tahminî olarak 
75 000 lira ilâve edilmiştir. 6211 ve 6675 sayılı kanunlar ge
reğince verilmesi gereken tahsisat için de keza evvelki yıllar 
sarfiyatı nazara alınmak suretiyle tahminî olarak 200 000 li
ra olmak üzere bu tertibe de geçen yıla nazaran 238 400 lira 
noksaniyle 1 825 000 lira konmuştur. 
Geçen yıl bütçesindeki fazlalığın yangın mevsiminin altı ay 
olarak hesaplanmasından ileri geldiği anlaşılmışlar. 
Mezkûr faslın 14 ncü köy ağaçlama sahaları bekçileri ücreti 
tertibindeki 350 625 liralık tahsisat ihtiyacı karşılamakta 
bulunduğundan bu sene için de aynı miktar teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 72 ) 



7 -

F. M. 

206 11 
12 

- 21 
22 
31 
32 

207 

209 11 
12 
13 
14 
15 

Tahsisatın nevi 

Merkez memurları çocuk zammı 
Vilâyetler memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yardımı 
Vilâyetler memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Yekûn 

Bu faslın çocuk zammı maddeleriyle vilâyetler memurları do
ğum yardımi maddelerine, mevcut teşkilâta 6752 sayılı Ka
nunla ilâve edilen kadrolar nazarı dikkate alınarak beşer bin 
lira tahsisat zammı zaruri görülmüş ve bu suretle mezkûr 
fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 
605 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek.. para mükâfatı ihtiyacı karşılamakta bu
lunduğundan geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Yekûn 

1956 yılı 
•Bütçesi 

40 000 
435 000 
5 000 
80 000 
3 000 
15 000 
12 000 

590 000 

1957 yılı 
teklifi 

45 000 
440 000 
5 000 

85 000 
3 000 
15 000 
12 000 

605 000 

1 500 1 500 

643 420 
117 000 
250 000 
50 000 
350 000 

1 410 420 

748 917 
136 167 
100 000 
50 000 
350 000 

1 385 084 

210 

217 

Yukarda rakamla yapılan izahtan da anlaşıldığı üzere bu 
faslın 11 ve 12 nci maddelerine, mevcut teşkilâta 6752 sayılı 
Kanunla eklenen kadrolar dolayısiyle ceman 124 664 lira ilâ
ve edilmiş ise de 1957 yılı içinde emekli ikramiyesine 100 000 
liranın kifayet edebileceği göz önüne alınarak faslın 13 ncü 
emekli ikramiyesi tertibinden 150 00D lira indirilmiş bulun
duğundan bu suretle elde edilen neticeye göre mezkûr fasla 
geçen yıla nazaran 25 336 lira noksanı ile 1 385 084 lira tah
sisat konmuştur. 

Temsil tahsisatı 
5027 sayılı Kanun gereğince ödenmekte olan umum müdür
lük temsil tahsisatı olup geçen yılın aynı konmuştur. 

Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 
5044 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrasına göre 

2 100 

720 

2 100 

720 
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1956 yılı 1957 yılı 
Tahsisatın nev'i Bütçesi teklifi 

18 600 
25 000 
10 500 
6 000 
7 000 

67 100 

18 600 
25 000 
10 500 
8 000 
9 000 

71 100 

ders saati ücreti 2 lira olup bu miktara 4178 sayılı Kanuna 
göre de ayrıca % 25 zam verilmektedir. Bu suretle ders ba
şına 2,5 liradan üç sınıfta dokuz ders ve 8 ay ders müddeti 
hesabiyle 288 ders saati için geçen yılın aynı olarak 720 lira 
konmuştur. 

ı 
Emekli, dul ve yetim ikramiyesi 560 000 610 000 
6676 sayılı Kanunla, emekli, dul ve yetim aylığı alanlara da 
üç. maaş tahsisat verilmekte olması ve ayrıca 1956 yılı için
de kabul olunan diğer bir kanunla da, evvelce toptan öde
meleri yapılarak ilişikleri kesilenlere yeniden aylık tahsisi 
cihetine gidilmesi sebebiyle bu tertibe geçen yıla nazaran 
50 000 lira fazlasiyle 610 000 lira konmuştur. 

Merkez kırtasiyesi 
Merkez döşeme ve demirbaş masrafı 
Merkez öteberi masrafları 
Merkez aydınlatma masrafları 
Merkez ısıtma masrafları 

- Yekûn 

İnşaatı ikmal edilmek üzere bulunan Başmüdürlük binasın
da işgal olunacak kısımları icabettireceği aydınlatma ve 
ısıtma masrafları göz önüne alınarak bu faslın yalnız 40 ve 
50 net maddelerine ikişer bin liralık zam yapılmış ve bu su
retle mezkûr fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 4 000 lira * 
fazlasiyle 71 100 lira olarak teklif edilmiştir, 

Vilâyetler büro masrafları yekûnu 215 750 546 600 
Otuz maddeyi ihtiva eden bu fasılda geçen yıla nazaran 
330 850 liraya baliğ olan bir artış vardır. Bu fazlalıktan 
110 000 lirası 32 nci (vilâyetler demirbaş) masrafları mad
desinden yaptırılacak, örnekleri 6831 sayılı Orman Kanu
nunda gösterilen damgalara ait bulunmaktadır. Tesbit edi
len ihtiyaca göre 2 750 aded olarak yaptırılacak bu dam
galar için piyasada gerekli temaslar yapılmış ve beher dam
ganın 40 liva fiyatla imal ettirilebileceği neticesine varılarak 
bu maddeye 2 750 damga için 2 750 X 40 — 110 000 lira 
fazla tahsisat teklif edilmiştir. 
Keza aynı faslın 35 nci (ağaçlandırma ve fidanlıklar demir
baş masrafları) maddesinde de geçen yıla nazaran 204 500 
liralık bir fazlalık mevcuttur. Bu fazlalık da 6831 sayılı Orman 
Kanunu gereğince yurdun muhtelif mmtakalarmda yeniden ku
rulması icabeden ağaçlandırma ve.-fidanlıkların demirbaş 
müfredatına dâhil ihtiyaçlarının temini mülâhazasından 
ileri gelmiştir. 

(S. Sayısı : 72) 
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1956 yılı 1957 yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i Bütçesi , teklifi 

Yukarda arz edilen iki madde hanemde kalan ceman 
16 350 liralık artırmada faslın diğer 28 maddesinden bâzı
larına evvelki yıllar sarfiyatı göz önüne alınarak yapılma
sına zaruret hâsıl olan zamlar toplamından ibaret bulun-

„ maktadır. 
303 11 Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 

14 Amenajman basılı kâğıt ve defterleri 
15 Ağaçlandırma basılı kâğıt ve defterleri 
16 Teknik araştırma basılı kâğıt ve defterleri 

Yekûn 

Y*apılan sarfiyata nazaran ihtiyacı karşılamakta bulunduğu 
anlaşılıdğından geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri * 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefon kurma ve konuşma mas-

rafları 
36 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları telefon kurma 

ve konuşma masrafları 

Yekûn 

Bu faslın yalnız (25) nci (ağaçlandırma ve fidankklar te
lefon kurma ve konuşma) masrafları maddesine geçen yıla 
nazaran, 15 000 liralık bîr artırma yapılmıştır. 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince hazırlanan program 
dâhilinde yeniden kurulması icabeden ağaçlandırma ve fi
danlık sahalarında tesis olunacak telefonlar ile bunların ko- . . . ' 
nuşma masraf ve ücretlerini karşılf yabilmek mülâhazasiyle 
bu tertibe 15 000. liranm ilâvesi zaruri görülmüş ve fasıl 
yekûnu 186 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

305 11-17 Kira bedeli . 7 9 002 75 004 
Bu faslın 13 ncü (sınırlama kira bedeli maddesi ile 14 
ncü (amenejman kira beledi) maddesinden 1957 malî yılı 
içinde kira ödenmiyeceğinden bu tertibe diğer maddelerdeki 
kira karşılıkları için geçen yıla nazaran 3 998 lira noksa
nı ile 75 004 lira tahsisat konmuştur.. 

306 Giyecekler '. ' 
11 Merkez ' 21 335 27 090 
12 Vilâyetler ' ' 450 360 392 250 

Yekûn 471 695 419 340 

45 000 
6 000 
3 000 
2 50Ö 

56 500 

45 000 
50 000 
30 000 
30 000 

15 000 

1 500 

171 500 

45 000 
6 000 
3 000 
2 500 

56 500 

45 000 
50 000 
30 000 
30 000 

30 000 

1 500 

186 500 
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M, Tahsisatın nev'i 

Merkez izahatı 

Teknik memurlar elbisesi 
Teknik memurlar ayakka-
ibısı 
Hizmetliler elbisesi 
Hizmetliler ayakkabısı 
Hizmetliler paltosu 
Hizmetliler tulumu 
Memurlar iş gömleği 
ilân masrafları 

Yokun 
fc 

Vilâyet izahatı 

Teknik memurlar eübisesi 
Teknik memurlar ayakka
bısı 
Muhafaza memurları elbi
se ve tozlukları 
Muhafaza memurlara ayak
kabısı 
Muhafaza memurları pal
tosu 
Sırt çantası 

Yekûn 

Aded 

101X 

101X 
44X 
44X 
29X 
6X 

Aded 

1 685X 

1 685X \ 

1 080X 

1 080X 

200X 
1ÖÖX 

Fiyatı 
Lira 

\j\JZZZZ 

40= 
125= 

öö>- ••'• 

140== 
60== 

Fiyatı 
Lira 
r . i 

90= 

40= 

100= 

40= 

100= 
20= 

Tutarı 
Lira 

9 090 

4 040 
5 500 
1 540 
4 060 

360 
2 000 

500 

27 090 

Tutarı 
l i ra 

151 650 

67 400 

108 000 

43 200 

20 000 
2 000 

392 250 

1956 yüı 1957 yüı 
Bütçesi teklifi 

: -* 

Bu faslın merkez ve vilâyetler maddelerine konulan talısisat 
yukarda açıklandığı üzere hesaplanmış ve geçen yıla naza
ran 52 355 lira noksaniyle 419 340 lira olarak teklif edil
miştir. 

10 Daimî vazife harcırahı 
21 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Hastalıklarla ve böceklerle savaş muvakkat vazife harcırahı 
23 Sınırlama muvakkat, vazife harcırahı 
24 Amanejman muvakkat vazife harcırahı 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar muvakkat vazife harcırahı 
26 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları muvakkat vazife 

harcırahı 
27 Propaganda hizmetlerinde çalışacakların muvakat vazife ve 

harcırahı 
30 Müfettişler harcırahı 

T 6. Şayia!: 72) 

70 000 
200 000 
20 000 
33 600 
32 750 
50 000 

80 000 
230 000 
20 000 
55 000 
32 750 
55 000 

36 000 

30 000 
240 000 

36 000 

30 000 
240 000 
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Tahsisatın nev'i 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

harcırah ve masrafları 
70 3573 sayılı Kanun gereğince delieeliklerin paselâjlı haritala

rının tanzimi işlerinde çalışacakların harcırahları ve nakil 
vasıtaları masrafları 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 neu maddesi gereğince 
muhafaza memurlarına verilecek tazminat. 

1956 yılı 
Bütçesi 

8 000 

124 000 

55 350 

352 800 

1 252 500 
" ' • - T' 

1957 yılı 
teklifi 

8 000 

70 000 

30 000 

388 §00 

1 275 550 Yekûn 

Bu faslın 10 neu (daimî memuriyet harcırahı) maddesi ile 
21 nci (muvakkat vazife harcıralu) maddesine, 1956 yılı için
de kabul olunan 6752 sayılı Kanunla verilen kadrolar ve 
gün begün artan orman hizmetlerini mahallen tetkiki mak-
sadiyle yapılan seyahatler nazara alınarak ceman 40 000 lira 
zam yapılmıştır. Bundan başka 23 ncü sınırlama hizmetleri 
ile 25 nci ağaçlandırma işinde 6831 sayılı Kanun gereğince 
evvelki yıllara göre daha geniş ölçüde yapılacak hizmetler 
göz önünde tutularak bu tertiplere de imkân dâhilinde zam 
yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve her iki maddeye ceman 
26 400 lira ilâve edilmiştir. Ayrıca 6245 sayılı Kanunun 49 
neu maddesine tevfikan muhafaza memurlarına aylık tutarla
rının % 30 undan fazla olmamak gartiyle verilegelmekte olan 
tazminata ait 92 nci madde tahsisatına da, yeniden hizmete 
girecek 100 muhafaza memuru dolayısiyel 36 000 liralık zam 
yapılmıştır. 
Yukardaki izahata göre bu faslın tahsisatı yapılan zamlar ve 
50 nci maddeden indirilen 54 500 liradan .osnra gecen yıla na
zaran 23 050 lira fa^lasiyle 1 275 550 lira olarak teklif edil
miştir. • „ 

11. Merkez memurları tedavi masrafları 5 000 5 000 
12 Vilâyetler memurları tedavi masrafları 60 000 60 000 

Yekûn 65 000 65 000 

Evvelki yıllar sarfiyatı neticelerine göre ihtiyacı karşılamak
ta olduğundan geçen yılın aynı olmak üzere 65 000 lira kon
muştur. 

21 Merkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme masrafları 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları onarma masrafları 
53 Fidanlıklar motorsuz taşıt masrafları 
54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme masrafları 

6 500 
4 000 

150 000 
30 000 
10 000 
7 500 

6 500 
4 000 

150 000 
40 000 
10 000 
7 500 
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1956 yılı 1957 yılı 

Tahsisatın no'v'i Bütçesi teklifi 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıtlar iş
letme masrafları 
Yangınlarla mücfrdele ve koruma işleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları 
Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorlu taşıtla
rı işletme masrafları 
Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorsuz taşıtla
rı masrafları 
Orman Fakültesi Yurdu motorlu taşıtları işletme masraf
ları 
Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları 
onarma masrafları 
Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları iş
letme masrafları 
Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu tanıtlan 
onarma masrafları 

Yekûn 

«6 100 

30 000 

9 000 

1 

3 000 

3 000 

6 000 

3 000 

348 101 

86 000 

30 000 

9 000 

:ı 

4 000 

6.000 

6 000 

3 000 

362 001 

Bu faslın 21 nci işletme ve 22 nci tamir maddelerindeki 
tahsisat merkezde Umum Müdürlük emrinde olup teknik 
memurların tetkikat için taşraya, gidip gelme işlerinde kulla
nılan bir otobüsle bir pikap kamyonetin işletme ve tamir ihti
yaçlarını karşılamakta bulunduğundan bu tertipler geçen yı
lın aynı olarak teklif edilmiştir. 
Taşra teşkilâtında kullanılan vasıtalardan ağaçlandırma ve fi
danlıklar hizmetine tahsis edilmiş bulunan 22 kamyon, 25 
pikap, 12 traktör ve 3 jeepin sık sık tamire ihtiyaç göster
mekte olması ve bu maksatla mezkûr faslın 52 nci maddesin
deki 30 000 liralık tahsisatın ihtiyacı karşılıyamadığı göz 
önüne alınarak bu tertibe de 10 000 lira fazlasiyle 40 000 lira 
konmuştur. 
Ayrıca, Orman Fakültesi talebe yurdu hizmetinde bulunan 
bir otobüsün 7 ay devamlı olarak İstanbul - Büyükdere ara
sında, talebelerin tatbikatı için sefer yapmakta olması 59 ncu 
madde tahsisatının da bir miktar artırılmasını zaruri kıl
mış ve bu maddeye de 1 000 lira ilâve edilmiştir. 
Bunlardan başka teknik araştırma istasyonları hizmetinde 
bulunan 7 vasıtanın da şimdiye kadar yaptıkları kilometre iti
bariyle hayli yıpranmış bulunmaları hasebiyle sık sık ehemmi
yetli tamire ihtiyaç gösterdikleri nazara alınmış ve bu mak
satla 60 nci maddenin 3 000 lira olan tahsisatı da 6 000 liraya 
yükselmiştir, 

F. M. 

(S. Sayısı : 72) 
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1956 yılı 1957 yılı 

P. M. Tahsisatın nev'i Bütçesi teklifi 

Faslın diğer maddeleri geçen yılın aynı olarak teklif edil
miştir. 

403 Temsil masrafları 5 000 5 000 
Orman Umum Müdürlüğünün yerli ve yabancı şahıslar ve 
firmalarla olan temas ve münasebetlerinin gerektirdiği mas
raflar karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

407 30 Geriverilecek paralar 50 000 50 000 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci mad
desini ilgilendiren masraflara ödenmekte ve ihtiyaca kâfi 
gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı olarak teklif 
edilmiştir. 

50 Mahkeme harçları 50 000 50 000 
ihtiyacı karşılamakta bulunduğundan geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

408 * 3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 
Uludağ ile Belgrad ormanlarında tesis edilmekte olan av 
üretme istasyonlarının kurulma işinin ikmalini teminen ge
çen yıldan 10 000 lira noksanı ile 25 000 lira teklif edil
miştir. 35 000 25 000 

412 10 Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar kar
şılığı 

20 Taşıt masrafları 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar • 

Yekûn 

Bu faslm 30 ncu işçi gündelikleri maddesinde, geçen yıla 
nazaran 45 000 liralık bir artış vardır. Antalya, Sarıkamış, 
Balıkesir, Muğla, Bolu, İstanbul, Eskişehir ve Trabzon Baş
müdürlükleri mıntakasında zuhur eden muhtelif cins haşe
relerle fasılasız surette yapılan mücadele işlerinde çalıştı
rılan işçilerin günlüğünü karşılıyabilmek üzere 1956 malî 
yılı içinde de bu tertibe 46 000 liralık bir aktarma yapıl
masına zaruret hâsıl olduğu nazara alınarak mezkûr mad
de tahsisatı 1957 yılı için 130 000 lira olarak teklif edil
miştir. 
Faslın 40 nci (başka masraflar) maddesinden de, ormanla-
rımızdaki hastalık ve böceklerle yapılacak mücadelenin 
ekipler teşkili suretiyle havadan ilâç serperek ifa edilece-

* S. Sayısı :72) 
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ği ve bu işin 200 000 lira sarfiyle mümkün olabileceği tah
min edilerek bu tertipten geçen yıla nazaran 259 000 lira 
indirilmiş ve böylece mezkûr fasıl tahsisatı geçen yıldan 
214 000 lira noksanı ile 350 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

11 Orman Muhafaza Okulu masrafları 
12 Orman Tatbikat Okulu masrafları 

Yekim 

Orman Muhafaza Okulunun .1056 - 1957 ders yılı içinde de 
100 talebe ile tedrisata devam edeceği göz önünde tutularak 
bunların 305 gün hesabiyle yiyecek, giyecek ve diğer bilcüm
le masrafları için bu madde tahsisatında geçen yıla nazaran 
bir artırma yapılmamıştır. 
Orman Tatbikat Okulunda, talebe miktarı normal seviyeye 
yükselmekte bulunduğu^ cihetle 1956 - 1957 ders yılına 175 
talebe ile devam olunacağı göz önüne alınmış ve talebe faz
lalığına muvazi surette yapılan hesap neticesine nazaran bu 
madde tahsisatına 17 862 liranın ilâvesi zaruri görülmüş ve 
böylece mezkûr faslın 281 958 lira olan tahsisatı 1957 yılı 
bütçesi için 17 862 lira fazlasiyle 299 820 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Para taşıma masrafları , 
Taşra teşklâtına Ziraat Bankası vasıtasiyle gönderilen pa
raların nakil ücreti olarak ödenmekte ve ihtiyacı karşıla
makta olmasına binaen geçen yıldan f 000 lira noksaniyle 
15 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Taşıt masrafları 
80 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 
50 Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak de

nemelerin her türlü masrafları 

Yekûn 

Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonlan ile denemeler 
masrafları için harcanılan bu maddeler tahsisatının 30 ncu 
(işçi gündelikleri) maddesinden geçen yıllar sarfiyatı nazara 
alınarak 7 000 lira tenzil edilmiş ve 40 ncı maddesinden de 
keza evvelki yıllar sarfiyatına göre 10 000 lira indirilmek 
suretiyle bu fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 17 000 lira 
noksaniyle 76 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

( S.' Sayım : 72) 
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421 10 Sınırlama haritaları masrafları 
Amenajman haritaları masrafları 

Yekûn 

Sınırlama haritaları hizmetinin 1957 yılı içinde 1 200 lira 
ile karşılanabileceği anlaşılmış ve 10 ncu madde tahsisa
tından §00 lira indirilmek suretiyle bu fasla geçen yıla na
zaran bu miktar noksaniyle 11 200 lira tahsisat konmuştur. 

422 - 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yapılacak Ödemeler 
Bu faslın Uhsisatı yangın söndürme işlerinde vazife alanlar 
için harcanılmaktadır. Bu işlerde çalışanlara şimdiye kadar 
yalnız ekmek verilmekte iken bu defa 6831 sayılı Kanunla 
katık ve sigara verilmesi de kabul edilmiş bulunduğundan 
mezkûr ihtiyaçların da karşılanabilmesini teminen bu fasla 
geçen yıla nazaran 50 000 lira fazlasiyle 125 000 lira kon
muştur. 

423 10 6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 nci maddeleri gereğince yapıla
cak ödemeler 

20 Taşıt masrafları 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Yekûn 

Devam edegelmekte olan tahdit ve maki komisyonları aded 
ve faaliyetinin, 6831 sayılı Kanunun Orman İdaresine tahmü 
eylediği hizmetleri gerektiği şekilde ifa edebilmek maksadiyıe 
1957 yılı içinde daha fazlalaştıhlacağı göz önüne alınarak 
bu fasla geçen yıl tahsisatına nazaran 87 075 lira fazlasiyle 
235 000 lira konmuştur. 

424 10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz
minat 

20 Taşıt masrafları 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Yokun 

Bu fasla dâhil maddeler tahsisatı ile, amenajman heyetleri
nin ve harita «kiplerinin bilfiil arazi üzerindeki çalışmaları 
halinde 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göro tahak-
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425 

kuk eden tazminatları, taşıt masrafları ve hayvan kira bedel
leri, teşkil olunan heyetlerin her birinde asgari olarak çalışan 
19 işçi ve 2 kamp bekçisi ile lüzumunda daha da artırılan işçi 
adedi gündelikleri ve mezkûr heyetlerin (hurç, karyola, mut
fak levazımatı, rasat çadırı, kamp levazımatı) ve emsali gi
bi masraflar karşılamakta ve mevcut tahsisat ihtiyaca kifa
yet etmekte' bulunduğundan bu fasıl tahsisatı geçen yılın ay
nı olarak tekilf edilmiştir. , 

10 

20 
30 
40 

6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz
minat 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Yekûn 

50 000 -
1 

1 250 000 
221 500 

1 521 501 
— — - - - ı „ •: 

40 000 
1 

2 192 500 
400 000 

2 632 501 

Ağaçlama ve fidanlıklar sahaları ihtiyaçlarına harcanılan bu 
fasıl tahsisatında geçen yıla nazaran 1 111 000 liralık bir 
artış vardır. 
6831 sayılı drman Kanunu gereğince hazırlanan program 
dâhilinde her yıl asgari 5 000 hektar sahanın ağaçlama ve 
fidanlama işi yapılması icabettiğinden bu hususun tahak
kuku için evvelki yıllara nispetle daha fazla işçi çalıştırıl
ması, mecburiyeti karşısında bu faslın 30 ncu işçi gündelik
leri maddesi 2 192 500 liraya yükselmiştir. Bundan başka 
mezkûr sahadaki motopomların akar yakıt ihtiyaçları hor
tum masrafları, başmakinist ve şoförlerin ^meşin ceketleri ile 
başfidancı % fidancılara verilecek tulum bedelleri ve ye
niden alınması gereken motopomp mubayaa ücretleri için de 
aynı faslın 40 nci (başka masraflar) maddesi tahsisatı 
400 000 liraya artırılmış ve böylece bu fasla 1957 yılı için 
2 632 501 lira tahsisat konmuştur. 

426 Pasif korunma 500 500 
İhtiyacı karşılamakta bulunduğundan geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

428 Orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü masraflar 80 000 
1956 malî yılı içinde kabul edilmiş bulunan 6831 sayılı Or
man Kanunu gereğince yapılacak, Orman içi otlaklarının 
tanzim, tevsi ve ıslahı çalışmalarının icabettireceği bütün t 
masraflara harcanılmak üzere 1957 yılı bütçesinde yeniden 
açılan bu fasla 80 000 lira tahsisat konmuştur. 

İS. Sayım: 72) 
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Millî parklarla ilgili her türlü masraflar 100 000 
Yukarıki faslın izahında da arz edildiği üzere yeni kabul 
edilen 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince kurulması icab-
eden millî parkların tesisinde yapılacak her türlü masraf
ları karşılamak üzere yeniden açılan bu fasla da 100 000 li
ra tahsisat konmuştur. (1957 yılı programına, Bursa - Ulu
dağ, Çanakkale Çamlığı, İstanbul - Bahçeköy Belgrad or
manları, Yozgad Çamlığı ve Kızılcahamam Çamkoru) or
manları dâhil bulunmaktadır. 

Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verileeek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat harcırahları 577 000 639 020 
349 talebenin 125 er liradan (1957 Mart - Ekim) sekiz aylük 
'burs tutarı 349 000 lira v« 440 talebenin keza 125 er lira
dan (1957 Kasım - Aralık, 1958 Ocak . Şulbat) dört aylık 
burs tutarı da 220 000 liraya baliğ olmakta ve 349 talebe
nin senelik 180 liradan bir seneliği ile 120 talebenin dört ay
lık fakülte harçları ve tatbikat yollukları masrafı da 
70 020 lira tutmak suretiyle yıllık ihtiyaç miktarı ceman 
639 020 lira olarak tesbit edilmiş ve bu fasıl tahsisatı da ge
çen yıla nazaran 62 020 lira fazlasiyle 639 020 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Satınalma ve abone 50 000 50 000 
Başka her çeşit yayın ve propaganda masraflar) 110 000 110 000 

Yekûn 160 000 160 000 

İhtiyaca kifayet etmekte bulunduğundan geçen yılın aynı 
olmak üzere 160 000 lira teklif edilmiştir. * 

4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları 15 000 15 000 
Teknik yardımından faydalanılmak suretiyle ecnebi memle
ketlere staj için gönderileceklerin harcırahları ve marafları 101 600 79 600 

Yekûn 116 600 # 94 600 

[(S. Saym : 72) 
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4489 sayılı Kanun hükmünden faydalanmak suretiyle ecnebi 
memleketlere gönderilmiş bulunan 7 teknik memurların maaş 
farklariyle her birinin kurs, staj ve diğer masrafları, döne
ceklerin yolluğu karşılığı olarak 10 ncu maddede mevcut 
15 000 liralık tahsisat ihtiyacı karşılamakta olduğundan 1957 
yılı için de aynı miktar konulmuştur. 
20 nci maddenin 1956 bütçesinde 101 600 lira olan tahsisatı 
1957 yılı için, 10 idarecinin gidiş ve dönüş yolluk ve yevmi
yeleri karşılığı olarak 2 500X2X10=50 000 lira, 6 teknik 
elemanın yalnız gidiş yolluk ve yevmiyeleri için tahminî 
olarak 14 800 lira ve 6 teknik elemanın (halen yabancı 
memleketlerde olup 1957 yılında döneceklerdir) dönüş yolluk 
ve yevmiyeleri için keza tahminî olarak 14 800 lira olmak 
üzere geçen yıla nazaran 22 000 lira noksaniyle 79 600 lira 
olarak tekHf edilmiştir. 

45:1 10 Kurum ve demeklere katılma payj. 2 280 1 500 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 

masrafları 20 000 20 000 

Yekûn 22 280 21 500 

Bu faslın 10 ncu maddesindeki tahsisatla Milletlerarası 
Avcılık Konseyi, Dünya Enerji Konseyi, Araştırma Enstitü
sü Üyeliği, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu aidatı 
ile diğer resmî kurul ve dernekler senelik aidat karşılıkla
ra ödemekte ve bu madde geçen yıla nazaran 780 lira noksa
nı ile 1 500 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 
20 nci madde geçen yılın aynıdır. Üyesi bulunduğumuz P. 
A. O. Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat teşkilâtının Orman ve 
Orman Mahsulleri Komisyonu ile, Akdeniz Memleketleri Or
mancılık Tâli Komisyonunun ve keza diğer Milletlerarası 
Ormancılık konusunda tertibedilen kongre ve konferansla
ra iştirak edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri masrafları kar
şılığı olarak konmuştur. 4 ; "r -

454 * Sigorta masrafları. 50 000 50 000 
İhtiyaca kifayet etmekte bulunduğundan seçen yılın aynı 
teklif edilmiştir. 

458 Fuar ve sergilere katılma masrafları 2 000 6 000 
1957 yılı içinde İzmir Fuarı, İstanbul bahar bayramı ye ser
gisi ile Ankara sergisine iştirak edileceğinden bu işlerin kar
şılığı olarak mezkûr fasla geqen yıla nazaran 4 000 lira faz-
1 asiyle 6 000 lira konmuştur. 

(S. -8qpnf 19 i 
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476 Kurs masrafları 2 000 4 000 
F. A. O. teşkilâtından memleketimize getirilen İsviçreli 
kesim ve istihsal mütehassısının açacağı kurs ile İtalya'dan 
getirtilen kavakçılık ve Avusturya'dan getirtilen orman 
amenajman mütehassıslarının açacakları kurslara iştirak 
masrafına ödenmek üzere bu fasıl tahsisatı geçen yıla naza
ran 2 000 lira fazlasiyle 4 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borclar# 20 000 20 000 
İhtiyaca kifayet etmekle bulunduğu 'adan geçen yılın aynı 
teklif olunmuştur. 

502 10 1951 - 1955 yuları borçları 12 000 15 000 
20 1938 - 1950 yıllan borçları ' 3 000 3 000 

Yekûn 15 000 18 000 

Evvelki yıllar sarfiyatı neticelerine göre bu faslın 10 ncu 
maddesine 3 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve bu 
suretle mezkûr fasla geçen yıla nazaran bu miktar fazlasiyle 
18 000 lira konmuştur. 

505 Hükme bağlı borçlar - ' " 50 000 50 000 
Tediyeleri ihtilaflı olan mevzularda alacaklıları tarafından 
açılan dâvalar neticesinde lehlerine istihsal olunan hükme 
müsteniden yapılan ödemeleri karşılamaya kâfi geldiğinden 
geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 460 000 300 000 
Umum Müdürlüğün merkez ve taşrada mevcut binalarında 
zuhura muhtemel tamirler ile bakım evi, tavla ve garaj gibi 
küçük mahiyetteki inşaat masrafla n karşılığı olarak tahmi
nî olmak üzere geçen yıla nazaran 160 000 lira noksanı ile 
300 000 lira teklif edilmiştir. 

711 10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 1 000 1 000 
İhtiyaca kâfi gelmekte olduğundan gecen yılın aynı teklif 
olunmuştur. 

20 Yangın söndürme alet ve malzemeleri 1 000 1.0 000 
Yangın söndürme alet ve malzemelerinin ve sırt cihazları
nın icabettirdiği tamiri karşılamak ve yeniden faaliyete ba§-
hyacak telsizle haber alma vasıtalarının zaruri kılacağı mas
raflara harcanmak üzere bu tertibe geçen yıla nazaran 9 000 
lira fazlasiyle 10 000 lira konmuştur. 

( S. Sayısı : 72) 
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31 Sınırlama teknik aletleri 1 000 1 000 
İhtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

32 Amenajman teknik aletleri . 5 000 5 000 
ihtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 1 000 4 000 
Ağaçlandırma ve fidanlıkların kullanmakta bulunduğu mo
torlu ve motorsuz teknik aletlerin devamlı surette kullanıl
masında husule gelen arızaların giderilmesini temin 'İlin ge
cen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif olun
muştur. 

34 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları motorlu ve mo
torsuz lâboratuvar malzemesi 1 500 1 500 

. İhtiyaca kâfi geldiğinden geçen yılın aynı olarak teklif edil
miştir. 

10 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak 
kamulaştırma masrafları 200 000 250 000 
Devletleştirilme işi tekemmül etmiş 16 ormanın bu yıl öden
mesi icabeden taksiti 55 806 liradır. Devletleştirme işleri 
1957 yılı içinde ikmal olunacağı tahmin edilen ormanların 
da aynı- malî yıl içinde ödenmesi lâzmıgelen taksitleri 191 194 
lira tutmakta olduğundan bu tertibe geçen yıla nazaran 
50 000 lira fazlasiyle 250 000 lira konmuştur. 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalına ve kamu
laştırma masrafları 1 770 000 
Nusaybin ve Konya'da kamtüaştınlacak fidanlık sahası ile 
Bayburt kavaklığının tevsii için istimlâk olunacak arazi ve bu 
kere kabul olunan 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince ya
pılması ieabeden ağaçlama ve fidanlama işlerinin icabettirdiği 
masrafları karşılamak üzere 1957 yılı için bu tertibe 770 000 
lira tahsisat konmuştur. 

30 Bina yapımı için satınalınacak veya kamulaştırılacak arazi 
bedelleri 225 000 75 000 
1957 yılı içinde satmalınması veya istimlâk olunması muhte
mel arazi bedeline ödenmek üzere tahminî olarak geçen yıla 
nazaran 150 000 lira noksaniyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

40 F. A. O. yardımı ile kurulacak kavak istasyonuna lüzumlu 
arazinin istimlâk masrafları 500 000 50 000 
Kavak istasyonu enstitüsü için 1956 malî yılı içinde satmalı-
nan arazinin istimlâki işinin tevlidedeceği bedel zammı vcy& 
hudut tashihi gibi sebeplerle hâsıl olacak masrafları karşılan
mak üzere tahminî olarak geçen yıla nazaran 450 000 lira nok
saniyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

t& Sayısı: 72) 
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Yapı işleri 1 680 000 2 340 000 
Hazırlanan provam gereğince 1957 yılı içinde inşası ikmal olu
nacak binalarla yeniden yaptırılması düşünülen binalar inşaat 
masrafı karşılığı olarak gecen yıla nazaran 660 000 lira faz-
lasiyle 2 340 000 lira teklif olunmuştur. 

10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele, alet ve malzemeleri 
20 Yangın söndürme alet ve malzemeleri 
31 Sınırlama teknik alet ve malzemeleri 
32 Amenajman teknik alet ve malzemeleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi 

teknik alet ve malzemeleri 
34 Teknik araştırma motorlu ve motorsuz lâboratuvar malzemesi 
45 Propaganda işleri için satmalmaeak sinema makinesi ve 

malzemeleri 

Yekûn 

Bu faslın 20̂  nci (yangın söndürme alet ve gereçleri) ter
tibine, (Antalya, Muğla, İzmir ve Mersin) Orman Başmü
dürlükleri mmtakasmda kurulmak üzere bulunan (yangın 
haber alma işlerine ait telsiz tesisatının) gerektirdiği 400 000 
liralık sarfiyat ile yangın söndürme alet ve gereçleri, gö
zetleme aletleri, yangınla ilgili *diğer "tılet ve malzemelerin 
mubayaası için 290 000 lira olmak üzere bu tertip tahsisa
tın geçen yıla nazaran 540 000 lira yükseltilmek suretiyle * 
690 000 lira olarak teklif edilmiştir. ^ • 
Ayın faslın 33 ncü (ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve 
motorsuz her nevi teknik alet ve malzemeleri) maddesinde 
de geçen yıl tahsisatına nazaran 417 250 liralık bir artış 
vardır. 1956 malî yılı içinde kabul olunan 6831 sayılı Or
man Kanunu gereğince (hazırlanan programın tatbiki temin 
olunabilmek üzere satmalmaeak tohum çıkarma, kanat kır
ma ve temizleme makineleri ile yeni tesis olunacak fidan
lıklar için lüzumlu diğer makine ve gereçlerin mubayaasını 
sağlamak üzere bu artırmaya zaruret hâsıl olmuş ve bu su
retle mezkûr fasla geçen yıla nazaran 952 250 lira fazlasiyle 
1. 276 250 lira tahsisat konmuştur. 

10 Motorlu taşıtlar satınalnıa masrafları 627 000 1 666 000 
20 Motorsuz taşıtlar satmalına masrafları 1 1 

Yekûn 627 001 1 666 001 
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1950 yılı 1957 yılı 
Tahsisatın nev'i Bütçesi teklifi 

Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli sonunda nevi, aded ve 
müfredatı gösterildiği üzere 1967 yılı içinde satmahnma%ı 
cihetine gidilecek olan motorlu taşıtlar bedeline ödenmek 
üzere bu tertibe geçen yıla nazaran 1 039 000 lira fazia-
siyle 1 066 000 lira teklif edilmiştir. 

Amanejman gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis yardımcılarına verilecek tabanca ve malze
meleri 6 000 ü 000 
Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve köstebek taban
caları ve malzemeleri 3 000 5 000 
Bakım memurları silâh ve malzemeleri 1 1 

Yekûn 9 001 11 001 

Mevcut fidanlık ve ağaçlama sahalarındaki uıuziı- hayvan
larla mücadele için satmalşnacak av tüfekleri ve köstebek 
tabancaları ile birer bağ mermileri bedeline ödenmek üzere 
bu faslın yalnız 20 nci maddesine 2 000 lira zam yapılmış ve 
böyleee faslın tahsisatı geçen yıla nazaran bu miktar fazla-
siyle 11 001 lira olarak teklif edilmiştir. 

" k Jk 

Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onanını 350 000 470 000 
1956 yılı içinde kabul olunarak yürürlüğe giren 6831 sayı
lı Orman Kanunu gereğince yeniden kurulacak fidanlıklarda 
yapılması zaruri su tesisleri masrafları da nazara alınarak 
bu faslın tahsisatı da geçen yıla nazaran 120 000 lira fazlasiy-
le 470 000 &ra olarak teklif edilmiştir. 
6831 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince yapılacak ik
razlar karşılığı 2 000 000 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesine tevfikan 
tuğla kiremit ve kireç ocağj kuracaklara ikraz suretiyle yapı
lacak yardımı karşılamak üzere yeniden açılan bu fasla ka
nundaki asgari had olarak belirtilen 2 000 000 lira tahsisat 
konmuştur. 

* 
Orman yolları yapımı masrafı 50 000 50 000 
Orman yolları onarımı 10 000 5 000 

Yekûn 60 000 55 000 

Orman yolları yapımına aidolan 10 neu madde tahsisatı ge
çen yılın aynı olarak ve mezkûr yolların tamiri karşılığı da 

-5 000 lira noksaniyle olmak üzere bu fasıl tahsisatı 55 000 li
ra olarak teklif edilmiştir. 

i 
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1956 yılı 1957 yılı 

Tahsisatın nevi Bütçesi teklifi 

Bütçe varidatının tahminine gelince - ' 

Devlet Orman işletmelerince tahsil edilerek Umum Müdür
lüğe ödenecek varidat. 
Tarife bedelleri 13 030 460 17 000 000 
Devlet ormanlarından elde edilecek tarife bedelinin dayan
dığı satış ve tahminleri aşağıda sıralandığı veçhik 
17 000 000 lira tutmaktadır. 
A) Resmî dairelere yapılacak satışlark piya
saya yapılacak eksiltmeli satışlardan. (Maden 
direği, iel direği, traves, sellülozluk envai dâ
hil). 14 405 082 
B) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacından 2Öfc 883 
C) Piyasaya satılacak odundan 1 450 085 
Ç) Köylü pazar satışı odunundan 1 468 886 
D) 1/10 tarifeli köylü zatî yakacak odun sa
tışından, 665 677 

18 276 613 
Bedelsiz olarak köy, köprü, cami, okuJ, göçmen 
v« felâketzedelere verilecek kerestenin tarife 
bedelinden tenzil edilen. 1 276 613 

17 000 000 

YukardaM izahata göre 1957 yılı tarife bedeli muhammonatı 
1956 yılma nazaran 3 969 540 lira fazlasiyle 17 000 000 li
ra olarak tahmin edilmiştir. 
Müsadereli mallar bedeli 3 011 128 3 307 914 
Devlet Orman işletmelerinin yıllık bilançosuna nazaran 1955 
yılı hesabından Umum Müdürlüğe devredilmesi lâzımgelen 
müsadereli mal bedeli olarak tahakkuk eden 3 307 914 lira 
mevcudolup bu meblâğ aynen varidat tahminleri arasına alın
mıştır. 
İşletme kârı 255 340 1 
1956 yılı içinde kabul eidlen 6809 sayılı (Devlet orman iş
letme ve fabrikalarının tomruk ve kereste piyasa satışları hak
kındaki Kanun) hükümleri gereğince .satışlar bundan böyle 
artırma suretiyle değil münhasıran eksiltme voliyle yapıla
cağından bu satışlar için kâr temini bahis mevzuu olannyaea-
ğı düşüncesiyle bu tertibe 1 lira konmakla iktifa edilmiştir. 
Müteferrik varidat 2 776 636 1 234 000 
1955 yılı bilançosuna göre Umum Müdürlüğe devredilmesi 
lâzımgelen müteferrik varidat bakiyesi olup 1956 yılı tahmi
nine nazaran 1 542 636 lira noksaniyle 1 234 000 lira ola
rak 1957 yılı gelir tahmini araşma alınmıştır. 
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1956 yılı 1957 yılı 

Tahsisatın nevi Bütçesi teklifi 

Devlet orman işletmelerinde çalıştırılan umum müdürlük 
memurlarının maaş, ücret ve tahsisatları karşılığı olarak dö
ner sermayeden alınacak mebaliğ 14 333 420 18 804 009 
Devlet orman işletmelerinde çalıştırılmakta olan umum mü
dürlük memurlarının maaş, ücret, tahsisat, çocuk zammı, 
ölüm yardımı, yakacak zammı ve emekli keseneği gibi per
sonel giderleri karşılığı olmak üzere eski yıllardan tahak
kuk eden alacaklar miktarları da nazara alınmak suretiyle 
bu maddenin gelir tahmini 1956 yılma nazaran 4 470 589 
lira fazlasiyle 18 804 009 lira olarak hesaba alınmıştır. 

^afiil yekûnu 33 406 984 40 345 924 

Umum Müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat 188 683 120 000 
Umum Müdürlükçe eşhas borçları, satılan eşya bedeli, es
ki yıllar satışından mütevellit tahakkuk bakiyeleri tahsilatı, 
zamanı aşımına uğramış emanet ve faizler tutarı olmak üze
re tahsil edilmekte bulunan bu varidat geçen yıla nazaran 
68 683 lira noksaniyle 120 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince Ha
zinece verilmesi lâzım gelen varidat 2 000 000 
1956 yılı içinde kabul edilerek yürürlüğe konulan 6831 sa
yılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince (tuğla, ki
remit ve kireç) ocağı kuracak köy ve köy birlikleri mü
teşebbislerine ikraz suretiyle yapılacak yardımı sağlıyabil-
mek üzere masraf bütçesinde yeniden açılan fasla tahsisat 
olarak konulan 2 000 000 liranın karşılığı olmak üzere ge
lir bütçesinde keza yeniden açılan bu fasla Hazine yardı
mı olarak aynı miktar gelir tahmini ^konmuştur.. 

Umumi yekûn 33 595 667 42 465 924 
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Rapor 

31.1.1957 

Bütçe Komisyonu Reisliğine 

Mülhak bütçeli Orman Umum Müdürlüğünün vazifeleri cümlesinden bulunan : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6, 

7. 

8. 

Ormanların muhafaza ve bakımları; 

Haritalarının alınması, amenajman plânlarının tanzimi; 

Devlet ormanlarının tahdit ve sınırlandırılması; 

Ağaçlandırma işleri; 

Fennî araştırma; 

Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı; 

Millî parklar tesisi; 

Tuğla, kiremit ve kireç ocağı müteşebbislerine yapılacak yardım; 

« 

; gibi hizmetlere sarf edil-
mek üzere 1967 malî yılı için hazırladığı bütçe tarafımızdan tetkik olundu. 

Bu teklifte masraf bütçesinin (A/l) işaretli cetvelinde (33 180 171) lira ve (A/2) işaretli 
yatırımlar cetveline dâhil tertiplerinde de (9 285 753) lira olmak üzere ceman (42 465 924) li
ra tahsisat konulmuştur. Aynı bütçe teklifinin' (B) işaretli cetvelinde görüleceği üzere 1957 malî 
yılı gelir tahmininin de (42 465 924) lira olarak tahakkuk etmiş olması hasebiyle masraf ve ge
lir bütçelerinin yekdiğerine mütevazin bulunduğu görülmüştür. 

Şimdi bütçeye vuzuh verebilmek ümidiyle, 1956 yılında yapılmış olan işlerle 1957 yılında ya
pılacak işlere kısaca temas edelim. 

1. Ormanların muhafaza ve bakımları : 

1956 yılında yangınla mücadele işlerinde kullanılmak üzere bir kısım teçhizat, malzeme ve 
vasıtalarla orman işletmeleri takviye edilerek yangınlarla mücadeleye devam edilmiş ve buna 
rağmen maalesef halkımızın dikkatsizlik ve ihmali sebepleriyle 1956 senesinde 1 118 aded orman 
yangını vakasına karşılık 38 983 hektar sahada orman yangını olmuştur. 

Bilhassa Muğla, îzmir, Antalya ve İstanbul mıntakalarmda orman yangınlarının daha fazla 
zuhur ettiği görülmüştür. 

Yangınlarla mücadeleden başka memleketimizin muhtelif orman sahalarında 176 81*9 hektar 
orman haşerattan temizlenmek suretiyle mücadelesi yapılmıştır. 

1957 yılında aynı maksatlara ve orman korunmasına sarf edilmek üzere bütçeye konan 
(1 731 000) liranın kifayet edeceği kanaatindeyiz. 

2. Harita ve amenajman işleri : • , ; * • • - . - - .-.• 

Orman Umum Müdürlüğü Harita Umum Müdürlüğü ile koordihe çalışmalarına devam etmek 
suretiyle 1956 yılında Aerofotogrametri yoliyle 1 665 000 hektar daha ormanlık sahanın harita
sını yapmıştır. Bu suretle haritası alınan sahalar yekûnu (1950 - 1956) sonuna kadar 9 375 000 
hektara baliğ olmuştur ki, bu sahadaki çalışmaların pek verimli olduğu memnuniyetle müşahe
de edilmiştir. Ayrıca 3956 yılında 800 000 hektarın orman amenajman plânları yapılmak sure
tiyle umum plânlı saha yekûnu miktarı 2 953 005 hektara baliğ olmuştur. 
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1957 yılı bütçesine konan (975 490) lira tahsisatla da harita plânlama işlerine devam oluna
cak ve bilhassa elde mevcut programlarına göre bütün Türkiye'deki ormanlık saha ile birlikte 
yurdumuzun 1/25 000 mikyaslı haritası 1960 yılında tamamlanmış bulunacaktır. 

3. Tahdit ve sınırlama isleri : 

6831 sayılı yeni Orman Kanunu ile ormanların tahdit ve sınırlama işlerine başlamak üzere bu yıl 
4 orman tahdit komisyonu faaliyete geçirilmesi kararlaşmış ve bunun için de bütçeye (332 100y lira 
tahsisat konmuştur. Bu tahsisat yeniden başlamak bakımından ilk sene için kâfi görülmekte ise de 
tahdit işinin bir an evvel hitama erdirilmesi lüzumuna da kaani bulunmaktayız. 

Şimdiye kadar yapılmış olan 3 837 702 hektarlık tahdit işinin 2 674 391 hektarının tescili ya
pılmıştır. 

4. Ağaçlandırma işleri : 

A) Orman fidanlıkları : 
Daimî Muvakkat 

1955 yılı sonuna kadar mevcut fidanlık adedi 
1956 yılında tesis edilen (Kavak) 
1957 yılında tesis edilecek 

B) Orman içi ağaçlandırma çalışmaları : 

1955 yılı sonuna kadar 
1956 yılında yapılanlar 
1957 yılında yapılacak 

C) Orman dışı ağaçlandırma : 

1Ö55 yılı sonuna kadar yapılanlar 
1956 yılında yapılan 
1957 yılında yapılacak 

Ç) Köy ve belediye ağaçlandırmaları : 

1955 yılma kadar yapılanlar 
1956 yılında yapılan 

15 12 
— 8 
3 —' ' 

Ağaçlanan saha Dikilen fidan Ekilen tohum 
Hektar Aded Kgr. 

34 504 ' 2 2 744 738 158 305 
4 428,55 20 318 919 8 973 
5 700 28 500 000 — 

(Çalışmalar devam etmektedir.) 
(Birinci 5 yıllık ağaçlandırma plânlarına göre ve 
müteverrik olarak yapılacak ağaçlamalar) 

Ağaçlanan saha Dikilen fidan Ekilen tohum 
Hektar Aded Kgr. 

5 564 17 039 766 14 366 
254 332 245 1 385 

1 762,6 4 406 500 — 
(Kavak okaliptüs ve erozyon çalışmaları dâhildir) 
( » » » » ». ) 

Ağaçlanan saha Dikilen fidan Ekilen tohum 
Hektar Aded Kgr. 

3 325,8 2 174 241 — 

(Mükellefiyet usulü ile ağaçlandırma yapılma
mıştır) 
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D) Marşal fonundan yapılan ağaçlandırmalar : 

Ağaçlanan saha Dikilen fidan Ekilen tohum 
Hektar Aded Kgr. 

1955 yılı sonuna kadar yapılanlar 1 598,4 2 751 452 2 332 
1956 yılında yapılan 261,2 433 780 1 084 
1957 yılında yapılacak . 517,7 "• — 

E) 1956 yılı bütçesine kavakçılık enstitüsü için konulan tahsisat izmit vilâyetinin 4 kilomet
re mesafesinde 50 hektarlık sahanın satmalmmış olduğu anlaşılmıştır. 

1957 yılında bu enstitüye ait gerekli inşaatın yapılabilmesi için bütçedeki tahsisatın kifayet ede
ceğine kaaniiz. ' 

5. Fentti ormancılık araştırmaları: 

Evvel emirde kurak-mmtakalarda ziraatı korumak, randımanı artırmak maksadiyle yeni 
ağaçlamalarla koruyucu rüzgâr perdeleri tesis etmek gayesiyle çalışmalarına başlıyan Araştırma 
Enstitüsü bir ecnebi mütehassısla takviye edilerek 1957 yılında programlı ve ilmî çalışmalarına 
devamı temin edilmiş olacaktır. (185 000) lira tahsisatın yeniden gelişen ve memleketimiz için 
cidden faydalı olacak bu çalışmalara şimdilik yeteceği kanaatindeyiz. 

6. Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı işi: 

6831 sayılı yeni Orman Kanununun tahmil ettiği vazifeler meyanmda bulunan orman içindeki 
ağaçsız, yaylak ve otlakların ıslahı ele alınmış ve her orman işletmesi mmtakasında tecrübe mahiye
tinde olmak üzere birer saha tefrik ederek ıslahı için bütçede yeniden açılan fasla ilk merhalede 
(80 000) lira tahsisatın konulması yeni Orman Kanununun tatbikatı bakımından faydalı olacağı 
mütalâa edilmiştir. 

7. Millî parklar tesisi: 

Yine 6831 sayılı yeni Orman Kanunu gereğince Uludağ, İstanbul - Belgrad ormanları gibi bü
yük şehir ve su havzalarında mevcut ormanların millî park haline getirilmesi için yapılması lâ-
zımgelen hizmetlere sarf edilmek üzere bu yıl bütçesinde yeniden açılan fasla (100 00£>) lira. 

8. Tuğla, kiremit ve kireç ocağı kurucularına yapılacak yardım dolayısiyle 6831 sayılı yeni Or
man Kanununun 35 nci maddesi gereğince orman içi köylerin yapı sistemlerine bir yardım olmak 
üzere kurulacak tuğla, kiremit ve kireç ocağı işleteceklere ikraz suretiyle yapılacak yardım karşılı
ğı olarak bütçeye (2 000 000) liralık tahsisat konmuştur ki; her iki tahsisatta ormanlarımız ve hal
kımız için faydalı neticeler doğuracak ve yeni Orman Kanununun tatbikatı bakımından ehemmiyet 
ifade edeceğinden kabule şayan görülmüştür. 

Temenniler 

1. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesi gereğince tamamen orman içi köylerin kalkın
ması için her sene bütçeye konulması hüküm altına alman (50 000 000) liraya karşılık 1957 yılı 
bütçesinde ilk başlangıç olmak üzere Ziraat Vekâleti bütçesine (8 000 000) lira konulmuştur. Bu 
tahsisat îher ne kadar az is© de; birinci sene çalışmalarında işi organize! etmek bakımından yeter 
görülmektedir. Yalnız bu tahsisatın memleketimizin ormanlık sahalarında kurulan orman işletme
lerinde intihabolunacak orman köylerine müsavi derecede taksim edilerek işe başlanması, asla bir 
vilâyete veya bir sahaya tahsis edilmemesi lâzımdır. Bilhassa bu müsavat esasının prensip ittihaz 
edilmesi, 
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2. Orman Umum Müdürlüğü kendi bünyesi içinde mütedavil sermaye yoliyle birçok sınai te

sisler kurmuştur. Halen (Suni Tahta Fabrikaları Türk Anonim Şirketi) ne de sermaye yatırmış
tır. Fakat bir seneyi mütecaviz zaman evvel kurulmuş olmasına rağmen tatbikatta bariz bir faaliyet 
gösterememiştir. Sermayesi millî bankalarla birlikte Orman Umum Müdürlüğüne aidolan bu şirke
tin elyaflı plâka sanayiini bir an evvel kurması, 

3. Orman yangııüariyle mücadele için orman yolları inşasını bugünkünden daha da süratli bir 
çalışma sağlamak suretiyle mevcut yollann bakım ve yenilerinin inşası için, kazma ve kürekle değil, 
yol makinalarımn temini yoluna gidilmesi, 

4. Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı çalışmaları meyanında bilhassa işletme sermayesiy
le 400 ton (reçina) istihsal etmiştir. 

1957 deki birçok çeşitli istihsal meyanında reçina istihsalini 1 300 tona tertiplemek suretiyle 
memleketin şimdiki ihtiyacının karşılanmış olacağı memnuniyetle müşahede edilmiş ve bu sa
hadaki çalışmalann daha genişletilmesi ve ihraç yoluna gidilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Bize Mebusu Trabzon Mebusu -Çankırı Mebusu îçel Mebusu 
Hüseyin Ağun İsmail Şener Tahsin Uygur İbrahim Gürgen 

Muş Mebusu Elâzığ Mebusu 
Şefik Çağlayan Ömer Faruk Sanaç 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/585 
Karar No. 48 

5 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı ic
ra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 30 . XI . 1956 tarihli ve 71-482/3884 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encüme
nimize havale edilmiş olmakla Ziraat Vekili, 
Orman Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti mü
messili hazır oldukları halde tetkik ve müzake
re edildi. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı. bütçesini en
cümenimiz adına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten 
ve idarenin faaliyet sahasına giren işler üzerin
de sorulan sualler cevaplandırıldıktan sonra 
bütçenin fasıl ve maddelerinin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Umum Müdürlük bütçesinin masraf tertip
lerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle (4 030 008) lira fazlasiyle 
(33 180 171) ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise (4 849 249) li
ra fazlasiyle (9 285 753) lira olarak Hükümet
çe tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve Tiıaddeler üzerinde görülen tahsi
sat artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyiha
nın gerekçesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş 
bulunmakta olup encümenimizce de fasıl ve 
maddeler üzerinde yapılan tetkikat neticesinde 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetveller her hangi 
bir tahsisat değişikliği yapılmamak suretiyle 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu ise, 1957 yılın
da tahsil olunacak tarife bedelleri ile 1955 yılın
da tahsil olunan tarife bedellerinden bakiye ola
rak (17 000 000), müsadereli mallar bedelinden 

(3 307 914), Devlet Orman işletmelerinde çalışan 
Umum Müdürlük memurlarının maaş, ücret ve 
tahsisatları karşılığı olarak döner sermayeden alı
nacak olan (18 408 009) müteferrik varidattan 
(1 234 000), Hazineden verilecek (2 000 000) ve 
mütebakisi çeşitli varidattan terekkübetmok üze
re (42 465 924) lira olarak Hükümetçe tahmin 
ve tesbit edilmiş olup, her fasıl ve madde üze
rinde yapılan tetkik neticesinde varidat tahmini 
de Hükümetin teklifi veçhile -aynen kabul edil
miştir. 

Madde metinleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunan Orman Umum Müdürlüğü 
1957 yılı bütçe kanunu lâyihası ekleri bulunan 
cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
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Z. Başağa 
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Kırklareli 
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Afyon K. 
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HÜKÜMET TEKLÎFÎ 

Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/İ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 33 180 171 lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 9 285 753 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1<957 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 42 465 924 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünce 
1957 bütçe yılî içinde elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. —Orman Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için 
tcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alına
bilecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe ka
nunu lâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

1937 - 1955 bütçe yılına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S . Sayı»: 72) 
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lan yılları bütçesinde bulunan borçlar 1957 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 9 . VII . 1945 ve 4785 sayılı 
Orman Kanununun istimlâke ilişkin hüküm
lerini yerine getirmek ve Devlet Orman işletme
lerinin kuruluş ve işletmesi için 1957 bütçe 
yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya 
kadar avans almıya ve ertesi yıl bütçelerine 
konacak tahsisatlarla kapatılmak şartiyle en 
çok beş yıl süreli 2 000 000 liraya kadar is
tikraz mukaveleleri yapmaya bankalarda he
sap açtırmaya Ziraat Vekili yetkilidir. 

MADDE 9. — Orman Umum Müdürlüğü 
orman okulları öğrencilerinden alınacak üc
retler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 10. — 31 . VIII . 1Ö56 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şart
lar gereğince ormanların sınırlama işine 1957 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hük
mü 1957 yılında orman mühendis muavinleri 
için de uygulanır. 

MADDE 12. — JBu kanun 
rihinden itibaren mer'idir. 

1 Mart 1957 ta-

MADDE 13. — Bu 
raya Maliye ve Ziraat 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
'.Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardvmoı 

kanun hükümlerini ic-
Vekilleri memurdur. 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 

B. E. 

MADDE 7. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. -*• Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. 

MADDE 13. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 
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B. B. 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. ö*el 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez v 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhm 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
S. Ağaoğiu 
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A/l - CETVELİ 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
21 
22 

ikinci 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 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti -
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

1 114 775 
11 230 480 

1 

21 250 

12 366 506 

8 075 
252 790 
150 025 

3 795 550 

1 114 775 
13 639 150 

1 

21 250 

14 775 176 

8 075 
252 790 
150 025 

3 999 225 

1 114 775 
13 639 150 

1 

21 250 

14 775 176 

. 8 075 
252 790 
150 025 

3 999 225 

Fasıl yekûnu 4 206 440 4 410 115 4 410 115 

Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 155 800 138 875 138 875 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları 

ile haber alma nöbetçileri üc
reti 2 063 400 1 825 000 1 825 000 

14 Köy ağaçlama sahaları bekçi
lerinin ücreti 350 625 350 625 350 625 

Fasıl yekûnu 2 569 825 2 314 500 2 314 500 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 40 000 45 000 45 000 

( S. Sayışı: 72) 
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F. M. 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

X 

435 000 

5 000 

80 000 

3 000 

15 000 
12 000 

590 000 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

440 000 
• 

5 000 

85 000 

3 000 

15 000 
12 000 

605 C00 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

440 000 

5 000 

85 000 

3 000 

15 000 
12 000 

605 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-

1 500 1 500 

221 
ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

720 
560 000 

720 
610 000 

1 500 

r; ' 

210 
217 

12 
13 
14 
15 

nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer Ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Askerlik dersi öğretmenleri 

643 420 
117 000 
250 000 
50 000 

350 000 

1 410 420 

2 100 

748 917 
136 167 
100 000 
50 000 

350 000 

1 385 084 

2 100 

748 917 
136 167 
100 000 
50 000 

350 000 

1 385 084 

2 100 

720 
610 000 

îkinci kısım yekûnu 21 707 511 24 104 195 24 104 195 

(S. Sayısı: 12) 
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10 
20 
30 
40 
50 

12 
13 
14 
15 

16 

22 
23 
24 
25 

26 

32 
33 
34 

35 

36 

42 
43 
44 
45 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydmlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Vilâyetler kırtasiyesi 
Sınırlama kırtasiyesi 
Amenajman kırtasiyesi 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
kırtasiyesi 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları kırtasiyesi 
Vilâyetler döşeme masrafları 
Sınırlama döşeme masrafları 
Amenajman döşeme masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
döşeme masrafları 
Teknik araştırma enstitü ve is
tasyonları döşeme masrafları 
Vilâyetler demirbaş masrafları 
Sımrlama demirbaş masrafları 
Amenajman demirbaş masraf
ları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
demirbaş masrafları 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları demirbaş masraf
ları 
Vilâyetler öteberi masrafları 
Sınırlama öteberi masrafları 
Amenajman öteberi masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
öteberi masrafları 

(9 . Sayısı 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

18 600 
25 000 
10 500 

6 000 
7 000 

67 100 

27 500 
3 000 
7 600 

4 000 

3 000 
6 000 
1 000 
2 300 

* 7 500 

6 000 
16 0ÖÖ 

1 500 

20 000 

12 500 

20 000 
10 000 
2 250 
5 100 

2 500 
: 72) 

1957 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

18 600 
25 000 
10 500 
8 000 
9 000 

71 100 

27 500 
1 200 
7 600 

4 000 

3 000 
6 000 

800 
2 000 

25 000 

15 000 
126 000 

800 

15 000 

217 000 

10 000 
10 000 
1 600 
5 100 

2 500 

ılı için 
. Encümence 
kabul edilen 

Lira 

18 600 
25 000 
10 500 
8 000 
9 000 

71 100 

27 500 
1 200 
7 600 

4 000 

3 000 
6 000 

800 
2 000 

25 000 

15 000 
126 000 

800 

15 000 

217 000 

10 000 
10 000 
1 600 
5 100 

2 500 
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M. Tahsisatın nev'i 

46 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları öteberi masrafları 

52 Vilâyetler aydınlatma masraf
ları 

53 Sınırlama aydınlatma masraf
ları 

54 Amenajman aydınlatma mas
rafları 

55 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
aydınlatma masrafları 

56 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları aydınlatma mas
rafları 

62 Vilâyetler ısıtma masrafları 
63 Sınırlama ısıtma masrafları 
64 Amenajman ısıtma masrafları 
65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

ısıtma masrafları 
66 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları ısıtma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kağıt ve defterler 
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâ

ğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt ve 

defterleri 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterleri 
16 Teknik araştırma enstîtü ve 

istasyonları basılı kâğıt ve def
terleri 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

21 Merkez telefon masrafları 
( S. Sayısı ; 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 500 

5 000 

1 250 

4 000 

6 000 

1 000 

5 000 

1 250 

4 000 

10 000 

1 000 

5 000 

1 250 

4 000 

10 000 

2 500 
15 000 
1 250 
3 000 

16 000 

2 500 

215 750 

3 500 
15 000 
1 250 
3 000 

20 000 

2 500 

546 600 

3 500 
15 000 
1 250 
3 000 

20 000 

2 500 

546 600 

45 000 45 000 45 000 

6 000 6 000 6 000 

3 000 3 000 3 000 

2 500 2 500 2 500 

56 500 56 500 56 500 

45 000 45 000 45 000 

50 000 50 000 50 000 
30 000 30 000 30 000 
) 
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M. 

22 
25 

36 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

10 
20 

10 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler telefon masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
telefon kurma ve konuşma 
masrafları 
Teloıik Araştırma Enstitü ve 
istasyonları telefon kurma ve 
.konuşma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Teknik araştırma enstitü ve is
tasyonları 
Hastalıklarla mücadele işleri 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî, vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş muvakkat vazife harcırahı 
Sınırlama muvakkat vazife 
harcırahı 
Amenajman muvakkat vazife 
harcırahı 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
muvakkat vazife harcırahı 
Teknik araştırma enstitü ve is
tasyonları muvakkat vazife 
harcırahı 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 

15 000 

1 500 

171 500 

1 
70 000 
3 000 
1 000 
2 000 

1 
3 000 

79 002 

21 335 
450 360-

471 695 

• 70 000 
200 000 

20 000 

33 600 

32 750 

50 000 

36 000 

1957 y] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

30 000 

30 000 

1 500 

186 500 

1 
70 000 

1 
1 

2 000 

1 
3 000 

75 004 

27 090 
392 250 

419 340 

80 000 
230 000 

20 000 

55 000 

32 750 

55 000 

36 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edûen 
Lira 

30 000 

30 000 

1 500 

186 500 

1 
70 000 

1 
1 

2 000 

1 
3 000 

75 004 

27 090 
392 250 

419 340 

80 000 
230 000 

20 000 

55 000 

32 750 

55 000 

36 000 

( S. Sayısı : 72 ) 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 
12 

21 

22 

51 

52 

53 

54 

55 

27 Propaganda hizmetlerinde ça
lışacakların muvakkat vazife 
harcırahı 30 000 30 000 30 000 

30 Müfettişler harcırahı 240 000 240 000 240 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 8 000 8 000 8 000 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah .ve masrafları 124 500 70 000 70 000 

70 3573 sayılı Kanun mucibince 
deliceliklerin parselâjlı harita
larının tanzimi işlerinde çalı
şacakların harcırahları ve na
kil vasıtaları masrafları 55 350 30 000 30 000 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
muhafaza memurlarına verile
cek tazminat „ 352 800 388 800 388 800 

' Fasıl yekûnu 1 253 000 1 275 550 İ 275 550 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
taşıtları işletme masrafları 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
taşıtları onarma masraflara 
Fidanlıklar motorsuz taşıt 
masrafları 
Propaganda işleri motorlu ta
şıt işletme masrafları 
Yangınlarla mücadele ve koru
ma işleri motorlu taşıt işletme 
masrafları 

5 000 
60 000 

65 000 

6 500 

4 000 

150 000 

30 000 

10 000 

7 500 

86 100 

5 000 
60 000 

0 65 000 

6 500 

4 000 

205 000 

40 000 

10 000 

7 500-

86 000 

5 000 
60 000 

65 000 

6 500 

4 000 

205 000 

40 000 

10 000 

7 500 

86 000 
( S. Sayısı : 72 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

56 Yangınlarla mücadele ve ko
ruma işleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

57 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıtları 
işletme masrafları 

58 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorsuz taşıtları 
masrafları 

59 Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları işletme masraf
ları 

60 Teknik araştırma enstitü ve is
tasyonları motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

61 Amenajman grupları ve hari
ta ekipleri motorlu taşıtları iş
letme masrafları 

62 Amenajman grupları ve hari
ta ekipleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 

9 000 

1 

3-000 

3 000 

6000 

3 000 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

30 000 

9 000 

1 

4 000 

6 000 

6000 

3 000 

kabul edilen 
Lira 

30 000 

9 000 

1 

4 000 

6 000 

6 000 

3 000 

Fasü yekûnu 348 101 417 001 417 001 

Üçüncü kısım yekûnu 2 727 648 3 112 595 3 112 595 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri f 

Temsil masrafları 5 000 5 000 5 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 50 000 50 000 50 000 
40 Mahkeme harçları 50 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 100 000 100 000 100 000 

3167 sayılı Kanunun 18 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 35 000 26 000 25 000 

(S. Sayıaı ; 72) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

-1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 
10 Hastalıklarla ve böceklerle sa

vaş için lüzumlu ilâçlar karşı-

20 
30 
40 

416 
11 

12 

lığı 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Okullar masrafları 
Orman Muhafaza Okulu mas
rafları 
Orman Tatbikat Okulu mas
rafları 

10 000 
10 000 
85 000 

459 000 

564 000 

133 300 

148 658 

10 000 
10 000 

130 000 
200 000 

350 000 

133 300 

166 520 

10 000 
10 000 

130 000 
200 000 

350 000 

133 300 

166 520 

Fasıl yekûnu 281 958 299 820 299 820 

418 Para taşıma masraf lan 16 000 15 000 15 000 
420 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonlan denemeler mas-
rafları " 

20 Taşıt masrafları 1 500 1 500 1 500 
30 tşçi gündelikleri 32 000 25 000 25 000 
40 Başka masraflar 20 000 20 000 20 000 
50 Toprak kayması ve kuraklıkla 

mücadele için yapılacak dene
melerin her türlü masrafları 40 000 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 93 500 76 500 76 500 

421 • Harita ve kadastro işleri 
10 Sınırlama haritaları masrafları 2 000 1 200 1 200 
20 Amenajman haritaları masraf

ları 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 12 000 11 200 11 200 

422 6831 sayılı Orman Kanunu ge
reğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapı
lacak ödemeler 75 000 125 000 125 000 

( S. Sayısı : 72 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 1957 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edüen 
Lira Lira Lira 

423 
10 

20 
30 
40 

424 
10 

20 
30 
40 

Sınırlama 
6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak ödemeler 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

37 500 
34 425 
52 500 
23 500 

147 925 

55 000 
75 000 
55 000 
50 000 

235 000 

55 000 
75 000 
55 000 
50 000 

235 000 

Amenajman 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 214 500 
Taşıt masrafları 264 200 
işçi gündelikleri 266 400 
Başka masraflar 102 640 

Fasıl yekûnu 847 740 

214 500 
264 200 
268 400 
102 640 

847 740 

214 500 
264 200 
266 400 
102 640 

847 740 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci 

maddesi gereğince verilecek 

426 
428 

429 

450 

20 
30 
40 

tazminat 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma 
Orman içi otlaklarının tanzim, 
tevzi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü masraflar 
Mfllî parklarla ilgili her türlü 
masraflar 
Orman Fakültesinde okutulan 

50 000 
1 

1 250 000 
221 500» 

1 521 501 

500 

0 

0 

40 000 
1 

2 192 500 
400 000 

2 632 501 

500 

80 OCÖ 

100 000 

40 000 
1 

2 192 500 
400 000 

2 632 501 

500 

80 000 

ICO CCO 

öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 577 000 639 020 639 020 

( S. Sayısı : 72 ) 
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M. Tahsisata nev'i 

Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve pro

paganda masrafları 

Fasıl yekûnu 

Staj masraf lan 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırahları ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekunu 

Sigorta masrafları 
Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
Kurs masraflan 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

1956 1957 yılı iç}n 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

taksisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

50 Ö00 50 000 50 000 

110 000 110 000* 110 000 

160 000 160 000 160 000 

15 000 15 000 15 000 

101 600 79 600 79 600 

116 600 94 600 94 600 

2 280 1 500 1 500 

20 000 20 000 20 000 

22 280 21 500 21 500 

50 000 50 000 50 000 

2 000 6 000 6 000 
2 000 4 000 4 000 

4 630 004 5 878 381 5 878 381 

20 000 20 000 20 000 

(•S.-Sayın : 72) I 
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F. M. 

502 
10 
20 

505 

Tahsisatın nev'i 

Eski yıllar borçlan 
1951 - 1955 yılları borçları 
1938 - 1950 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1956 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

12 000 
3 000 

15 000 

60 000 

85 000 

19Ö7 yık için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMİ YEKÛN 

21 707 511 
2 727 648 
4 630 004 

85 000 

29 150 163 

24 104 195 
3 112 595 
5 878 381 

85 000 

33 180 171 

24 104 195 
3 112 595 
5 878 381 

85 000 

33 180 171 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

1 - Onarmalar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
711 Makine, alet ve malzemeleri 

onarımı 
Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve malzemlleri 
Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 
Sınırlama teknik aletleri 
Amenajman teknik aletleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

10 

20 

31 
32 
33 

460 000 

1 000 

300 000 

1 000 

300 000 

1 000 

1 000 
1 000 
5 000 

10 000 
1 000 
5 000 

10 000 
1 000 
5 000 

( S. Sayısı : 72 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 

34 Teknik araştırma enstitü ve is
tasyonları motorlu ve motor
suz lâboratuvar malzemesi 

Fasıl yekûnu 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâkler 
10 6831 ve 4785 sayılı kanunlar 

gereğince yapılmış ve yapıla
cak istimlâk masrafları 

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandır
ma sahaları satınalma ve is
timlâk masrafları 

30 Bina yapımı için satınalmacak 
veya istimlâk edilecek arazi be
delleri 

40 F. A. O. Yardımı ile kurulacak 
kavak istasyonuna lüzumlu 
arazinin istimlâk masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yapı işleri 
Satınalmacak makine, alet ve 
malzemeleri 

10 Hastalıklarla ve böceklerle 
mücadele alet ve malzemeleri 

20 Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 

31 Sınırlama teknik alet ve mal
zemeleri 

32 Amenajman teknik alet ve 
malzemeleri 

33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 

34 Teknik araştırma motorlu ve 
motorsuz lâboratuvar malze
mesi 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lir» 

1 000 4 000 4 000 

1 500 1 500 1 500 

10 500 22 500 22 500 

200 000 . " 250 000 250 000 

1 770 000 770 000 

225 000 75 000 75 000 

500 000 50 000 50 000 

925 001 1 145 000 1 145 000 

1 680 000 2 340 000 2 340 000 

10 000 10 000 10 000 

150 ÖÖO 690 000 690 000 

3 000 3 000 3 000 

65 000 65 000 65 000 

56 000 473 250 473 250 

30 000 . 25 000 25 000 
( S. Sayısı : 72 ) 
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P, M. Tahsisatın neVi 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabal ediien 
Lira Lira 

45 Propaganda işleri ic'm satm-
alınacak sinema makine-; ve 
malzemesi 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 324 000 1 276 250 1 276 250 

752 Satmalınacak taşıtlar 
10 Motorlu taşıtlar satmalma 

masrafları 627 000 1 666 000 1 666 000 
20 Motorsuz taşıtlar satmalma 

masrafları 1 1 1 

Fasü yekûnu 627 001 1 666 001 1 666 001 

753 6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince satmalınacak silâh ve 
malzemeleri 

10 Amenajman gruplarında ve 
harita ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis yar
dımcılarına verilecek tabanca 
ve malzemeleri 6 000 6 000 6 000 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri ve köstebek tabanca
ları ve malzemeleri 3 000 5 000 5 000 

30 Muhafaza memurları silâh ve 
malzemeleri 1 1 1 

Fasıl yekûnu 9 001 11 001 11 001 

761 Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 350 000 470 000 470 000 

771 Devlet orman işletmeleri dö
ner sermayesi 1 1 1 

772 6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine müsteniden yapıla
cak ikrazlar karşılığı 0 2 000 000 2 000 000 

781 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonlarında, tecrübe or
manlarında açılacak yollar 

( a Sayı» : 72 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Orman yolları yapımı masraf
ları 
Orman yolları onarımı masraf- . 
lan 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 

10 000 

60 000 

4445 504 

1957 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 

5 000 

55 000 

9 285 753 

ılı için 
Encümence 

kabul edi en 
Lira 

50 000 

5 000 

55 000 

9 285 753 

B - CETVELÎ 

Varidatın nev'i 

1957 yılında tahsil olunacak, 
tarife bedelleri ile -955 yılında 
tahsil olunan tarife bedellerin
den bakiye olarak 
Müsadereli mallar bedeli 
İşletmelerin kârı 
Müteferrik varidat 
Devlet Orman işletmelerinde 
çalışan umum müdürlük me-
murlermın maaş, üeret ve tah
sisatları karşıh^ı olarak döner 
sermayeden alınacak meblâğ 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

13 030 460 
3 011 128 

255 340 
2 776 636 

17 000 OCO 
3 307 914 

1 
1 234 000 

17 000 000 
3 307 914 

1 
1 234 000 

14 333 420 18 804 009 18 804 009 

Pasü yekûnu 33 408 984 40 345 924 40 315 924 

Umum Müdürlükçe tahsil edi-
leeek müteferrik varidat 
6831 sayılı Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Ha
zinece verilmesi iâzımgelen 

188 683 120 COO 120 000 

2 000 000 2 000-000' 

UMUMÎ YEKÛN 33 595 667 42 465 924 42 465 924 

( S. Sayı» : 72 ) 
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C - CETVELt 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 31. VIII . 1956 6831 Orman Kanuna 

D - CETVELİ 
1 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

1 

3 
4 
5 

6 

3 

Memuriyetin nev'i 

• 
MERKEZ 

Sinema uzmanı 

» teknisiyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

y> 

Daktilo 
» 
» 
» 

Memur (evrak sevkiyatçısı) 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Gece bekçisi 

VILÂYETLER 

Telsiz teknisiyeni 
Telsiz teknisiyeni 
Tamir atelyesi şefi 
Şoför (harita grupları için) 
Daktilo 
Orman muhafaza memuru 

» j» > 

Hademe (üçü harita grupları 
için) 
Bekçi 
Şoför (yangın ve koruma işleri 
için) 

Aded Ücret 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 

27 
1 
2 

1 
l 
1 
4 

15 
550 
530 

38 
1 

69 

\ 
400 
300 
300 
300 
150 
225 
200 
200 
175 
150 
125 
150 
200 
125 
100 
125 
100 

625 
475 
625 
200 
150 
175 
1,50 ' 

100 
100 

175 

( S. Say 

G. 

1 

3 

4 
5 

6 

id 

3 

5 

6 
6 

181 : 

Memuriyetin nev'i 

Şoför (yangın ve koruma işleri 
için) 

Aded 

46 

Ücret 

200 

Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları 

Ressam 
Fotoğrametri mütehassısı 
İstatistik teknisiyeni 
Muhafaza ve rasat teknisiyeni 
Makinist (Laborant) 
Lâboratuvar şefi 
Şoför 

» 
Mütercim 
Daktilo (yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Kütüphane memuru (fotoğ
rafçı) 
Kesim ve ölçme memuru 
Muhafaza memuru 
Tarım hizmetlisi (fidancı) 
Hademe 
Bekçi 

Orman Muhafaza Okulu 

Elektrikçi ustası 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık memuru 
Gece bekçisi 
îşçi (aşçı yamağı) 
Hademe (üçü çamaşırcı) 
Muhafaza okulu öğrencisi 

72) 

1 
1 
1 
4 

12 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

1 
2 

12 
3 
5 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 

100 

550 
400 
400 
250 
250 
400 
200 
175 
475* 
400 
175 

300 
250 
150 
150 
100 
100 

150 
175 
150 
100 
150 
100 
100 
100 
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Memuriyetin nev'i 

Orman Tatbikat Okulu 

Elektrikçi ustası 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık memuru 
Tarım hizmetlisi (fidancı) 
Gece bekçisi 
îşçi (aşçı yamağı) 
Hademe (üçü çamaşırcı) 

Aded Ücret ; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 

; 
150 j 
175 i 

I 150 ! 
100 ! 

1 150 ; 
150 j 
100 ı 
ıoo 1 
100 i 

G. Memuriyetin nev 'i 

Fidanlıklar 

1 Başmakinist 
Makinist 
Şoför 

Arabacı 
2 Tarım hizmetlisi 

Tarım hizmetlisi 
(baş fidancı) 
(baş fidancı) 

Tarım hizmetlisi (fidancı) 
Bekçibaşı 
Bekçi 
Hademe 

Aded 

5 
9 
2 

33 
21 
10 
10 
31 
7 

20 
15 

Ücret 

300 
200 
200 
175 
125 
200 
175 
150 
125 
100 
100 

E - CETVELİ 

P. M. Tahsisatın nev'i 

203 12 
13 

14 

307 50 

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

( S. Sayısı : 72 ) 
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9 

6 

7 
12 
13 
14 
14 
11 
12 
13 

7 
7 
7 

Memuriyetin nev 'i 

MERKEZ 

Şube müdür muavini 

VİLÂYETLER 

Sınıf 1 kıdemli orman mühen
dis muavini 
Orman mühendisi 
öğretmen muavini 
Orman kondoktoru 
Sınıf 2 orman kâtibi 
Sınıf 3 orman mesaha memuru 
Orman tatbikat memuru 

» » \» 
» » ;» 

Ücretliler 

Orman komiseri 
Orman fen memuru 
Fidanlık müdürü 

L 

Aded 

10 

1 
2 
2 

36 
138 
587 
40 
50 
20 

1 
1 
1 

— 50 -
- CETVELİ 

Maaş 

40 

70 
60 
25 
20 
15 
15 
30 
25 
20 

Ücret 

170 
170 
170 

D, 

9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
.12 
12 
İ2 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 

Memuriyetin nev'i 

Mesul muhasip 
Orman fen memuru 
Avukat 
Orman fen memuru 
Mesul muhasip 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Orman mühendisi 
Avukat 
Orman mühendis muavini 
Orman fen memuru 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Kâtip 
Muhasip veya ıriutemet 
Orman mesul muhasip kâtibi 
Orman kâtibi 
Orman mesaha m'emuru 
öğretmen 
Şef lâboratuvar 

Aded 

3 
1 
2 
2 
9 
6 
1 

10 
12 
10 
1 

12 
1 
2 
1 
2 
1 

30 
2 
2 

Maaş 

120 
120 
120 
100 
100 
100 
100 
85 
85 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
60 
50 
50 
50 
50 

M - CETVELİ 

Lira 

Orman muhafaza ve orman tatbikat 
okul öğrencilerinden alınacak ücret 347 

( S, S?yısı ; 72 ) 
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R • CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı hizmetler için açılan fasıl ve maddelerdeki tahsisatların sarf şe
killerini göstermek üzere mezkûr kanuna bağlanmış bulunan (R) işaretli cetveldeki formül aynen 
uygulanır. 

Fasıl 802 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler demirbaş masrafları 
Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek pişirilme-* 

sini temin maksadiyle satmalmacak yatak takımı ve mutfak edevatı bedelleri de bu maddeden 
ödenecektir. 

Madde 25 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları 
Madde 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş masrafları 

Kazma, kürek, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bun
ların onarma masrafları da buradan verilir. 

Madde 26 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları döşeme masrafları 
Madde 36 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları demirbaş masrafları 

Teknik araştırma enstitü ve istasyonları ile tohum kontrol istasyonlarının'kazma, kürek, bal
ta, destere, tahta, keser, çekiç ve saire ile budama, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zencir, 
grif, elektrik feneri ve benzeri masrafları, hesap makinesi, kompas, toprak işleme aletleri bedel
leri de bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 806 — Giyecekler 
Madde 10 — Merkez 

Madde 30 — Vilâyetler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik me
murlara ve bakım memurlarının iş elbisesi ile ayakkabıları da bu fasıldan satmalınacaktır. 

9 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 21 — Muvakkat vazife harcırahı 

Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mühendis 
ye sürveyanların muvakkat vazife harcırahı da buradan verilir. 

Madde 23 — Sınırlama muvakkat vazife harcırahı 
Komisyon Reis ve âzalarının kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri masrafları ile merkeze 

avdetleri halinde harcırah ve zaruri masrafları ve komisyon mutemetlerinin, mutemetlik görevleri 
dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar ve makilik sahaların tefrikinde çalışacak komisyonlarla 
deliceliklerin parselâjh haritalarının tanzimi işlerinde çalıştınlacaklann harcırah ve diğer zaruri 
masrafları bu maddeden ödenir, 
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Madde 24 — Amenajman muvakkat vazife harcırahı 
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların harcırahı da bu maddeden 

Ödenir. # 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 54 — Propaganda için alınacak jiplerin işletme masrafları 

Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser masrafları 
da bu maddeden ödenir. Tamirleri ele bu tertipten yaptırılır. 

Madde 56 — Yangınlarla mücadele ve koruma idlerinde kullanılacak motorlu taşıtların onarma 
masrafları 

Yangınlarla mücadele işlerinde kullanılacak jeeplerin üzerine yangın ekibinin oturmasına mah
sus yerler ile söndürme aletlerinin muhafazası için tente ve diğer lüzumlu masraflar da bu madde
den ödenir. 

Madde 57 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları işletme masrafları 
Teknik arşatırma enstitü ve istasyonlarında mevcut motorlu taşıtların bakım ve işletmesi için lü

zumlu benzin, yağ ve sair masraflar da bu maddeden ödenir. 

Fasıl 408 — 3167 sayılı Kânunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapılacak masraflar 
3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince tesis edilecek av üretme istasyonları mas-. 

raflariyle merkez ve taşra av komisyonları ilân ücretleri ve bu işin gerektirdiği diğer bütün 
masraflar buradan verilir. 

Fasıl 412 — Hastalıklarla savaş masrafları 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak tek ük memurların eşyalarının nakli kamp değiştirme 
ve kampa gidiş ve dönüşlerinde hayvan kiraları ile mücadelede kullanılacak alet, ilâç ve malzemenin 
nakil masrafları, ilaçlamada kullanılacak suyun nakil masrafları, motorlu pülverizatörlerin cer mas
rafları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, mücadele 

tecrübelerinde kullanılacak her nevi malzeme ve alet bedelleri ve ilâç hazırlama istasyonlarındaki 
su ve ilâçlı su yükleme iskeleleri, aletlerin.korunması için branda bezleri, motorlu pülverizatörle
rin benzin, yağ masrafları, mücadele sırasında işçilere ve mücadelede çalıştırılan teknik ve di
ğer personele verilecek eldiven, gözlük ve zehirli ilâçlar atacak işçiye çalışma sırasında verilecek 
lâstik çizme, su geçmez elbise ve diğer bütün teçhizatı bedelleri ile hastalığın önlenmesi için tayya
re ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü masrafları buradan öde
nir. 

Fasıl 416 — Okullar masrafları * * " * * 
Madde 11 — Orman Muhafaza Okulu masrafları 
Madde 12 — Orman Tatbikat Okulu masraflan 

Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare masrafları ve her türlü tecrü
beler masrafları, tesviyesi icabeden her türlü kira, her nevi sigorta masrafları, okullar ve »müş
temilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri, onarma için yaptırılacak 
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plân, Mühendis ve keşif ücreti, tohum istihsal, intaş, tecrübe alet ve malzemesi, dikme budama 
aletleriyle, kazma, kürek, bel gibi malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir, 

Fasıl 420 — Teknik araştırma enstitü ve istasyonları deneme masrafları 
Madde 40 — Başka masraflar 

Kesme, taşıma, temizleme, toplama masrafları, doktor ve veteriner taşıt ve vizile ücretleri, ilâç 
bedelleri, teknik araştırma enstitüsü ile istasyonlarının, kuruluş ve teşkilâtına ait proje masrafları, 
resim ve kabartma harita masrafları, çadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalya, lıurç, ha
rita çantaları ve arka çantası gibi kamp levazmıatı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, 
urgan, çivi, fotoğraf filmi ve banyo masrafları ile fidanlık tesisi, yol, kuyu, motor evi inşaatı, mo
topomp ve su borusu satmalma ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satmalma, montajı, araştırma, 
fidanlığı etrafının çevrilmesi için lâzım gelen malzeme bedelleri, mücadelede lüzumlu gözlük, eldi
ven, lâstik çizme ve benzerlerinin satmalma bedelleri, sulama işlerinde nezaret edecek mühendisle
rin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme ve deri ceket ve tulum bedelleri, lâboratuvar-
da çalıştırılacakların iş gömlekleri, tohum toplama, toprak hazırlama masrafları, bitki teşhisi tah
lil masrafları, vergi, resim, pul, hare, mukavele ve noter masrafları, tecrübelerde kullanılacak 
çinko, sac ve ahşap malzeme bedelleri, kireç, gübre ve kimyevi madde bedelleri buradan ödenir. 
Motorlu lâboratuvar aletlerinin işletilmesi için lüzumlu benzin, yağ ve benzen masrafları da bu 
fasıldan ödenir. " ' . ' ' " f ^ r*5 

Madde 50 — Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele için yapılacak denemelerinher 
türlü masrafları 

Toprak kayması ve kuraklıkla mücadele mevzuunda ihtiyar olunacak bilûmum masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Harita ve Kadastro işleri 
Satmalmacak haritaların bedelleri ile sınırlama ve amenejman haritaları için ihtiyar olunacak 

diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 422 — 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hizmetlerinde çalışacaklara 
yapılacak ödemeler 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman yangınlarının söndürülmesi işinin icabettirdiği her 
türlü masraflarla bu savaşta vazifelendirilenlerin ekmek, katık, sigara gibi ihtiyaçları da bu mad
deden ödenir, 

Fasıl 423 - Sınırlama «*= 
Madde 20 — Taşıt masrafları 

Tahdit komisyonları reis ve âza, mühendis ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmede 
eşyaları ile birlikte kamp yerlerinden arızideki iş yerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve 
gelişlerinde, bilirkişilei'in de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine 
gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiraladı bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı satmalma 

ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin yeni-
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lenmesi masraflaıa ve tahdidedilecek ormanlarda esaslı surette yapılacak sınır işaretlerinin her 
türlü masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 424 ~ Amenajman 
Madde 10 —. 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek tazminat 

Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların tazminat yevmiyeleri de bu 
maddeden ödenir, 

Madde 20 — Taşıt masrafları 
Amenajman mühendis ve mühendis muavinlerinin hayvan kiraları ve kamp değiştirme masraf

ları ile bunlara ait eşya, alet ve malzemenin, heyet merkezinden çalışma yerine ve çalışma yerin
den heyet merkezine nakil masrafları ve amenajman harita ekiplerinin ihtiyacı için satmalmacak 
çimento, kereste, çivi, boya ve sair malzeme ile nirengi işaretleri inşasına ait her nevi malzemenin 
satmalmacağı yerden, kullanılacağı yere kadar bilcümle nakil masrafları bu maddeden Ödenir, 

Madde 40 — Başka masraflar 
Çadır, portatif sandalye/ portatif karyola, harç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, satmal

ına ve onarma masrafları ile boya, haritaların havadan alınması için filim satmalma, hava fotoğ
rafları için fotoğraf kâğıdı satmalma bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu 
bedelleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapını ve kireçleme masrafları ve buna müteferri malzeme 
bedelleri ile ilâç ve tıbbi malzeme bedelleri bu maddeden ödenir, 

Fasıl 425 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Madde 40 — Başka masraflar 

Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi kiralama, hazırlama ve tel örgü ile çevirme masraf
ları ile elektrik tesis ve kullanma, motorlu tulumbalar satmalına bedelleri ile işletme masrafları, 
sulama işlerine nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, me
şin ceket bedelleri, sulama işlerinde çalışacak fidancılarm tulum bedelleri ve benzeri .masrafları 
ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince köy ve belediyelere ambalajlı olarak verilecek fidanların 
ambalaj ve nakil masraf lan, ilâç parası, doktor ve veteriner vizite ücretleri, kazaya uğrayan işçile 
rin tedavi masrafları, vergi, resim, pul, hare her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu maddeden 
ödenir. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalma ve abone karşılığı 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 
Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sairenin be

delleri iDe bunlar için açılacak müsabakaların masrafları ve bunların tetkiki için teşkil olunacak 
jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satmalmacak agrandisman ma
kinesi ve tefarruatı bedelleri ve negatif filimleriile çekilmiş fotoğraflar satmalma bedelleri, fo
toğraf çekme ve banyo masrafları ve fotoğraf atelyesi levazım bedelleri, sergi yerleri kira be
delleri, sergi malzemesi, dekorasyon ve montaj masrafları ve nakliyesi, rozet, kart bastırılması 
ve satmalmması ve ağaç bayramları için satmalmacak fidan bedelleri ile bunların nakil ve tevzi 
masrafları da bu tertipten ödenir. 
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Fasıl 452— Staj masrafları 

Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 
ile başka her çeşit masrafları 

Masrafları Marşal Yardımı Fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi îş Birliği Teşkilâtı hesabın
dan ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş harcırahları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları * 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Umum Kumandanlığının eski yıllar borçları da bu fa

sıldan ödenir. 

Fasıl 711 — Makine alet ve malzemeleri onarımı 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme alet ve malzemelerinin her türlü onarma masrafları bu maddeden ödenir, 

Fasıl 731 — Kamulaştırma 
Madde 10 — 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapıflafcak kamulaştırma masrafları 

özel kanılılarına göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki her çeşit ya
pı ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları .ve bu maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu 
faslın taaMk ettiği maddelerden ödenir. 

Madde 20 — Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satınalma ve kamulaştırma masrafları 
Fidanlık tesis edilmek veya ağaçlama yapılmak üzere kamulaştırılacak, satmalmacak arsa ve 

sahaların her türlü masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri 
Satmalmacak binaların bedelleriyle arsa ve binaların Tapu Harçları ve tahakkuk etmiş ve ede

cek vergileri de bu tertipten ödenir. Lüzumunda hariçten yevmiye ile temin edilecek yüksek mi
mar, mimar, yüksek mühendis, mühendis ve sürveyanların tahakkuk edeeek yevmiyeleri de bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 751 — Satmalmacak makine alet ve malzemeleri • 
Madde 20 — Yangın söndürme alet ve malzemeleri 

Yangın söndürme işlerinde kullanılan her nevi alet ve malzemelerin hortumları, ıslatıcı ve kö
pük yapıcı maddeler, yedek tüpler gibi bütün malzeme ihtiyaçları ve diğer lüzumlu masraflarla 

* yangın haberleşmesi için kullanılan alıcı, verici telsizler, bunlara ait yedek parça, malzeme ve sa
ire de bu maddeden ödenir. 

Madde 45 — Propaganda işleri için satmalmacak sinema makinesi ve malzemeleri 
Propaganda işleri için satmalmacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna mûteferri alet ve mal

zeme bedelleriyle montaj masrafları bu maddeden ödenir. 

Fasıl 761 — Fidanlıklarda yapılacak her nevi su tesisleri ve onarımı 
Su bentleri inşaatı ve buna mûteferri tali tesislerin yaptırılması, şantrfüj ve buna ait alet ve 

malzeme masraflariyle mevcut su tesislerinin onarma masrafları bu fasıldan verilir. 
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Fasıl 752 — Satmahnacak taşıtlar 

Madde 10 — Motorlu taşıtlar satınalma bedelleri 
Madde 20 — Matörsüz taşıtlar satınalma bedelleri 

1957 yılında satınalmacak motorlu ve motorsuz vasıtalar 

Tutarı Fiyatı Aded Cinsi 

332 500 17 500 19 Jeep Pick - ııp 

82 500 
60 000 

116 000 
100 000 

1 666 000 

16 500 
30 000 

14 500 
20 000 

5 
2 

8 
5 

87 

Traktör 
Paletli traktör 

Jeep 
Station YVagorı 

İhtiyacın nev'i 

490 000 
35 000 
450 000 

17 500 
17 500 
25 000 

28 
2 
18 

Jeep Pick - ııp 
» » 

Kamyon 

Orman yangınları ve muhafazası ihtiyaçları için 
Teknik araştırma ihtiyacı için 
Fidanlık, ağaçlandırma ve toprak muhafaza ça
lışmaları için 
Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza ve Kavakçılık 
Enstitüsü için 
Fidanlık ve Kavakçılık Enstitüsü için 
Beş başmüdürlükte yapılacak ağaçlama çalışma
ları için 
Fidanlıklar ve ağaçlama grupları ihtiyacı için 
Beş başmüdürlükte kurulacak ağaçlandırma 
S rupi arı için 

1956 yılı (E) cetveline dâhil tertiplerden alınan kadroları gösterir cetvel 

P. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K 

203 12 Vilâyetler geçici lıiz- Tahdit komisyonları için hu-
metliler ücreti kukçu âza 

Mühendis 
» 

Sürveyan 
Daktilo 

203 13 Yangın bekçi ve koru- Bekçi 
yucuları ile haber alma » 
nöbetçileri ücreti 

203 14 Köy ağaçlama sahaları Bekçi 
bekçilerinin ücreti » 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn 

8 
1 
2 
4 
18 

2864 
100 

75 
175 

475 
875 
750 
400 
175 

100 
150 

100 
75 

12 
12 
12 
12 
6 

5 
0 

12 
12 

45 600 
10 500 
18 000 
19 200 
18 900 

112 200 

1 432 000 
• 75 000 

1 507 000 

90 000 
157 500 

247 500 

« • » 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/577) 

T. C. 
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Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-484/3886 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 



ESBABI MUCİBE 

P. M. Tahsisatın nevi 1956 1957 Fazlası 

201 11 Merkez memurları maaşı 312 800 376 650 63 850 

Ö 

1. Yeni teşekkül etmiş bulunan 
fesinin malzeme dairesinden to 
(L) cetvelinde bulunan 100 lira 
kadroya alınmak mecburiyetind 
2. Altı aylık tecrübe neticesin 
den murakabe ve kontrolü hay 
1956 yılı (L) cetvelindeki mevcu 
şavirden bir adedinin 1957 yılı 
görülmüştür. 
3. idareye mühim bir gelir ka 
hakkuk ve tahsili Mülga Hava 
tamamen Hazinenin menfaatinin 
be ile Hasılat Dairesinin ayrılm 
lat Md. lüğü için 1956 yılında ( 
kadro fiilî kadroya alınmıştır. 
4. Geriye kalan iki aded idari 
lüklerin eleman ihtiyacını kalifi 
sebiyle (L) cetvelinden çıkarıla 
" Lira 

231 300 
32 100 

108 750 
4 500 

Merkez memurları ma 
(L) cetvelinden serb 
tan 
5 aylık ilâve tahsisat 
1 ve 2 - 3 derece terfi 

376 650 



P. M. Tahsisatın nev'i 1956 1957 Fazlası 

12 Vilâyetler memurları maaşı 151300 154 250 2 950 

1 1 

1 1 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti 4 030 275 5 178 624 1148 349 

OD 

«2 

co 

21 Merkez memurları açık ma
aşı 

22 Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

1956 yılı içinde alman 151 3 
aynı olup 2 950 liralık % f 
memurlarla 1 ve 2 - 3 üst de 
larından ileri gelmiş olup büt 
lira teklif olunmuştur. 

Lira 

Bir aylık tutarı 8 77 
12 > » 105 30 
5 aylık ilâve tahsisat 43 87 
Üst derece terfi 5 07 
Fark 

154 25 

Faslın muhafazasının temini i 
olunmuştur. 

Faslın muhafazasının temini 
lif olunmuştur. 
Sivil havacılığın inkişafı ve 
tahmil ettiği ağır ve çok mes 
mesi ve insan hayatının koru 
men hizmetinde bulunan bu i 
len itfaiye ve sağlık teşkilâtı 
zaruri elektronik cihazı ile y 
ve tesislerin bakımı ile korun 
elemanların artırılmasına kat 
yılındaki 747 kadronun teşki 
tecrübe ile anlaşılmıştır. Bu 
fazlası ile 1 028 kadro teklif 
Bu yüzden 1956 yılma nispetl 
lira teklif edilmiştir. 



F. M. Tahsisatın nev'i 1956 1967 Fazlası 

22 Vilâyetler hizmetliler ücreti 1 1 

203 11 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 68 250 215^00 147 650 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 1 1 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 1 

206 11 Merkez memurları çocuk 
zammı ' 10 000 4 800 5 200 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 3 000 4 800 1800 

'21 Merkez memurları doğum 
yardımı 1000 1000 

Faslın muhafazasını temin için b 
olunmuştur. 

Umum müdürlük, bâzı inşaat işl 
telefon işlerinde çalıştırılacak t 
cetveli kadrolarından teminine i 
lerin takviyesi maksadiyle yerli 
rülmüştür ve D cetvelinde bulun 
mıştır. Bu maksatla 1957 yılı b 
konmuştur. 

Faslın muhafazasını temin için 
olunmuştur. 

Faslın muhafazasını temin için 
olunmuştur. 

Halen 23 çocuk için zam verilme 
ra tutmaktadır. Mevcut 1957 m 
edilerek bir sene için 4 800 lira 
1957 yılı bütçesine geçen seneye 
4 800 lira teklif edilmiştir. 

Halen zamma müstahak 35 çoc 
içinde bulunan 5 kadar fazlalaş 
üzerinden hesaplanarak 1957 y 
olunmuştur. 

1956 yılı bütçesine konulmuş ola 
yılı içinde kâfi gelebileceği düş 
ye konulması teklif olunmuştur 
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22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 600 1000 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 3 000 3 000 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 1000 1000 

40 Yakacak zammı 250 250 

1 1 

174 500 222 000 

12 % 1 ek karşılıklar 31725 41000 

13 Emekli ikramiyeleri 15 000 15 000 

14 Sandık yönetim masrafları 15 000 15 000 

~ 207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa-
1_ yılı Kanunun 5 nci maddesi 

f gereğince ödenecek para mü

kâfatı 
]*, 209 11 % 5 emeldi ve % 25 giriş ke-
^ senekleriyle artış farkları 

15 Diğer ödemeler 1 1 

Fazlası 

400 1956 yılı bütçesindeki 600 lira 
gelmiyeceği düşünüldüğünden 
1 000 lira olarak bütçeye kon 

1956 yılı bütçesine konulmuş o 
lî yilı içinde kâfi gelebileceği 
ye konması teklif olunmuştur 

Bu tahsisatın 1957 malî yılı iç 
nen teklif olunmuştur. 
Bu tahsisatın 1957 malî yılı iç 
nen teklif olunmuştur. 

Faslın muhafazası için bir lira 

47 500 Merkez ve vilâyetler memurlar 
bir yıllık maaş tutarının % 5,5 
sisat teklif olunmuştur. 

9 275 Bütçeye konulması teklif oluna 
i olup maaşlı kadrolarla ücretl 
artış husule gelmiştir. 
1956 yılı bütçesine konulmuş o 
yılı içinde kâfi geleceğinden ay 
lif olunmuştur. 
1956 yılı bütçesine konulmuş o 
yılı içinde kâfi geleceğinden ay 
lif olunmuştur. 
Faslın muhafazası için bir lira 
tur. 



M. Tahsisatın nev'i 

Temsil tahsisatı 

Emekli dul ve yetim mas. 

10 Kırtasiye 

20 Döşeme 

30 Demirbaş 

40 öteberi masrafları 

50 Aydınlatma 

60 Isıtma 

10 Kırtasiye 

20 Döşeme 

1956 1957 Fazla» 

1800 1800 

3 460- 4 300 840 

4000 6000 2000 

3000 5000 2000 

4000 4000 

10000 12000 2000 

3000 3000 

3000 3000 

8000 8000 

25000 80000 55000 

1956 yılı bütçesine konulmuş 
yılı içinde kâfi geleceğinden ay 
lif olunmuştur. 
Emeklilere senede bir defa ver 
ralı Kanunla 3 defaya çıkarılm 
çesine konulmuş olan 3460 lir 
840 lira fazlasiyle 4 300 lira 
konması teklif olunmuştur. 
Temmuz 1956 ayı sonuna kada 
yapılmış olup bakiye 2 bin lira 
miyeceği ve Umum Müdürlüğ 
makta olduğu dikkat nazara a 
teklif edilmiştir. 
1956 yılı için konulmuş olan 3 
nunda kamilen tükenmiş ve d 
bin liralık aktarma yapılmış ol 
mıştır. Yarım kalmış olan ihtiy 
yılına 2 bin lira fazlasiyle 5 bi 
1956 yılına konulan tahsisat k 
lira teklif edilmiştir. 
Bu tertibe konulan 10 bin lir 
2 000 lira fazlasiyle 12 000 lir 
1956 yılı bütçesine konulan ta 
yılı için de aynı tahsisat teklif 
1956 yılı bütçesine konulan t 
1957 yılı içinde aynı tahsisat 
1956 yılma konulan tahsisat i 
8 000 lira teklif edilmiştir. 
1956 yılında konulan 25 000 
1957 yılı bütçesine 55 000 li 
konulmuştur. Bu fazlalıkla S 
ilgili olan yerlere konulmuş o 
mıyan yerlere de pilli birer 
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30 Demirbaş 

40 öteberi masrafları 

50 Aydınlatma 

60 Isıtma 

303. Basılı kâğıt ve defter 

304 11 Merkez posta ve telgraf üc
retleri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 

30 000 35 000 5 000 

20000 24000 4000 

75 000 150 000 75 000 

300 000 300 000 

20 000 30 000 10 000 

5 000 5 000 

1000 2000 3000 

hava trafîk kontro kuleleri her ta 
altında bulunduğundan burada 
aletlerinin evsaflarını muhafaza 
min için birer hararet stabilizasy 
başka meydanlardaki eskimiş ve 
eşyanın tamir 
1956 yılı için konulan 30 000 lira 
müzün yeni teşekkül etmiş olma 
madığı bittecrübe anlaşılmıştır. 
ra fazlasiyle 35 000 lira teklif ed 
1956 yılı için konulan 20 000 lir 
den 1957 yılına 4 000 lira fazlas 
edilmiştir. 
Şehir cereyanından faydalanan 
lık aydınlatma masrafı vasati 1 
sarfiyata göre 1956 yılı tahsisat 
vilâyetler teşkilâtımızın bu mad 
şılamayacağından 1957 yılına bi 
teklif olunmuştur. 
1956 yılı (bütçesine konulmuş tah 
1957 yılı için de aynı miktar tekli 
İdaremiz yeni teşekkül etmiş b 
nulmuş 20 000 lira 5 ayda tama 
tertibe 10 000 lira fazlasiyle 30 

1956 yılı bütçesine konulmuş bu 
1957 malî yılında aynı tahsisat k 

1956 malî yılı tahsisatı ile meyd 
beratın Temmuz ayı sonuna kad 
kalan tahsisatın malî sene sonun 
1957 yılı için bin lira fazlasiyle 2 
muştur. 
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21 Merkez telefon masrafları 8 000 10 000 2 000 

22 Vilâyetler telefon ücretleri 30 000 100 000 70 000 

2 305 11 Merkez kira badeli 24 000 90 000 66 000 

m 

İ 
00 

12 Vilâyetler kira bedeli 10 000 15 000. 5 000 

306 Giyecekler 100 000 320 000 220 000 

1956 yılı bütçesine konulmuş bul 
rısından fazlası 6 ay içinde sarf 
miktarın sene sonuna kadar ih 
ğından 1957 yılı bütçesine 2 bin 
sisat konulması teklif edilmiştir 
1957 yılı bütçesine konulması 
yetler teşkilâtımızın telefonları 
kım ve kira ücretlerini karşıla 
bulunan izmir, Sivas, Yalova, m 
dımcıları için yaptırılacak telef 
ve Urfa meydanlarının tesis ed 
35 000 lira sarfı icabettiğinden 
Um. Md. halen işgalinde bulu 
memektedir. Böyle olduğu halde 
ya belediye takdir komisyonund 
miştir. 
Bu bakımdan 1957 malî yılı iç 
tın hepsini alabilecek bir bina 
lanmıştır. Bu şartları haiz b 
olarak 90 000 liradan aşağı 
malî yılı için 66 bin lira fazlasiy 
195*6 yılma konulan tahsisat k 
5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira 
1956 yılı bütçesine konulan 10 
mediğinden personelin mühim 
lanamamıştır. Personelin giyec 
320 000 liralık tahsisatın beyan 
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! 
g 307 10 Daimî vazife harcırahları 20 000 20 000 
w 20 Muvakkat vazife harcırahları 45 000 60 000 15 000 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 10 000 10 000 

Yekûn 

Bu tertibe konulan ödenek 
aynı miktar teklif edilmiştir. 
Meydanlardaki elektrik ve ele 
muhtelif yerlerde tesis edilmiş 
cihazlarının periyodik bakım 
yapacak personel için 25 000 
1956 yılı Bütçesine konulmuş 
kiye kalacak 20 000 liranın 
Um. Md. Daire Rs. ve müdürl 
tişler için kâfi gelmiyeceği m 
1957 malî yılı Bütçesine 60 
olunmuştur. 
1956 yılı Bütçesine konulmuş 
mış olduğundan aynı miktar t 

Aded Muhammen fiyatı 

650 
650 
299 
299 
71 
71 

1 020 

135 000 
150 000 
120 000 
140 000 
120 000 
140 000 
30 000 
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50 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin harcırahı ve başka mas
rafları 165 000 165 000 

308 11 Merkez 3 000 3 000 

12 Vilâyetler 3 000 3 000 

309 11 Merkez taşıtları işletme mas
rafları 2 000 2 000 

12 Merkez taşıtları onarma mas
rafları 1 000 1000 

21 Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 170 000 170 000 

22 Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 110 000 110 000 

403 Temsil masrafları 3 000 6 000 

Fazlası 

1956 yılı Bütçesine konulmuş 
malî yılı için de kâfi gelebilec 
çeye konulması teklif olunmuşt 
1956 yılı Bütçesine konulmuş 
geleceği düşüncesiyle aynı mik 
muştur. 
1956 yılı Bütçesine konulmu 
malî yılında da aynen teklif ol 

1956 yılı Bütçesine konulmuş 
cımızı karşılamış olması hase 
tarın konulması teklif edilmişt 

1956 yılı Bütçesine konulmuş 
malî yılı için de kâfi gelebilec 
nulması teklif olunmuştur. 

1956 yılı Bütçesine konulmu 
karşılamış bulunduğundan 17 
lif olunmuştur. 

1956 yılı Bütçesine konulmu 
karşılamış bulunduğundan 19 
tahsisat konulması teklif olunm 

3 000 Umum Müdürlüğün halen işle 
da Yeşilköy ve Esenboğa bey 
mir meydanı ise NATO Kara 
yısiyle ayrıca bir önemi haizd 
kan uçaklarla seyahat eden D 
ağırlanmasında kullanılmak ü 
ye nispetle 3 000 lira fazlasiyl 
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408 Artırma, eksiltme, ihale ko
misyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 400 400 

412 Sıhhi malzeme 20 000 20 000 

414 Taşıma masrafları 10 000 20 000 

417 Vergi ve resimler 20 000 50 000 

418 Faiz, acyo ve para taşıma 
masrafları 5 000 8 000 

419 Mahkeme masrafları 7 000 35 000 

1956 yılı bütçesine konulmuş bul 
lî yılın içinde kâfi gelebileceği d 
çeye konulması teklif olunmuştur 
1956 yılı bütçesine konulmuş bul 
yılı için de kâfi gelebileceği düş 
konulması teklif olunmuştur. 
1956 yılı bütçesindeki 10 000 lir 
kadar 4 500 lirasının sarf edilmi 
tın malî yıl sonuna kadar kâfi g 
muş bulunması hesabiyle bu fasla 
ile 1957 malî yılında da ifa edilem 
yılma 10 000 lira fazlasiyle 20 0 
1956 yılı bütçesindeki 20 000 lir 
kadar 19 000 lirasının sarf edilm 
tahsisatın malî yıl sonuna kadar 
ya koyduğundan 1957 malî yılı 
50 000 lira konulması teklif edil 

1956 yılı bütçesine konulmuş bu 
malî yılı içinde kâfi gelmiyeceği 
lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Adedi 84 ü bulmuş olan muhtelif 
defa Hazinenin 100 binlerce lir 
yıplarının önlenmesi mevcut bir 
la karşılaşılmaktadır. Bu itibarl 
rureti bulunan mukaveleli avuk 
lamak üzere bu tertibe konulmas 
alarak bütçeye 35 000 lira tahsisa 
sus ayrıca R cetvelinde de kayda 
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420 10 Her türlü meydan tesisleri
nin ve vasıtalarının işletme 
bakım ve onarma masrafla-
riyle meydan işletmesi ile il
gili sair masraflar 350 000 850 000 500 000 

m 

1 ' 
-a 
03 

1957 malî yılı konulması tekl 
Eserfboğa atölyelerinde kulla 
ması ve Y. Köy, Esenboğa a 
diğer lüzumlu malzeme ihtiy 
kifayet etmediği meydanlard 
mur ve hizmetlileri meydana 
karşılamak üzere mevcut elek 
îhtiyacolan bir milyon litre 
hava meydanlarında devamlı 
ile kısa bir zamanda yıpran 
bulunan grup elektrojenlerin 
hallere intikal ettirmek ve m 
ların şehir cereyanlarından 
danların şehir cereyanına (bağ 
ler de gayrifaal duruma gel 
hizmetleri dolayısiyle inkıtaa 
tutalark Esertboğa meydanın 
aynı şekilde Adana ve İzmir 
'bağlanmasına ihtiyaç vardır. 
lerle çalışmakta ve bunların 
icabeden akülerin şehre nak 
foeraber teknik mahzurlar da 
rekse meydan irtibatında ön 
jının meydanda yapılması ve 
ça ve karşılığı, mevcut seyr 
delleri ve personel azlığı seb 
hallerde mesai dışı çalışmal 
fazla mesai karşılığı olarak 
500 000 lira fazlasiyle 850 0 
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20 Handling, lokanta çeşitli sa
tış yerleri ve benzerleri hiz
metler karşılığı masraflar 17 000 25 000 

26 Pasif korunma masrafları 1 1 

451 10 Satmalma ve abone 1000 2 000 

20 Başka her çeşit masraflar 5 000 5 000 

452 Staj için yabancı memleket
lere gönderilecek personelin 
harcırahları ile her çeşit 
masrafları 6 000 10 000 

453 Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin harcırah 
ve masrafları 

476 Hava Trafik Kontrol Kursu 
umumi masrafları 10000 10000 

Fazlası 

8 000 İdaremize mühim bir gelir kay 
rının işletmesinde temin edilm 
hizmetleri lokanta çeşitli satış 
gerektirdiği ihtiyaçlar ve tesisle 
tadır. Bu hizmetlerde beklenen 
ancak, sağlanabileceğinden mü 
tiyaçların 1 nci derecede ehem 
bütçesinden ve mütebakisinin 
düşünülmüş, bu maksatla bütç 
lira teklif edilmiştir. 
1956 yılı bütçesine bu faslın m 
sisat teklif edilmiştir. 

1000 1956 yılı bütçesine konulan tah 
1957 yılına 1 000 lira fazlasiyl 
mistir^ 
1956 yılı bütçesine konulmuş b 
dığından 1957 bütçesine aynı ta 

4 000 1956 yılı bütçesine konulmuş o 
ğından 1957 yılı bütçesine 4 000 
sat teklif edilmiştir. 

1956 yılı bütçesine faslın muhaf 
ğundan 1957 yılı için de aynı t 

1956 yılı bütçesine konulan ta 
hasebiyle 1957 yılı bütçesine ay 
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20 Yurt içinde kurs ve staja tâ
bi tutulacak personelin her 
çeşit masrafları 10 000 10000 

501 Geçen yıl borçları 10 000 68 500 58 500 

502 Eski yıllar borçları 2 001 20 000 17 999 

503 Hükme bağlı borçlar 1 100 000 99 999 

701 10 Meydan binaları, hangar ve 
atelyeler tamiratı 150 000 278 750 128 750 

20 Pist tamiratı 900 000 1360000 460 000 

1956 yılı bütçesine konulan tahs 
yılı için de bu miktar tahsisat tek 
1956 yılı bütçesine konulan 10 
şılamaması hasebiyle 1957 malî 
siyle 68 500 lira konması teklif 
6686 sayılı Teşkilât Kanunu ile 
Müdürlüğünden devrolunan esk 
konan 2 001 lira tahsisatın kif 
rın bir kısmının tesviyesi müsta 
bütçesine 20 000 lira tahsisat k 
İdaremiz aleyhine açılmış olan 
aleyhimize neticelenmesi takdir 
100 000 lira olacaktır ki bu mi 
olunmuştur. 

1957 yılı bütçesine konulmuş o 
bina tamirleri ile uçuş ehemmi 
larının bulunduğu Biga, Konya 
nük, Yalova ve Antalya'daki y 
tur. 
1957 yılı bütçesine konulmuş ol 
1. Bursa meydanının pist ve t 
lira 
2. İzmir meydanının pist ve t 
lira 
3. Yeşilköy ve İskenderun me 
larının tamiri için 50 000 lira 
4. Esenboğa pist" ve taksirutu 
5. Malatya meydanının tamiri 
6. Elâzığ meydanının pist tam 
7. Antalya, Aydın, Samsun, G 
Afyon meydanlarının tamiri iç 
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731 istimlâk ve satın alma işleri 40000 

741 Yapı işleri 360 000 

751 10 Makina vasıta ve yedek par
ça satınalma masrafları 400 000 400 000 

Fazlası 

Umum müdürlüğümüze bağlı 
ve satmalmalar için bütçeye 
1957 yılı için konulmuş olan 
rak konulan para ile aşağıda 
tiyaç vardır. 

Lira 

200 000 Umum müdürlük 
yılının 101 aded y 
grupu vardır. Mo 
ranmış olan bu va 
onanma ihtiyaç 
halde kalmasını 
müddet faydalana 
bakımı sağlıyacak 
dır. Bu itiyacı kar 
danında bir merke 
Bu maksatla bütç 

160 000 Esenboğa Hava M 
tiabedebileeek büy 
ma yağlama gibi t 
kilde bir garaja i 
kat ve üst katınd 
gelecek şekilde od 
bütçeye 160 000 l 

1956 yılma konulan 400 000 
leeeği anlaşıldığından 400 00 

40 000 

360 000 
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751 20 Elektrojen grupları, buhar 
ve mazot kazanları ve yedek 
parçaları satmalma masraf
ları 100000 100 000 

w 
za 752 20 Her nevi yer taşıtları ve te-
*< lekomünikasyon cihazları ve 
*- yedek parçaları satmalma ve 
1̂  tamir masrafları 500 000 500 000 
co 

Esenboğa kuvvet santrali ve k 
me ihtiyacını karşılamak üze 
100 000 lira tahsisat ile 73 0 
memleketlerden getirilecek ve m 
malzeme de yurt içinden temin 
min edilmemiş olduğundan tem 
tikal edebilmesi ve 1957 yılı iç 
lar dikkat nazarda tutularak 
konması teklif olunmuştur. 

Bu sene konulmuş olan tahsisa 
ğinden Radyof ar, Renç, Komiğ 
tadır. Bu cihazlara olan ihtiya 
ber bunların yedek malzeme i 
yüzünden hariçten imkânlar n 
bilmekte halbuki söz konusu 
hayati bir önemle ihtiyaç vard 
mal edilmediği takdirde ICAO 
metine düşen hizmet ve vecibe 
olmıyan müşkül durumlara d 
yerine*'getirilebilmesi için her 
ihtilaçlarının karşılanmasına ç 
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30 Yer vasıtaları ile telekomüni
kasyon eihazlan bakım ve re
vizyon atelyesi için satmah-
nacak alet ve malzeme 50 000 50 000 

& & 

o» 

1957 bçütçesine konulması tekli 
ne gibi ihtiyacı karşıhyacağı ve t 
rilmiştir. 

Lira 

14 000 

3 000 
4 000 
5 000 
5 000 
5 000 

Yeşilköy ve Esenboğ 
boy torna tezgâhı 
îki aded komple supa 
tki aded takım dolab 
iki aded vasıta grup 

Ham malzeme karşılı 
14 000 Esenboğa v© Yeşilkö 

nik atelyesi için lüzum 
ile lüzumlu ölçü alet 

Avadanlık ve ölçü al 

50 000 



Varidat esbabı 
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1 işletme varidatı 
1 Konma ve konaklama vari

datı % 760 000 1165 000 405 000 

2 Binalar kira varidatı 300000 600000 300000 

3 Handling varidatı 1 10 000 9 999 

m 
«§ 4 B J telsiz mesaj cihazı vari-
2 datı 170000 550 000 380 000 
o» 
>— ' 

5 Çeşitli varidat 5 000 50000 45 000 

1236001 2375000 1139999 

1956 yılı varidat bütçesine n 
turist ve memleket içi ticaret u 
zasiyle hasılatın 1165 000 liray 
Meydanlarına ait bulunan bin 
boğa meydanının işletmeye a 
kira varidatı 600 000 lira ola 
Muhtelif şirketlerin talebi üz 
yardımlariyle temin edilecek 
tahmin edilmiştir. 

1956 yılı içinde çekilen B I 
datı nazarı itibara alınarak 
de düşüldükten sonra idarey 
tahinin edilmiştir. 
Emanet eşyalar otobüs hasıl 
ması sebebiyle 1967 geliri 50 
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2 . II , 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tarafımıza tevdi buyurulan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 1957 yılı 

bütçesi tetkik edilmiş, mütalâa ve temennilerimiz aşağıda arz olunmuştur. 

Umumi mütalâaları : 

28 . II . 1956 gün ve 0686 sayılı Kanunla teşekkül eden (t)HMÎ) Umum Müdürlüğü için 1956 
yılı bir kuruluş ve intikal yılı olmuştur. 

Adı geçen kanunun icabettirdiği vezifelerle 4749 sayılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan Beynel
milel Sivil Havacılık (ÎCAO) Anlaşmasının tahmil eylediği Milletlerarası vecibelerin Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi tarafından yerine getiril meşine çalışıldığı müşahede edilmiştir. 

Mülga Devlet Hava Yollarından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğüne, Sivil 
Hava Meydanı olarak kullanılan 23 meydanla, seyrüsefer yardımcı tesisleri ve muhabere cihazları 
de vr olunmuştur. \ 

Yeni Umum Müdürlük 1956 yılı içerisinde hava seyrüsefer emniyetini artırmak gayesiyle An
kara - Van - Tahran yolu üzerinde bulunan Gemerek mevkii ile, beynelmilel hava yolu üzerin
deki Tekirdağ mevkiine birer radyofar istasyonu ilâve etmiş ve işletmeye açılmıştır. Ayrıca İstan
bul - Atina ve istanbul - izmir yolu üzerinde bulunan Biga radyofarının istikrarlı bir şekilde ça
lışmasını sağlamak maksadiyle yeniden alman elektrojen gruplariyle takviye ederek yeni binası
na nakletmiştir. 

Afyon ve Adana eski yıllarda tesisine başlanmış bulunan alıcı, verici telsiz istasyonları üe 
renç tesisatı, pist tenviratı, telekomünikasyon tesisleri ve bunları besliyen kuvvet santralleri 1956 
yılında ikmal edilmiş ve Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğü tarafından hizmete 
konulmuştur. 

Mevcut seyrüsefer yardımcı tesisleriyle; meydanlar arasında ve beynelmilel meydanlarla hariç 
meydanlar arasında, uçaklarla meydanlar arasında muhaberatı yapan telekomünikasyon cihazla
rının normal şekilde işlemesini temin maksadiyle teşkil edilen bakım ekipleri tarafından daimî 
revizyonları sağlanmış, uçaklara lüzumlu meteorolojik malûmatın süratle ve sıhhatle ulaştırıl
ması için gerekli tedbirler alınmış, istanbul - Ankara uçuş yolları kontrollü bir hale getirilmiştir. 
Ayrıca dış memleketlerle yeni muhabere irtibatları tesis olunmuştur. 

önümüzdeki yıl içinde günden güne artmakta bulunan hava trafiğinin daha emniyetli bir şekil
de işlemesi için meydanların, gerekli cihazlarla takviye edilmesi, şehir cereyanı bulunmıyan belli-
başlı meydanların şehir şebekesi'ile irtibatlandırıl masına, renç ve radyobikmlarm icabettirdiği lü
zumlu tedbirlerin alınmasına, şehirle telefon irtibatı olmıyan meydanlarda gerekli tesisatın yapıl
masına, meydanlardaki cihazların bakım ve onarımları için merkezde bir elektronik atelyesi ku
rulmasına çalışıldığı anlaşılmıştır. 

Sivil hava meydanı olarak kullanılmakta bulunan meydanların daimî bakımlarına lüzumlu 
önem verilmekle beraber, heyeti umumiyesi gözden geçirilerek en çok sefer yapılan meydanların birin
ci plânda tamirleri için gerekli keşiflerin yapılarak ehemmiyet sırasına göre onarımına başlandığı 
tesbit edilmiştir. Bu arada istanbul - Ankara havayolu üzerinde bulunan Pamukova yardımcı em
niyet meydanı da hizmete girmiş bulunmaktadır. 

(S . Sayısı : 73) 
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Diğer taraftan bir kısım yeni meydanlarla yalnız yaz mevsiminde seferlere açık bulunan mey

danların senenin her mevsiminde istifade edilebilir bir halde bulundurulması ve gerekli modern 
cihazlarla teçhizi için ilgili vekâletler arasında çalışmalara başlandığı görülmüştür. 

Bütün meydanlarda mevcut bina ve müştemilâtının hüsnü halde bulundurulması için gerekli ona
rım ve ilâvelerin yapıldığı, binası bulunmıyan mahallerde nissen gibi barakaların inşa edildiği bey
nelmilel meydanlarda ecnebi ve yerli şirket ve müesseseslerin büro ve depo ihtiyaçlarını karşılamak 
maksadiyle imkân nispetinde gerekli tertibatın alındığı anlaşılmıştır. --- e 

DHMİ Umum Müdürlüğünün 11 aylık faaliyeti esnasında iş hacımlarmda bariz bir artış 'olduğu 
müşahede olunmuştur. Bu Umum Müdürlüğün teşekkülü sırasında meydanlardaki trafik miktarı 
(inen, kalkan tayyarelerin adedi) 3 632 iken 1956 yılı sonunda bu miktar % 163 artışla 9 552 ye 
yükselmiştir. Diğer taraftan Yeşilköy ve Esenboğa beynelmilel meydanlarında uçuş emniyeti mak
sadiyle meydanlar arasında ve meydanlarla tayyareler arasında teati edilen ve dış memleketlerle 
yapılan muhabere miktarı Ocak 1956 da 28 524 iken Aralık 1956 sonunda % 90 artışla 51 977 ye 
baliğ olduğu tesbit edilmiştir. 

Bunların bir neticesi olarak meydana sefer yapan yabancı ve yerli tayyarelerden alınan konma 
ve konaklama ücreti ile (B) sınıfı mesajları gelirlerinde bariz artışlar olmuştur. Bu miktar Mart 
1956 da 1 040,72 lira iken Aralık 1956 sonunda ceman 1 978 857 T. L. sına baliğ olmuştur. Aralık 
1956 sonunda Hendling hizmetleri karşılığı ile yerli ve yabancı şirketlerden alman kira miktarı 
ceman 137 885 T. L. sidir. 

Trafik miktarının artması dolayısiyle meydanlardaki mesai saatlerinin tezyidine ve kalifiye per
sonelin fazlalaştırılmasma zaruret „ hâsıl olduğu anlaşılmıştır. Bu maksatla yeniden alman ve 
mevcut elemanların eğitimine ehemmiyet verilerek muhtelif branşlarda kurslar açıldığı, teknik yar
dımdan istifade edilmek suretiyle hariçten celbedilen eğitim malzemesinden, faydalanma cihetine. 
gidildiği anlaşılmıştır. 

Düşünce ve temennilerimiz : 

1. Ekserisi şehirlerden uzakta bulunan hava meydanlarında iş emniyeti icabı personel lojman 
inşaası lüzumludur. Bunun bir program dâhilinde tahakkuk ettirilmesi temenniye şayan görülmüş
tür. ; ; \ t 

2. Hariç memleketlerden alet ve edevat mubayaası imkânı temin edilemediğinden halen Hend
ling hizmetlerinin Hava Meydanları Umum Müdürlüğünce ifa edilemediği, bunun muhtelif şirketler 
tarafından yapılmakta olduğu müşahade edilmiştir. îyi bir gelir kaynağı olan bu işin bizzat hava 
meydanları tarafından ifasının faideli olacağına işaret etmek isteriz. 

3. Umum Müdürlüğün elindeki meydan adedi 23 tür. Buna mukabil itfaiye teşkilatındaki per
sonel adedi bu seneki ilâve ile 71 kişiye baliğ olmaktadır. Beynelmilel meydanlarımızda 24 saat 
müddetle iki ekip halinde daima vazife başında bulunması icabeden bu personelin ihtiyaca cevap 
vermekten uzak olduğu aşikârdır. 

Bu itibarla Umum Müdürlükle en aşağı 169 itfaiye personeline ihtiyaç gösterilmektedir. An-
eak her meydanda itfaiye teşkilâtının bulunmaması ve bütçe imkânlarının da müsaidolma-
ması sebebiyle bu sene 20 kişilik kadronun ilâvesi mümkün olduğu takdirde ne büyük meyda
nımız olan Yeşilköy ve Esenboğa'da itfaiye teşkilâtının itihyaca uygun bir hale getirilmesi müm
kün olacaktır. Bunun için 202/21 faslına 85 000 liranın ve 209/11 faslına 3 300,209/12 faslına 
da 600 liranın ilâvesini lüzumlu görmekteyiz. 

. 4. 4749 sayılı Kanunla âzası bulunduğumuz Sivil Havacılık (İCAO) Teşkilâtının her sene 
tertibetmekte olduğu kongre ve konferanslara hava meydanları işletmesi bakımından bu umum 

(8. Sayısı : 73) . 



- a . - • 
müdürlüğün de İştirak etmesi faydalı olacağından 453 ncü fasla 10 000 liranın ilâvesini muva
fık görmekteyiz. 

5. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü halen Hamamönünde Ankara îş 
Hanının 3 katını işgal etmektedir. Yıllık kirası 58 000 liradır. Bugünkü teşkilâtı ihtiyaçlarını 
karşılıyamaması dolayışjyle, Posta Caddesinde yıllık kira bedeli 120 000 lira olan daha müsait 
bir bina bulunmuştur. 1957 bütçesinin 305/11 tertibine konulan 90 000 liraya 30 000 lira ilâve
siyle umum müdürlüğün j^ni binaya taşınması lüzumlu görülmektedir. 

Keyfiyeti encümeninizin yüksek takdirlerine saygılarımızla arz ederiz. 

Siirt Mebusu Ankara Mebusu Eskişehir Mebusu Malatya Mebusu 
Baki Erden Muhlis Ete Muhtar Ba§kurt Nüvit Yetkin 

Ordu Mebusu Muş Mebusu Çoruh Mebusu 
Sabri î§bakan Şemsi Ağaoğlu Yasar Gümüsel 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/577 
Karar No. 55 

7 . II . 195? 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi ymum 
Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi hakkında hazırla
nan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri Heye
tince kararlaştırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1956 
tarihli ve 71 - 484/3886 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası encümenimize havale Du
yurulmuş olmakla Münakalât Vekili, Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Umum Müdürü ve Ma
liye Vekâleti mümessili hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 
* Umum Müdürlüğün 1957 yılı bütçesini en

cümenimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten 
ve idarenin faaliyeti ile alâkalı sualler cevaplan
dırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin 
tetkikine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiva eden 
A/l işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
(2 714 912) lira fazlasiyle (9 226 283) ve yatırım 
kısmını teşkil eden A/2 işaretli cetvel yekûnu 
ise yine (988 749) lira fazlasiyle (3 088 750) li
ra olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
olup fasıl ve maddeler üzerinde görülen artış 
ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerek
çesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulunmak
tadır. 

A/ l işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan incelemeler neticesinde, mevcut 
meydanlara nazaran eldeki itfaiye personelinin 
kifayetsizliği dolayısiyle en büyük hava mey
danlarımızdan olan Yeşilköy ve Esenboğa mey
danlarının itfaiye teşkilâtının ihtiyaca uygun 
bir hale getirilmesi maksadiyle (225) lira ücret
li (20) aded itfaiye kadrosunun (D) cetveline 
ilâvesi hususunda raportörlerimiz tarafından vâ-
krTeklif encümenimizce de yerinde görülerek 
bu kadroların karşılığı bulunan (76 500) lira
nın 202 hci ücretler faslının 21 nci merkez hiz
metlileri maddesine ilâvesi ve bu kadrolara tâ
yin edilecekler için 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı olarak 209 ncu faslın 11, 

12 nci. maddelerine ceman (3 540) liranın ko
nulması, Umum Müdürlüğün halen işgal etmek
te bulunduğu 'binanın inkişaf halinde bulunan 
bu müessese için kifayetsizliği hasebiyle Posta 
caddesinde senelik kira bedeli (120) bin lira 
olan daha müsait bir binaya nakli için 305 nci 
kira bedeli faslının 11 nci merkez maddesinde 
bulunan tahsisata (30 000) liranın ilâvesi ve her 
sene tertibedilmekte bulunan sivil havacılık 
teşkilâtının kongre ve konferanslarına hava 
meydanları işletmesi (bakımından bu müessese
nin de iştirakini mümkün kılmak üzere 453 neü 
kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları faslına (9 999) lira tah
sisatın ilâvesi fcabul edilmiş ve bu suretle A/ l 
işaretli cetvel yekûnu (9 346 322) lira olarak 
tesbit edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cet
velin de fasıl ve maddeleri tetkik edilmiş ve 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla 
nispetle (3 703 661) lira*fazlasiyle (12 315 033) 
lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş 
olup bu varidatın (2 375 000) lirası idarenin 
çeşitli işletme varidatından, (6 900 000) lirası 
umumi bütçeden yapılan yardımdan ve 
(3 040 033) lirası da geçen yıldan devreden na-
Ötft mevcudundan tahassül etmektedir. 

Masraf tertiplerine ait A/ l işaretli cetvelin 
fasıl ve maddelerine encümenimizce yapılan 
zamların tutarı olan (120 039) lira, varidat cet
velinin g«çen yıldan devredeki nakde ait 3 neti 
faslına ilâve edilmek suretiyle (B) işaretli cet
vel yekûnu da (12 435 072) lira olarak encü
menimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri* deği
şen rakam yekûnları madde metinlerine akset
tirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeleri ise 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

'( S. Sayısı.: T8) 



İ 4 -
Devlet Hava Meydanları 

Müdürlüğünün 
İşletmesi Umum 

1957 yılı bütçe kanunu lâyihası 
merbutatı bulunan cetvellerle 
Heyetin tasvibine arz edilmek 
isliğe sunulur. 

Eeis 
Balıkesir 
H. îmre 

Tokad 
ö. Sunar 

Bursa 
H. Köymen 

Çorum 
Y. Gürsel 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
H. Turgut 
Erzurum 
Ş. Erker 

birlikte Umumi 
üzere Yüksek Re-

MazbataM. 
Zonguldak 
S. Ataman 
Balıkesir 

M. H. Timurta§ 
Çoruh 

Y. Gümüşel 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Giresun 
M. Şener 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Kayseri 
/. Kirazoğlu 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/. Akçal 

Siird 
M: D. Süalp 

Trabzon 
S. F. Kalay cıo< 
Tunceli 

B.. T. Okaygün 

İçel 
/. Gürgen 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Muş 

Ş. Çağlayan 
Ordu 

S. İşbakan 
Seyhan 

8. Barı 

> • 2 

ğlu 
Yozgad 

D. Akbel 

İzmir 
B. Bilgin 

Konya 
31. Bağnaçık 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Rize 
H. Agun 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Tekirdağ 

'. Erataman 
Trabzon 
/. Şener 

Yozgad 
T. Alpay 

.(&S«*i: U) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdür
lüğü 1957 yılı Mitçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı yatırım
lar- dışında kalan masrafları için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 226 283 lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 3 088 750 lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1957 bütçe yılında 
elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 12 315 033 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi 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 muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1957 yılında kullanılamaz. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü bütçe
sinin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
satlardan ödenir. 

1939 - 1955 Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılla
rı bütçesinde bulunan borçlar, 1957 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kı
sım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü 1957 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü 1957 bütçe yılı yatı-
tımlar dışında kalan masrafları için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 9 346 322 li
ra ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 088 750 li
ra tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1957 bütçe yılın
da elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 12 435 072 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 73 ) 
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eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 6. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

Ba§vekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V, V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
0. yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

B. E. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

iktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A, Demirer 

Nafıa Vekili 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
8. Ağaoğlu 
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M. 

-

Tahsisatın 

İkinci kısım -

A/l -

nev'i 

Personel 
masrafları 

CETVELİ 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 312 800 376 650 376 650 
12 Vilâyetler memurları maaşı 151 300 154 250 154 250 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 1 

21 
22 

11 

12 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

G-eçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

464 102 

4 030 275 
1 

4 030 276 

68 250 

1 

68 251 

530 902 

5 178 624 
1 

5 178 625 

215 900 

1 

215 901 

530 902 

5 255 124 
1 

5 255 125 

215 900 

1 

215 901 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 1 1 1 

II - Başka haklar ; 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve _ 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 10 000 4 800 4 800 
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F. 

207 

209 

210 
221 

M. 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

11 

12 
13 
14 
15 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

ikinci kısım yekılnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

1 000-

600 

3 000 

1 000 
250 

18 850 

1 

174 500 
31 725 
15 000 
15 000 

1 

236 226 

1 800 
3 460 

4 822 967 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 800 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
250 

15 850 

1 

222 000 
41 000 
15 000' 
15 000 

1 

293 001 

1 800 
4 300 

6 240 381 

ı için 
Encümence 

kabul ediîen 
Lira 

4 800 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
250 

15 850 

1 

225 000 
41 540 
15 000 
15 000 

1 

296 541 

1 800 
4 300 

G 320 421 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 4 000 6 000 6 000 
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-.. 
F. M. 

20 
30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 
• - • - • • • • - - . • - • • « • ^ 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

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 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
4 000 

12 000 
3 000 
3 000 

33 000 

8 000 
80 000 
35 000 
24 000 

150 000 
300 000 

597 000 

için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 
4 000 

12 000 
3 000 
3 000 

33 000 

8 000 
80 000 
35 000 
24 000 

150 000 
300 000 

597 000 

303 
304 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 

21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

20 000 

5 000 

1 000 
8 000 

30 000 

30 000 

5 000 

2 000 
10.000 

100 000 

305 

30 000 

5 000 

2 000 
10 000 

100 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

44 000 

24 000 
10 000 

34 000 

117 000 

90 000 
15 000 

105 000 

117 000 

120 000 
15 000 

135 000 

306 Giyecekler 100 000 320 000 320 000 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahları 20 000 20 000 20 000 
20 'Muvakkat vazife harcırahları 45 000 60 000 60 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 10 000 10 000 10 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabıvl edilen 
Lira Lira 

309 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 165 000 165 000 165 000 

Fasıl yekûnu 240 000 255 000 255 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 
12 

11 

12 

21 

22 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

3 000 
3 000 

6 000 

2 000 

1 000 

170 000 

110 000 

283 000 

3 000 
3 000 

6 000 

2 000 

1 000 
• 

170 000 

110 000 

283 000 

3 000 
3 000 

6 000 

2 000 

1 000 

170 000 

110 000 

283 000 

Üçüncü kısım yekûnu 1 212 000 1 746 000 1 776 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 3 000 6 000 6 000 
408 Artırma, eksiltme, ihale komis

yonlarına iştirak edecek üyele
rin huzur masrafları 400 400 400 

412 Sıhhi malzemeler 20 000 20 000 20 000 
414 Taşıma masrafları 10 000 20 000 20 000 
417 Vergi ve resimler 20 000 50 000 50 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Faiz, acyo ve piara taşıma mas-
raflan 
Mahkeme' masrafları 
Meydan hizmetleri 

10, Her türlü meydan tesislerinin 
ve vasıtalarının işletme, bakım, 
onarma masraflariyle meydan 
işletmeleriyle ilgili sair mas
raflar 

20 Hedlinğ, lokanta, çeşitli satış 
yerleri ve benzerleri hizmetler 
karşılığı malsraflar 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 
Yayın masrafları 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek personelin harcı
rahları ile her çeşit masrafları 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
Kurs masrafları 

10 Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 

20 Yurt içinde kurs ve staja tâbi 
tutulacak personelin her çeşit 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1956 * 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

5 000 8 000 8 000 
7 000 35 000 35 000 

350 000 850 000 850 000 

17 000 25 000 25 000 

367 000 875 000 875 000 

1 1 .1 

1 000 2 000 2 000 
5 000 5 000 5 000 
6 000 7 000 7 000 

6 000 10 000 10 000 

1 1 10 000 

10 000 . 10 000 10 000 

10 000 v 10 000 10 000 

20 000 20 000 20 000 

464 402 1 051 402 1 061 401 
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Tahsisatın nev'i 

1956 
YUı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira " Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
1939 - 1955 yıllan borçları 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

10 000 
2 001 

1 

12 002 

68 500 
20 000 

100 000 

188 500 

68 500 
20 000 

100 CCO 

188 500 

4 822 967 
1 212 000 

464 402 
12 002 

6 511 371 

6 240 381 
1 746 000 
1 051 402 

188 500 

9 226 283 

6 320 421 
1 776 000 
1 061 401 

188 500 

9 346 322 
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A/2 -

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

• 3 3 -
CETVELt v 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

ı için 
Encümence 

kabıü edilen 
Lira 

701' Meydanlar, istasyon binaları, 
hangar Ve atelyeler, pist tami
ratı ve küçük yapılar 

10 Meydan binaları, hangar ve -
atelyeler tamiratı . 150 000 278 750 278 750 

20 Pist tamiratı 900 000 1 360 000 1 360 000 

Fasıl yekûnu 1*050 000 1 638 750 1 638 750 

731 İstimlâk ve satmalına 0 40 000 40 000 
741 ; Yapı işleri 0 360 000- 360 000 
751 Meydanlar için satmalmacak 

makina, vasıta ve yedek parça 
10 Makina vasıta re vedek parça , 

satmalına masrafları 400 000 400 000 400 000 
20 Elektrojen grupları, buhar ve ' „ • 

mazot kazanları ve yedek par
çaları satmalma masrafları 100 000 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 500 000 500 000 500 000 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telekominikasyon cihazları 

20 Her nevi yer taşıtları ve tele
kominikasyon cihazları ve ye- • 
dek parçalan satmalma ve ta
mir masrafları 500 000 500 000 500 000 

30 Yer vasıtaları ile telekomini- ^ * 
kasyon cihazları bakmı ve re
vizyon atelvesi için satmalına- % 7 

cak alet ve* malzeme 50 000 50 000 150-000 

Fasıl yekûnu 550 000 550 000 550 00O 

Yatırımlar yekûnu 2 100 001 3 088 750 3 088 750 
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B - CETVELİ 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Varidatın nev'i Lira 

İşletme varidatı 
Konma ve konaklama varidatı 
Binalar kira varidatı 
Handling varidatı 
B - 1 telsiz mesaj cihazı vari
datı 
Çeşitli varidat 

Fasıl yekûnu 

Hazine yardımı 
Geçen yıllardan devreden na
kit 

UMUMÎ YEKÛN 

760 000 
300 000 

1 

170 000 
5 000 

1 235 001 

859 000 

6 517 371 

8 611 372 

1957 yi] 
Hmkümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

1 165 000 
600 000 
10 000 

550 000 
50 000 

2 375 000 

6 900 000 

3 040 033 

12 315 033 

Lı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

1 165 000 
600 000 
10 000 

550 000 
50 000 

2 375 <XHT 

6 900 000 

3 160 072 

12 435 072 
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E - CETVELİ 

F. -M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
İ l Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

4 
4 
6 
4 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

Teknik müşavir 
Yüksek mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 

» 
Kısım âmiri 

» » 
Şef 
Sekreter 

» 
Memur . 

1 
6 
4 
1 

-. 1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

90 
90 
70 
90 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
30 

Yekûn 25 

VİLÂYETLER 

5 Meydan müdürü 5 80 
6 » » 7 70 
7 » » 7 60 

Yekun . 19 
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R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı- olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 
Meydanlarda muhasebe teşkilâtı olmadığından buralarda çalıştırılan memurlarla personelin üc

retleri merkezden ödenmekte ve kış mevsimlerinde veya lüzum görüldüğü takdirde meydanlar-
daki personelin bir kısmı çalıştırılmakta olduğundan gerek merkez ye gerekse vilâyetlerdeki ha
va meydanlarında çalışanlara ait ücretler bu tertipten ödenir. 

Fasü 306 — Giyecekler 
(D) cetveline dâhil teknisiyen, trafik teknisiyeni, ertrafik enspektörü, telsiz teknisiyeni, tek

nik kontrol, başmakinist, makinist ustası, usta, revizör, sağlık memuru, hemşire, apron emniyet 
memuru, danışma memuru santral memuru, şef, memur, şoför, hademe, bekçi, işçi, itfaiye şefi, 
itfaiye şoförü, meydan traktör şarj greyder operatörü ve şoförleri, itfaiyeci, bahçıvanlara 
yılda bir defa verilecek elbise ve ayakkabı ile iki yılda bir defa verilecek palto bütçedeki tah
sisatın müsaadesi nispetinde ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde başmakinist, makinist, 
ustabaşı, usta, revizör, işçi, itfaiye şoförü ve diğer şoförlerle îş Kanununa göre meydanlarda 
çalıştırılacak işçilere verilecek iş tulumları, çizme, muşamba, meşin, ceket ve başlık, eldiven, 
kadın hademe, sağlık memuru ve hemşirelere verilecek iş gömlekleri ile bekçilere verilecek go
cuk bedelleri bu tertipten ödenir. 

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

Fasıl 412 — Sıhhi malzeme 
Umumi bütçeye ait (R) cetvelindeki izahat üzerine yapılacak masraflar ve asit işlerinde çalı

şan akümülâtörcü, akümülâtörcü yamağı ve boyacıya safi olarak verilecek süt veya yoğurt bedel
leri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Vergi ve resimler 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binaları

na ait tenvirat, tanzifat, vergiler ve diğer vergi ve resimler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 418 —- Faiz, Acyo ve para taşıma masrafları 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri bu işlerle ilgili başka bütün 

masraflar bu tertipten ödenir. 

, . *Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkeme borçları, baro kayıt ücretleri, icra masrafları ve pul bedelleri, mukaveleleri, avukat

lık ücretleri ile bu işlerle ilgili bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Meydan hizmetleri 
Madde 10 — Her türlü meydan tesislerinin ve vasıtalarının işletme, bakım ve onarım masraflariy-

le meyçlan işletmesiyle ilgili sair masrafla* 
a) Her cins makina, vasıta elektrojen grupları, buhar ve mazot kazanları ile benzeri malzeme

nin işletme, bakım, onarım ve donatım masraflariyle satmalınacak malzeme karşılıkları kaynak iş> 
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lerinde kullanılacak oksijen tüplerinin doldurulması ve bu işlerde çalıştırılacak teknik eleman ve 
işçi yevmiyeleri, 

b) Hava seyrüseferleri için lüzumlu olan yer telsizleri, diyagramları ile uçuş seyrüsefer harita
ları, firekanş kabloları ve teknik tesisatının bakını ve idamelerine ait tablolar. 

c) Şikago Anlaşmasına göre teknik personelde bulunması gereken vesikalar, 
d) Gümrük Kanunu gereğince gümrük memurlarına, fevkalâde hallerde mesai dışı çalışmaları 

icabedecek elektronik, trafik, telsiz, elektrik, makinist ve teknisiyenlerine verilecek fazla mesai üc
retleri, 

e) İşletme ile ilgili basılı kâğıt ve defter, kâğıt masrafları ve tab'iyeleri, 
f) Memur ve müstahdemlerin şehiale meydan arası gidiş ve dönşülerine ait taşıt masrafları, 
g) Telsiz muhaberatının temini için vâki cereyan bedelleriyle telsiz akülerinin şarjları, gece iniş 

mahalleriyle apronlarm tenvirine ait cereyan bedelleri, * 
h) Trafik kontrol hizmetlerinin ifası için lüzumlu her çeşit evrakı matbuanın kâğıt ve basın 

masraflariyle işletme ile ilgili diğer çeşitli masraJar, 
Bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Handling, Lokanta, çeşitli satış yerleri ve benzeri hizmetler karşılığı masrafları 
İdareye gelir kaynağı temin edecek olan ve hava meydanlarının işletmesinde temin edilmesi iktiza 

eden umumi handling hizjnetteriyle lokanto, çeşitli satış yerleri, emanet odaları, berber ve benzeri 
hizmetlerin masrafları, yapılacak sabit tesisler ve bu yerlere ihtiyacolacak döşeme demirbaş ve diğer 
malzeme ile handling hizmetlerinde kullanılacak motorlu vasıta ve makine ve alet bedelleri bu ter
tipten ödenir. 

Fasıl 701 — Meydanlar istasyon binaları hangar ve atelyeler pist tamiratı ve küçük yapılar 
Madde 10. Meydan binaları hangar ve atelyelerin tamiratı ve küçük yapılar 

5367 sayılı Kanun dışında kalan küçük bina ve tesislerin yapımı ve mevcut meydanların emniyeti 
için istimlâk edilecek arazi bedelleri tapu harçları, mevcut binaların, portatif evlerin atelye ve han
garlarla telsiz, elektrik ve su gibi sabit tesislerin tamiri, duvarlarının tanzimi ve bunlar için yapı
lacak ilâve inşaatlar ile hariçte yaptırılacak plân ve keşifler için ödenecek keşif ücretleri binaların 
tenvirat ve inşasında kullanılmak üzere alınacak malzeme bedelleriyle bu işlere idare tarafından 
nezaret ettirilecek fen adamlarına ödenecek paralar ve bu işlerde çalıştınlacak meslek işçisi ve 
amele yevmiyeleriyle 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 satınalmacak malzeme bedeli ile bu işlerde çalış
tırılacak amele yevmiyeleri ve bu hususa ait diğer müteferrik masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 - Madde 10.20 
Meydanlar için satmalınacak mazot makinesi traktör, silindir, asfalt yapmaya mahsus hava, 

kazan, kazma, kürek ve malzeme bedelleri ile bu işlerde çalıştırılacak amele yevmiyeleri 
ve bu hususa ait 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 
ecnebi memleketlerden satınalmacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon masrafları ve bu sa-
tınalmalarla ilgili başka masraflar bu tertipten ödenir. 
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Madde 30 — Yer vasıtalan telekomünikasyon clhazlan bakım ve revizyon atelyesi için satınalınan 

alet ve malzeme 
' - Motorlu araçlar ile her çeşit yer motoru vasıta ve makinelerin bakım ve revizyonu için kuru
lacak atelye ile Umum Müdürlüğün tekmil elektrik^ve elektronik cihazlarının tamiri .revizyon 
aleti revizyon atelyesi için satınalmacak makine alet ve edevat ile atelyeye lüzumlu yedek parça 
satmalma bedeli nakliye, sigorta, gümrük, ardiye ve anbalâj masraflariyle bu satıhalmalarla ilgili 
başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

E Cetveline bağlı kadrolar, 

Görevin adı 

İnşaat mühendisi 
» » 

Elektrik ve elektronik uzmanı (kuvvetli akım) 
» » » » » 
» » » (zayıf akım) 
» » » » » 

Elektrik - Elektronik ve telefon uzmanı 
Doktor 

Lira 

12 700 Bir aylık tutarı 
152 400 12 aylık tutarı 
63 500 5 aylık ilâve tahsisat tutan 

215 900 

»•«•<< 

Adeoî 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

11 

21 

Ücret 

875 
750 
875 
750 
875 
75Ö 
750 
550 
475 

12 700 
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Petrol Dairesi Reisliği 1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
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Tetkik Dairesi 

m Şayi: 71-486/3888 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra 
Vekilleri Heyetince 30. X I . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MASRAF BÜTÇESİ ESBABI MUOÎBESİ 

F. , M. 

201 11 Memurlar maaşı: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunarak aynen konmuştur. 

12 Mukaveleliler maaşı: > 
Geçen yıl tahsisatından 36 500 lira noksanı ile 85 000 lira konulmuştur. 

21 Açık maaşı: 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi (1) lira tahsisat konmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti: 
22 950 lira fazlasiyle 74 800 lira teklif olunmuştur. Bu fazlalık 400 lira 3 telsiz kont
rol ve 150 liralık 1 hademe ücretiyle 6211 sayılı Kanun gereğince verilmesi icabe-
den tahsisattan ileri gelmektedir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri: 
Gecen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunarak aynen konmuştur. 

206 11 Çocuk zammı: 
Geçen yıl tahsisatı fazla görülmekle 2 000 lira noksanı ile konmuştur. 

21 Doğum yardımı: 
1956 yılı tahsisatı kifayet edeceği tahmini ile aynen konulmuştur. 

31 ölüm yardımı: 
1956 yılı tahsisatı kifayet edeceği tahmini ile aynen konulmuştur. 

•209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı: 
Memurlar maaşı ile hizmetliler ücreti tahsisatı yekûnunun % 5,5 u 21 038 lira tek
lif edilmiştir. 265 lira fazlalık hizmetliler kadrosuna ilâve edilen 3 telsiz kontrol me
muru ve 1 odacının ücretlerinden ileri gelmektedir. 
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12 % 1 ek kargılıklar: ^ 
Memurlar maaşı ile hizmetliler ücreti tahsisatının % 1 i 3 825 lira teklif edilmiştir. 
48 lira fazlalık hizmetli kadrosuna yapılan ilâveden ileri gelmiştir. 

14 Sandık yönetim masraflarına iştirak hissesi: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

15 Diğer ödemeler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesi) : 
Aylık olarak reis 500, 2 muavin ile teknik müşavir 400 er lira üzerinden geçen yıl 
olduğu gibi 25 200 lira teklif olunmuştur. 

301 10 Kırtasiye : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

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 2 000 lira noksaniyle 8 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
Geçen yıl tahsisatı gibi 5 000 lira teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

50 Aydınlatma : -
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

60 Isıtma : 
Dairenin kiraladığı 'binada kalorifer tesisatının mevcudolması ve teshin masraflarının 
ev sahibine aidolması itibariyle maddenin muhafazası için 1 lira tahsisat konmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Gecen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

21 Telefon masrafları : -
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

305 Kira bedeli : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

306 Giyecekler • 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

307 10 Daimî vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi gele* eği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 

309 Taşıt masrafları ; 
21 İşletme masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konmuştur. 
22 Onarma masraflara. : 

Gecen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miktar teklif olunmuştur. 

403 Temsil masraflara : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden aynen teklif olunmuştur. 

407 30 Geriverilecek paralar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miktar teklif olunmuştur. 

40 Mahkeme harçları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miktar teklif olunmuştur. 

417 10 Petrol hakkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların telâ
fisi maksadiyle yapılacak ödeme ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edildiğinden bu miktar teklif olunmuştur. 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı k. ei geleceği tahmin edildiğinden bu miktar teklif olunmuştur. 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 27, 38 51 ve 52 nci maddelerinin gerektirdiği masraflar: 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunduğundan aynen teklif olunmuştur. 

419 Mahkeme masraflariyle 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere 
verilecek ücret ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatından 10 000 lira noksaniyle 15 000 lira konulmuştur. 

451 10 Satmalma ve abone : ' ^ 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunarak aynen konmuştur. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin olunarak aynen konmuştur. 

501 Geçen yıl borçlan : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği görülmüş ve aynen bütçeye konmuştur. 

605 Hükme bağlı borçlar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi görülmüş ve aynen bütçeye konmuştur. 

»° 
Varidat bütçesi esbabı mucibeai 

1 Hazineden yardım 
1 Yatırımlar dışında kalan masraflar için Hazine yardımı : 

Aşağıda kendi fasıllarında izah olunduğu üzere Petrol Dairesinin varidatı 2 lira ve 
geçen seneden devredecek nakit mevcudu 321 013 lira ki, ceman 321 015 lira tahmin 
edilmiştir. 1957 yılı A/l cetveli yekûnu ise 886 015 liradır. Bu iki yekûn arasındaki 
fark 565 000 lira Hazine yardımını teşkil etmektedir. 

2 Petrolden Devlet hakkı : 
Bu varidat 166 390 lira olarak tahmin edilmiştir. 
Beş bölgede 12 şirketin 50 000 hektarlık 165 ruhsatname alacağı tahmin edilerek 
6326 sayılı Petrol Kanununun 56 nci maddesi mucibince 1 ve 2 nci yıllar için hektar 
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mm» g a n 

başına 50- kuruş ve 3 ncü yıl için bir lira tahsil edileceği esasından hareket edilmek 
suretiyle bu neticeye varılmıştır. 
Hesap şekli : 

165 X 50 000 = 8 250 000 
333 950 X 327 gün 

.667 900 X 50 = 333 950 • = 299 182 47 
365 

667 900 X 38 gün + 6 9 534 73 
667 900 X 100 = 667 900 • = — 

365 368 717 20 
3 791 050 00 

7 582 100 X 50 = 3 791 050 
Tahakkuk eden miktar • 4 159 767 20 

6326 sayılı Petrol Kanununun 56 ncı maddesinin ikinci bendine. göre arayıcının Dev
let hakkından tenzil edeceği yüzde seksen masraf nazara alınarak Devlet hakkı % 20 
üzerinden hesaplanmıştır. 

4 159 768X20 
= 831 953,60 Lira 

100 
Devlet hakkının % 20 si Petrol Dairesinin varidatı olduğuna göre 

831953,60X20 
== 166 390,72 

100 

166 390,72 lira gelir mevcut ise de 6326 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin ikinci fık
rası gereğince eski yıllar tahsilatı tahakkuktan noksan olmasından dolayı gelir bütçemiz
de gösterilmemiştir. 

Müteferrik varidat : 
Bu faslı muhafaza etmek için 1 lira konmuştur. 

Teberrular : 
Bu faslı muhafaza etmek için 1 lira konmuştur. 

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
Bütçenin hazırladığı zaman bir taraftan banka mevcudu ve malî yıl sonuna kadar hazine 
yardımı şeklinde olan varidat diğer taraftan Bylûl 1956 tarihinden 1956 malî yılı sonuna 
kadar yapılacak tediyat göz önünde bulundurularak bunlar arasındaki devredilecek na
kit mevcudunu teşkil eden fark 321 015 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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Rapor 
5 . II . 1957 

Yüksek Bütçe Encümeni Reisliğine 

Tetkiki tevdi buyurulan Petrol Dairesinin 1957 senesi bütçesi, mesnetler üzerinde araştırmalar 
yapıldıktan ve ilgililerle temas edildikten sonra uygun görülmüş ve bu maksatla hazırlanan jçapor 
aşağıda takdim olunmuştur. 

Yüksek tasviplerine arz olunur. 
Raportör 

istanbul Mebusu 
Nizamettin Âli Sav 

Bu rapor iki kısımdan terekkübetmektedir. (Birinci kısım), mucip sebep mahiyetinde olarak mem
leketimizde 1956 yılı zarfında petrol araştırma ve işletme ameliyelerindeki çalışmaları ihtiva etmek
tedir .(İkinci kısım), 1957 senesi bütçesinin.tetkik ve tahininden ibaret bulunmaktadır. 

I nci kısım 

Petrol, şirketleri 

I - 1956 ythnda memleketimizde petrol çalışmaları 

Rapora başlamadan, raporda geçen (Müsaade), (Arama), (İşletme) ve (Belge) hakkında aşa
ğıda kısaca tarifler yapılmıştır : 

Müsaade : 

İnhisarı tazammun etmeyip, yalnız «jeolojik istikşaf »yapmaya salâhiyet veren bir haktır. Süre
si bir senedir. Temdidedilebilir. «Jeolojik istikşaf» kanunun 3 ncü maddesinde tarif edilmiş olup, 
arazinin yerden ve havadan topografik, jeofizik ve jeoşimik usullerle istikşafına mesağ verir. 

Arama : 
İnhisarı tazammun eder. Beher arama sahası âzami 50 000 hektar olup, bir bölge dâhilinde bir 

şirket ancak 8 arama ruhsatnamesine sahibolabilir. Arama ruhsatının süresi 6 senedir; on 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 sa
ha dâhilinde arama sondajları, jeofizik etüdler yapabileceği gibi, sahası haricinde de jeolojik araş- . 
tırmalar yapabilir. Ruhsat, sahibi bir şirket, bölgesi dâhilinde beş sene zarfında arama sondajı yap
makla mükelleftir. 

İşletme : 

Petrolün keşfinden sonra bulunan petrolü işletmek için kırk sene müddetle verilen bir haktır. 

Belge : 

Tasfiyehane inşası ve petrolün nakli için boru döşenmesi bir belge ile temin edilir. Süresi ka
nunda gösterilmemiş olup, Petrol Dairesince tesbit edilmektedir. 

i 

Geçen sene Yüksek Heyetinize takdim kılman raporumuzda petrol haklarından müsaade, arama 
ruhsatnamesi iktisabetmiş olan şirketlerle, ruhsatname verilen sahaların adedi ve bölgelerine dair 
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malûmat verilmiş ve arama hakkı iktisabı için yapılan» müracaatlerin tevali ettiği zikredilmiş bulunu
yordu. Ve yine bir raporumuzda 11 -16 .1.1956 tarihinde yapılan 72 müracaattan, 20 si ruhsatname1 

verilebilir evsafta görülmüş ve 52 si tedahüllü olduğundan muhtacı tetkik olduğu bildirilmiştir. Ra
porumuzun takdim tarihinden sonra Petrol Dairesi ile müracaat yapan şirketler arasında cerey&k ede» 
müzakereler neticesinde ihtilâflar halledilerek 34 ruhsatname daha verilmiştir. 

14 . X . 1955 müracaatlerinin. taallûk ettiği 68 sahanın yüz ölçümlerindeki fazlakk dolayısiyle 
2 aded ruhsatnamenin daha verilmesi mümkün olduğundan ruhsatname adedi 70 e çıkmış bulunmak
tadır. 

16 . I . 1956 tarihinden buyana 24 aded arama ruhsatnamesi iktisabı için yeniden müracaat ya
pılmış ve bu müracaatlar tedahülsüz bulunduklarından ruhsatnameleri verilmiştir. Bu suretle bu
güne kadar ceman 162 aded petrol arama ruhsatnamesi verilmiş olup, bunların müracaat tarihlerine 
göre tasnifi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Arama ruhsatnamesi iktisabı için yapılan müracaatları ve verilen ruhsatnameleri gösterir tablo 

İhtilafsız müracaata İhtilâfların hallini 
Müracaat " binaen verilen ruh- mütaakıp verilen 

Müracaat tarihi adedi satname ruhsatname Yekûn 

14 . X . 1956 
11 - 16 . I . 1956 
16 . I . 1956 - 31 

» • 

. XII . , 1956 . 

Yekûn 

187 
72 
24 

283 

14 
20 
24 

58 

70 
34 
— 

104 

84 
54 
24 

162 

Arama ruhsatnamesi almış olan şirketlerin isimleri ile muhtelif bölgelerde iktisabettikleri saha
ların adedi ise zirde irae olunmuştur: 

Şirketin adı 

American Oversesas Petroleum Ltd. 
Bolsa Chica Oil Corporation 
Deilmann Montan G. m. b. H. 
D. D. Feldman Oil and Gas One. 
Esso Standard (Turkey) Inc. 
Gılliland Oil Corporation S. A. 
Marmara Petroleum Corporation 
İstanbul Tabiî Gaz Ltd. 
Mobil Exploration Mediterranean 
N. V. De. Bataafsehe Petroleum Mij. 
Türkiye Petrolleri A. O. 
Tidewater Oil Company 

Yekûn 

I 

7 
— 
4 
— 
4 

4 
4 
— 
5 
3 
3 

34 

11 

— 
— 
3 
8 

— 
— 
1 
— 

12 

B 
III 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
1 
5-

6 

ö 1 g e 1 
IV 

— 
— 
— 
-r 

— 
• — 

1 
__ 

1 

V 

3 
—* 
— 

x 6 
1 

8 
8 
7 
8 

41 

e r 
VI 

8 
_. 
— 
3 
7 

8 
8 
6 
6 

46 

VII 

2 
— 
1 
2 
1 

1 
8 
— 
1 
4 

20 

• 
VIII Yekûn 

— 
— 
2 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

2 

15 
5 
4 
9 
27 
2 
4 
5 
24 
21 
20 
26 

162 
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II - Petrol haklarında vâki değişiklikler 

1. Petrol haklan için vâki müracaatler : 

1955, 1956 yılları içerisinde The Superior Oil C. ve Sun Oil şirketleri petrol araştırmaları ile 
alâkadar olmak üzere temsilciler gönderip, Petrol Dairesiyle temas etmişler ise de, hilâhara Tür
kiye'de faaliyet göstermekten vazgeçmişlerdir. Ve yine bu yıl içinde, Mehmet Kavala ve Ortakları 
Komandit Şirketi, arama ruhsatnamesi iktisabetmek için müracaat etmiş ise de, bilâhara (bu mü
racaatından sarfınazar etmişlerdir. 

2. Müsaadelerini temdideden ve etmiyen şirketler : 

Evvelce müsaade almış hulunan 12 şirketten 1956 yılı içinde müsaadesi nihayete ermiş bulunan 
N.V.De.Bataafsehe Petroleum Maatschappij, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Esso Standard 
(Turkey) înc, Deilmann Montan G.mJb.H., İstanbul Tabiî Gaz Ltd., D.D. Feldman Oil and Gas Inc., 
şirketleri müsaadelerini <bir sene müddetle temdidetmişler ve Mobil Exploration Mediterranean 
înc, Amerikan Overseas Petroleum Ltd., Gilliland Oil Corporation, Marmara Petroleum, Tidewater 
Oil Company, iBolsa Chica Oil Corporation şirketleri ise müsaadelerini temdidettirmemişlerdir. 

3. Arama ruhsatnamelerinin devri : 

Mobil Oil Türk Anonim Ortaklığı muhtelif tarihlerde iıktisabetmiş olduğu 24 aded petrol arama 
ruhsatnamesini Mobil Exploration Mediterranean înc. Şirketine; Husky Oil Company Şirketi, muh
telif tarihlerde iktisabetmiş olduğu 4 aded petrol arama ruhsatnamesini Marmara Petroleum Cor
poration Şirketine; Gilliland Oil Corporation Şirketi, muhtelif tarihlerde iktisabetmiş olduğu 2 
aded, petrol arama ruhsatnamesini Gilliland Oil Corporation S.A. Şirketine devretmiştir. Bilâha'ra 
Gilliland Oil Corporation SA.. Şirketi V numaralı Siird 'bölgesindeki petrol arama sahasından 
1 000 hektarlık kısmını ifraz ederek Turkish American Oil Company Cizre, yine VTI numaralı Ada
na bölgesindeki 1 000^ hektarlık kısmını da ifraz ederek Turkish American Oil Company İskende
run Şirketine devretmiştir. Devredilen tou iki saha için de mezkûr şirketlere petrol arama ruhsat
namesi verilmiştir. Bu suretle yukarda ceman 162 aded olarak bildirilen arama ruhsatnameleri sa
yısı 164 e baliğ olmuştur. 

/ / / - Verilen işletme ruhsatnamesi ve belgeler 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 40 yıl müddetle hir aded işletme ruhsatnamesi; işletme 
sahalarını tasfiyehaneye hağlıyan pipe - line'ler için de bir aded boru hattı (belgesi; Batman'da 
kurulmuş işletme rafinerisi için hır aded tasfiyehane gelgesi ve yine Batman'da kurulmuş tecrübe 
rafinerisi için bir aded tasfiyehane belgesi verilmiştir. 

IV - Tasfiyehane kurulması teşebbüsü 

1956 yılı içinde memleketimizde petrol satış ve tevzi işleriyle iştigal etmekte olan British Pet
roleum, Shell, Mobil Oil, Caltex şirketleri memleketimizde müştereken bir tasfiyehane 'kurmak 
üzere Hükümetimize müracaat etmişlerdir. Bu tasfiyeihanede; yerli ham petrol hulununcaya kadar 
hariçten ithal edecekleri ham petrolün, yerli ham petrol bulunduktan sonra bu petrolün tasfiyesi 
tasarlanmaktadır. Rafinerinin kurulması hakkındaki müzakerelerde prensip mutabakatına varılmış
tır. Ancak, ithal malı ham petrolü tasfiye etmek üzere kurulması düşünülen tasfiyehanenin Petrol 
Kanunu şümulü içine alınması lazımgeldiği ve kanunun bu bakımdan tadili ieabedeceğinden yakında 
bu maksada matuf bir tadil lâyihasının Yüksek Meclise sunulacağı anlaşılmaktadır. 

V - Gelen yabancı mütehassıslar 

Arama ruhsatnamesi iktisabettiğini bildirdiğimiz şirketler ve mütaahhitleri jeolojik inkişaf etüdleri 
ve sondajlar yapmak üzere 294 ecnebi mütehassısı memleketimize getirmişlerdir. 
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VI - Petrol hakkı sahiplerinin kullandıkları mütaahhitler 

Aşağıda isimleri yazılı şirketler karsılarında gösterilen mütaahhit firmalarla gravimetrik ve 
sismik araştırmalarla, sondaj ameliyesi için mukaveleler akdetmişler ve bu mukaveleler gereğince 
mütaahhit şirketler malzeme ve peı-souelini getirerek fiilen işe başlamışlardır. 

Şirketin adı Mütaahhit firma işin mahiyeti 

American Overseas Petroleum International Brown Ürilling 
Ltd. <'. -Sondaj 
American üverseans Petroleum 
Ltd. Delta Exploration O. Sismik araştırmalar. 
Mobil Exploration Mediterrane-
an İne. Uobert II. Ray Exploration C. Ü-ravimetrik istikşaflar. 
N". V. l>e. Bataafsehe Petroleum 
Mij. Prakla 
Esso Standard (Turkey) İne. Geophisical Service 

İnternational 
Geophisical Semce 
İntemaional 
Geophisical Service 
International 

Gillilaııd Oil Corporation S. A. Drilling and Exploration 
Türkiye Petrolleri A. Ş. 

•Ksso Standard (Turkey) İne. 

yidewater Oil Compan.v 

Sismik, gravimetrik ve manye
tik istikşaf 

Sismik istikşaflar 

Gravimetrik istikşaflar. 

Sismik araştırmalar 
Sondaj 

Maden Tetkik ve Arama Ensti- Sismik araştırmalar 
t üsii 

VII - Petrol ameliyatına tahsis ulunan yabana ve yerli sermaye 

Şirketlerce şimdiye kadar yapılmış bulunan jeolojik ve jeofizik istikşaflar ve sondajlar için sarf edi
len nakit, kullanılan malzeme ve mütaahhitlere ödenen paraların yekûnu (27,5) milyon liraya baliğ 
olmuştur. Ve bu miktar da 'günden güne artmaktadır. 

VIII - Yapılmakta olan sondajlar 

Yukarda bahsedilen ve arama ruhsatnamesi al mış bulunan şirketlerin bir kısmı umumi ve detay 
jeolojik istikşaflar, jeofizik metodlarla ve strüktür sondajlariyle yeraltı bünyesini tesbite çalış
maktadırlar. Siird, Gazianteb, Adana, Ankara (Tuzgölü) bölgelerinde faaliyet müşahede edilmek
le beraber, jeofizik istikşaflar daha ziyade Trakya, bölgesine teksif edilmiş bulunmaktadır. 

Gilliland Oil Oorporation S. A. Şirketi, İskenderun'da sondaja 3 . X . 1966 tarihinde başlamış 
olup, 1 810 metre derinliğe inilmiştir. Halen sondaja devam edilmektedir. 

American Overseas Petroleum Ltd. Şirketi, Gazianteb'de Nizip civarında 18 . XI . 1956-tari
hinde başladığı sondaja devam etmekte olup, 906 metre derinliğe inilmiştir.-

Türkiye Petrolleri ^Anonim Ortaklığının yapmakta olduğu sondajlar hakkındaki malûmat ayrı
ca aşağıda bildirilmiştir. - ! 

IX - Türkiye Petrolleri An onim Ortaklığının faaliyeti 

1. Raman sahası : • 

İnkişaf sondajları, ikmal edilmiştir. 

2. Garzan sahası : 
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İnkişaf sondajlarına devam edilmiş ve bu me yanda 8,13, 14,15, 16, 20 ve 22 numaralı kuyular 

açılmıştır. Bu kuyulardan 8 numaralısı sahanın D oğu kısmında, diğerleri ise Batı kısmında açılmış
tır. Batı kısmındaki kuyııdarda umulduğundan fazla petrole, raslanmıştır. Ve sahanın batıya doğru 
genişlediği neticesine varılmıştır. 

Şimdiye kadar yapilan inkişaf sondajları neticesinde sahanın tesbit edilmiş uzunluğu 8 200 met
re ve genişliği 550 metredir. Petrolle meşbu tabaka kalınlığı bâzı yerlerde 100 metreye varmıştır. 

3. Reşan sahası : 
Bu sahada bir arama sondajı yapılmaktadır. 

4. Batman tasfiyehanesi : 

Raman ve Garzan sahalarından temin edilen takriben 296 000 ton ham petrolü işliyerek : 
Benzin 
Motorin 
Fuel - Oil 
Asfalt 

55 150 
15 780 

166 770 
41 000 

Ton 
» 
!» 
» 

278 700 

Tasfiyehane, Raman petrolüne nazaran üstün vasıfta olan Garzan petrolünü önümüzdeki yıl 
daha büyük mikyasta işletmeyi programa almıştır. B|zı tesisler için döviz, temin edilebildiği tak
dirde, Batman rafinemi ile küçük tecrübe rafinerisinde 1957 yılı iş programlarına göre 366 700 ton 
ham petrol îşlenileceği ve bundan : 

Benzin 
Motorin 
Fuel - Oil 
Asfalt 

71 900 
15 800 
20 200 
51 300 

Ton 
» 
» 
» 

İstihsal edileceği anlaşılmaktadır. 

Mevzuubalıis tevsi programı sadece rafineriye mahsus olmayıpr ortaklık diğer faaliyetlerini de ge
nişletmek karanndadır. Bu program tatbik mevkiine konulduğunda 430 000 tonluk bir istihsâl ve 
tasfiye kapasitesi temin olunacağı anlaşılmaktadır. 

NETİCE 

Bidayetten beri vâki maruzatımızdan anlaşılacağı veçhile, memleketimizde umumi jeolojiden son
daja kadar giden hummalı bir petrol arama faaliyeti yapılmaktadır. Bu etüdlerin müspet neticeleri 
alındıkça şirketler sondaj ameliyesine geçeceklerdir. Şimdiden 1957 yılı içerisinde 3 şirketin daha son
daj ameliyesine başlıyacakları kuVvetle tahmin edilmektedir. 

Arama ruhsatnamesi için müracaatta bulunan 12 şirkete şimdiye kadar ceman 162 aded petrol 
arama ruhsatnamesi verilmiştir. Bu şirketler, sahalarında umumi mahiyette jeolojik tetkikata başla
mışlar ve bu arada daha evvel Maden Tetkik Arama Enstitüsünün çalışmış olduğu sahalar hakkında 
mevcut malûmattan da istifade etmişlerdir. Ehemmiyetli gördükleri yerlerde tetkikatlarım derinleş
tirerek daha tafsilâtlı çalışmalarda bulunmuşlar ve gereken hallerde modern jeofizik aletleriyle bir
takım ölçüler yapmak suretiyle yer altındaki tabakaların durumunu hesap ve istidlal etmeye çalış. 
mışlardır. -

Umumi ve detay jeoloji tetkiklerinin bilhassa (Trakya), (Ankara), (Siird), (Gazianteb) ve (Ada
na) bölgelerinde yapıldığı ve bunların devam ettiği; daha il'eri bir tetkik olan jeofizik etüdlerinin 
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ise, (Trakya), (Ankara, TuzgÖlü) ve (Siird) bölgelerinde teksif edildiği görülmüştür. Şirketlerden 
biri yeraltı durumunu tesbit maksadiyle strûktür sondajı denen müteaddit sığ sondaj, başka bir 
şirket Reşan'da, bir diğer şirket Gazianteb'te ve dördüncü bir şirket de İskenderun'da birer ara
ma sondajı yapmaktadırlar. • 

Bu suretle, şirketler şimdiye kadar yapmak mecburyetinde bulundukları ameliyeleri kanunen 
tesbit edilmiş olan müddetler içinde yapmış ve batta bir kısmı sondaj faaliyetine daha evvel başlamış 
bulunmaktadırlar. Arama faaliyetlerindeki bu hızın 1957 yılı içinde daha da artarak devam ede
ceği ve detay jeolojik ve jeofizik etüdlerden alı ıacak neticelere dayanılarak tesbit olunacak yer
lerde ve bu meyanda Trakya ve Siird bölgelerinde sondajlara başlanacağı kuvvetle umulmaktadır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklımı Kaman'daki inkişaf sondajlarını ikmal etmiş, buna mukabil 
Garzan'da inkişaf sondajları faaliyeti devam etmekte bulunmuştur. Şöyle ki : Bu sahada 8, 13, 14, 
15, 16, 20 ve 22 numaraları altında 7 sondaj ikmal edilmiştir. Bunlardan 8 numaralı sondaj, sa
hanın Doğuda da petrollü olduğunu, diğer sondajlar ise petrollü sahanın Batıya doğru uzandı
ğını göstermiştir. Bilhassa 22 numaralı kuyuda umulduğundan fazla, petrol bulunmuştur. Bu su- • 
retle Garzan'daki petrolle meşbu tabaka kalınlığının bâzı kısımlarda 100 metre olduğu anlaşılmış
tır. Sahanın bugün tesbit edilmiş olan uzunluğu 8 200 metre ve genişliği 550 metredir. 

Kısaca temas ettiğimiz, arazi ve inkişaf faaliyetlerinden başka, 1956 yılında Raman petrol sa
hasından 1 883 839, Garzan petrol sahasından 189 913 varil ki ceman 2 073 752 varil , (takriben 
296 000 ton) ham petrol istihsâl edilmiş ve bunun 295 000 tonu Batman tasfiyehanesinde işlenerek 
278 700 ton muhtelif neviden mahsul elde edilmiştir. Ortaklığın yeni yıl programlarında tasfiye
hanede evsaf itibariyle daha iyi olan Garzan petrolünün, daha büyük bir nispette işlenmesi kararlaş
tırılmıştır. 

Bâzı tesisler için döviz temin edilebildiği takdirde, Batman Rafinerisiyle küçük tecrübe ra
finerisinde 1057 yılij iş programlarına göre 366 700 ton ham petrol işlenileceği ve bundan : \ 

Benzin 71*900 Ton 
Motorin 15 800 » 
Fuel - Oil 20 200 » 
Asfalt 51 300 » 

İstihsâl edileceği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının der
piş ettiği tevsi programı tahakkuk ettiği takdirde, gerek petrol sahalarındaki tesislerin ve gerek
se rafineri tesislerinin büyütülmesiyle işletme kapasitesinin 430 000 tona yükseleceği anlaşılmak
tadır. 

: : II nci kısım 

1957 Petrol Dairesi Bütçesinin tahlili 
• t 

1957 yılı için tertibedilen bütçe gelirlerinin yekûnu 886 015 lira ve giderlerinin yekûnu da 
886 015 lira olarak tesbit edilmiştir, 1956 senesinde gelirler 913 252 lira ve giderler de 913 253 
lira bulunmakta idi, 
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1957 gelir ve giderlerinin ana hatlan aşağıda gösterilmiştir : 

I - Varidat : 
1957 1956 
T. L. T. L. 

1. Hazineden yardım : 
Yatırımlar dışında kalan masraflar için 565 000 500 000 

2. Petrolden Devlet hakkî 160 000 
3. Müteferrik varidat 1 1 
4. Teberrular 1 1 
5. Geçen yıldan devreden nakid mevcudu 321013 253 250 

886 015 913 252 

11,. 
II - Masraflar : 

1. Personel masrafları 
2. Yönetim masrafları 
3. Daire hizmetlileri 

'4. Borçlar 

1957 
T.L. 

726 864 
120 651 
36 500 
2 000 

1956 
T.L. 

742 101 
122 651 
46 500 
2 000 

886.015 913 252 

Yukarda varidat fasıllannda görülen petrolden Devlet hakkı
nın hesabı bütçe gerekçesinde ve aşağıda izah olunmuştur 

165X50 000 = 8 250 000 
333 950 X 327 gün 

667 900 X50 = 333 950 • = 299 182,47 
365 

667 900 X 38 gün 
667 900 X 100 = 667 900 = 69 534,73 

365 
368 717,20 

7 582 100 X 50 = 3 791 050 3 791 050,00 

Tahakkuk eden 4 159 767,20 
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6326 sayılı Petrol Kanununun 56 ncı maddesinin 2 nci bencüne göre arayıcının Devlet hakkın

dan tenzil edeceği % 80 masraflar nazara alınarak Devlet hakkı % 20 üzerinden hesaplanmıştır. 

4 159 768 X 20 
. — 1 = 831 953,60 

100 • 

Devlet hakkının % 20 si Petrol Dairesinin varidatı olduğuna göre : 

831 953 X 20 
— '•— = 166 390,72 
100 

166 390,72 lira gelir mevcut ise de, 6326 sayılı Petrol Kanununun 23 ncü maddesinin 2 nci fık
rası gereğince eski yıllar tahsilatı tahakkukdan noksan olmasından dolayı gelir bütçemizde göste-
rilmiyerek Hazine geliri meyanına ithal edilmiştir. 

Diğer ehemmiyetli kalem olarak geçen yıldan devreden nakit mevcuduna gelince : Petrol Ka
nunu ve Nizamnamesinin tam olarak tatbikatma 1956 yılında başlanmış olduğundan ve şirketler 
bu yıl içerisinde iktisabettikleri haklar üzerinde henüz faaliyete geçmiş olduklarından, Dairenin 
faaliyeti de bunlara mütenazır olarak mahdut şekilde tecelli etmiş ve bundan dolayı bâzı fasıl ve 
maddelerde tasarruf yapmak mümkün olmuştur. Bunun neticesinde, devredilen nakit mevcuda 
321 013 liraya çıkmıştır. 

Masraf kısmına gelince : 

Masraf yekûnunu teşkil eden unsurlardan personel masraflarından geçen seneye nazaran görü
len 22 950 lira artış (D cetveli ilâvesi) bütçe tasarısının belirli sayfasında gösterilen yeni alınacak 
3 aded telsiz kontrol memuru ile, bir aded hademe olmak üzere 4 hizmetlinin ilâvesinden ileri gel
mektedir. ' - . 

Yönetim masraflarından 2 000"iki bin, daire hizmetlerinden 10 000 on bin lira tasarruf sağlan-
mışfır. 

Petrol Dairesinin 1956, 1957 yılları masraf mukayesesi aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
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Petrol Dairesinin 1957 yılı Bütçesinin masraflariyle 1956 yılı masraflarının fazla - eksik mukayesesi 

P. M. Tahsisatın nev'i Fazlası Eksiği izahat 

201 11 Memurlar "maaşı 

12 Mukaveleliler maaşı 

202 

204 

21 Açık maaşı 

Hizmetliler ücreti 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin ücretleri 

206 11 Çocuk zammı 

21 Doğum yardımı 

31 ölüm yardımı 

209 11 % 5 emekli, % 25 giriş kesenek-
leriyle artış farkları karşılğıı 

12 % 1 ek karşılıklar 
14 Sandık yönetim masraflarına işti

rak hissesi 
15 Diğer ödemeler 

210 Temsil tahsisatı (6326 sa. Kanu
nun 18 nci maddesi) 

301 10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 

4 40 Öteberi 
50 Aydûılatma 
60 Isıtma 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

— ' — Geçen yıl tahsisatı kâfi görül
düğünden aynen konulmuştur. 

— 36 500 Tediye edilecek mukaveleli üc
retlerin az olacağı tahmin edil
diğinden. 

— — Geçen yıl tahsisatı kâfi görül
müştür. 

22 950 —- 3 aded telsiz kontrol memuru 
ve bir aded hademe kadrosu
nun'ilâvesinden. 

Geçen yıl tahsisatı kâfi görül-
— müştür. 

— 2 000 Geçen yıl tahsisatı fazla gö
rüldüğünden. 

— — Geçen yıl tahsisatı kâfi görül
müştür. 

—- — » » » 

Müstahdem kadrosunun ilâve-
265 • — sinden. 
48 — » » » 

Geçen yıl tahsisatı kâfi görül -
— — müştür. 
— — » ». » 

2 000 Fazla görüldüğünden. 
— Geçen yıl tahsisatı kâfi görül 

düğünden. 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
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F. M. Tahsisatın nev'i 
- » -

Fazlası Eksiği 

304 

305 

306 

307 

11 

10 
20 
40 
50 

Posta ve telgraf ücretleri 

Kira bedeli 

Giyecekler 

Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetliler har
cırahı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi masrafları 

309 21 işletme masrafları 
22 Onarma masrafları 

403 Temsil masrafları 

407 30 Geriverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

417 10 Petrol hakkı sahihleri tarafından 
ika olunacak zararların tazmini 
ve bu hasarların telâfisi maksa-
diyle yapılacak ödeme ve masraflar 

20 istimlâk olunacak araziye ait is
timlâk bedelleri karşılığı ve ilgili 
masraflar 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 24, 
38, 51, 52 nci maddelerinin gerek
tirdiği masraflar 

419 Mahkeme masrafları ile 6326 sa
yılı Kanunun 21 nci maddesi ge
reğince komiserlere verilecek üc
ret ve masraflar 

451 10 Satınalma ve aoone v. 

20 Başka her çeşit masraflar 

501 Geçen yıl borçları 

505 Hükme bağlı borçlar 

İzahat 

Geçen yıl tahsisatı kâfi görül
müştür. 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

»' 

» 
» 

» 
» 

» 

• » 
*» 

» » 

» » 

— 10 000 Fazla görüldüğünden. 

-- . — Geçen yıl taljsisatı kâfi görül-
.müştür. 

— — » » » 

Yekûn 23 263 50 500 
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Bütçe Encüra 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/586 

Karar No. 57 
Yüksek 

Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı bütçesi hak
kımda hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
30.XI.1956 tarihli ve 71-486/3888 sayılı tezkere
siyle gönderilen- (kanun lâyihası encümenimize 
havale edilmiş olmakla İşletmeler Vekili, Pet
rol Dairesi Reisi ve Maliye Vekâleti mümessili 
hasır oldukları halde tetkik vte müzakere edildi. 

İdarenin 1957 yılı ibütçesini encümenimiz na
mına tetkik eden raportörlerirniziri hazırlamış 
olduğu rapor mütalâa edildikten ve Petrol Dai
resinin hizmet sahasına ıgiren mevzuları üzerin
de sorulan sualler cevaplandırıldıktan ve bu hu
susta cereyan eden müzakerelerden sonra bütçe
nin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden A/ l işaretli 
cetvel yekûnu geçen yıla nispetle (27 237) lira 
noksaniyle (886 015) lira olarak Hükümetçe 
tesbit ve teklif edilmiş olup fasıl ve maiddeler-
de görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri 
lâyihanın gerekçesinde ayrı ayrı arz' ve izah 
edilmiştir. 

A/ l işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan inceleme neticesinde, memurlar
dan emekliye ayrılacakların' kanunen müstaha'k 
bulundukları ikramiyelerini alabilmelerini temi
ne n 209 ncu fasılda emekli ikramiyesi unvaniy-
le yemden açılan 13 ncü maddeye (20 000) lira 
tahsisat vaz'ı tkatnıl edilmiş ve başkaca bâr tah
sisat değişikliği yapılmamalk suretiyle A/l*işa
retli cetvel yekûnu (906 015) lira olarak encü
menimize^ tesbit ve 'kalbul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 yılı varidatı
nı gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu, (565 000) 

( S, Sayış 

mazbatası 

11. II. 1967 

Reisliğe 

lirası Hazinece yapılacak yardımdan, (321 013) 
lirası geçen yıldan devreden nakit mevcudun
dan terekkübetmek üzere (886 015) lira olarak 
Hükümetçe tesbit edilmiş olup, masraf tertibi
ni gösteren (A/l) işaretli cetvele encümenimiz-
ce yapılmış olan (20 000) lira zammın karşılığı 
geçen yıldan devreden nakit mevcuduna dair 
(B) işaretli cetvelin 5 nci faslına aksettirilmek 
suretiyle varidat cetveli yekûnu da masraf cet
veli yekûnuna tekabül etmek üzere (906 015) 
lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, yapı
lan rakam değişiklikleri madde metinlerine ak
settirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeleri ise 
Hükümetin teklifi »veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1957 yılı bütçe ka
nunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis vekil i 
Kırklareli 
8, BaJcay . 

Afyon K. 
.¥. Â:Vlgeıı' 

Çankırı 
T. Uygur 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Mazbata M. 
Zonguldak 
X.. Ataman} 

Aydın 
Z. ZJra% 

Çorum 
Y. GRirse! 

Erzuçım 
S. Erker 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunm-

Balıkesir
l i H. Timurtaş 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Gümüşane 
H. Tokdemir 
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İçel 

î. Gürgen 

Kırşehir 
A. Bügin 

Konya 
B. Birana 

Niğde 
A. N. Kadtoğlu 

İstanbul îzmir 
N. Â. Sav B. Bilgin 

Kocaeli Konya 
C. Tiiziln M. Bağnaçû; 

Manisa » Muğl» 
M. Kurbanoğlu N. Poyrazoğlu 

Niğde Ordn 
0. KavurmactoğUı R. Aksay 

Ordu 
S. îşbakan 

Seyhan 
•S. Ban 

Siird 
M. D. Süalp S. 

Trabzon 
/. §ener 

Rize 
H. Ağım 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Sinob 
Somuncuoğlu 

B 

Rize 
İ. Akçal 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
S. F. Kalay&oğlu 

Tunceli 
. T. Okaygiin 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Reisliği 1957 yıln iiütçe Kamımı 

MADDE ]. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 
bütçe yılı masraflar için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 886 015 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
886 015 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Şoisliğince 
1957 bütçe yılında elde edilecek varidat çeşit
lerinden her birinin dayandığı^ hükümler, bağlı 
(C) işaretli*cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 365b sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvel
de 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) işa
retli cetvelde varidat, diğer taraftan bağlı 

(A/l) işaretli cetvelin ilgili tertiplerine Mali
ye Vekâletince tahsisat kaydolunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaM 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlar
dan ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve İşletmeler Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Devlet Vekili ve 
Maliye V. V. Nafıa V. V. 
A, Menderes M. C. Bengil 

(S. Sa 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Petrol Dairesi ReisUğ\1957 yık Bütçe Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1957 
bütçe yılı masraflar için, bağlı (A/1) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (906 015) lira tahsiat 
verilmiştir. # 

MADDE 2. — Petrol Dairesi * Reisliği İ9Ö7 
bütçe yriı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B)k işaretli cetvelde gösterildiği üzere (906 015) 
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 iSfeıü edilmiştir. 
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Hü. B. E. 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili -
C. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekiü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. Özel 

îktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve^Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

Nafıa Vekili 

Sıh. ve iç. Mv. Veküi 
•N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
,S\ Ağaoğlu 
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A/l - CETVELİ 

1956 • 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. . Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Memurlar maaşı 450 000 450 000 450 000 
12 Mukaveleliler maaşı 121 500 85 000 85 000 
21 Açık maaşı • . , 1 1 1 

Faaü yekûnu 571 501 535 001 535 001 

Hizmetliler ücreti 51 850 74 800 74 800 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 50 000 50 000 50 000 

I I - Başka haklar 

11 
21 
31 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar. 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

12 000 
2 000 
3 000 

17 000 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli, % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları kar
şılığı 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetin 
• iştirak' hissesi 

15 Diğer ödemeler 

ir 
si 
masraflarına 

_ . . 

Fasıl yekûnu 

( S. Sayısı : 

20 773 
3 777 

0 
• 
1 000 
1 000 

26 500 

: 74) 

21 038 
3 825 

0 

1 000 
1 000 

26 863 

-

21 038 
3 825 

20 000 

1 000 
1 000 

46 863 

m 
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1956 1957 yılı için 
Yılı Hükümetçe • Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Temsil tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesi) 25 200 25 200 25 200 

İkinci kısım yekûnu 742 101 726 864 746 864 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

6 000 
10 000 
5 000 
5 000 
3 000 

1 

6 000 
8 000 
5 000 
5 000 
3 000 

1 

'. 6 000 
8 000 
5 000 
5 000 
3 000 

1 

Fasıl yekûnu 29 001 27 001 27 001 

Basılı kâğıt ve defterler 8 000 8 000 8 000 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve m&srafları * 
Posta ve telgraf ücretleri 5 000 5 000 5 000 
Telefon masrafları 7 000 7 000 7 000 

Fasıl yekûnu 12 000 12 000 12 000 

v Kira bedeli 25 500 25 500 25 500 
Giyecekler 1 650 1 650 1 650 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı \ ' 1 000 1 000 1 000 
Muvakkat vazife harcırahı 20 000 20 000 20 000 
Ecnebi memleketler harcırahı 12 500 12 500 12 500 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 38 500 38 500 38 500 
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F. 

308 

309 

403 
407 

M. 

21 
22 

80 
40 

Tahsisatın nev'i 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf lan ve 
harcırahları 
Taşıt masraf lan 
işletme masrafları 
Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kışım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masraf lan 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

1956 
tahsisatı 

Lira 

4 000 

2 000 
2 000 

4 000 

122 651 
—«—* —* 

• 3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

1957 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 

2 000 
2 000 

4 000 

120 651» 

3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

lı için 
Encümence 

kabnl edilen 
Lira 

4000 

2 000 
2 000, 

\ 4 000 

120 651 

3 000 

1 000 
1 000 

2 000 

417 6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgilen
diren masraflar * I-^ . ^ T - V.T 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafuı- r r ' * * I 1 1 " , , I J 
dan ' ika olunacak zararların 1 " ..'...., ' 
tazmini ve hasarların telâfisi 
maksadiyle yapılacak ödeme 
ve masrafları 1000 1 00Q 1000 

20 İstimlâk olunacak arazilere ait 
, istimlâk bedelleri karşılığı ve 

ilgili masrafları 1 000 1 000 1 000 
30 6326 sayıh Petrol Konımunun 

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 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1967 yüı için 
Hükümetçe Entîümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Mahkeme masrafları ile 6826 
sayılı Kanunun 21 ncî madde
si gereğince komiserlere veri- * 
lecek ücret ve masraflar 25 000 15 000 15 000 
Yayın masrafları 
Satınalina ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 
9 Dördüncü kısım yekûnu 

5 000 
2 500 

7 500 

46 500 

, 5 000 
2 500 

7 500 

m 500 

5 000 
2 500 

7 500 

36 500 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısmı yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısmı yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 
1 000 

2 000 

1 000 
1 000 

2 000 

742 101 
122 651 
46 500 
2 000 

913 252 

726 864 
120 651 
36 500 
2 000 

886 015 

746 864 
120 651 
36 500 
2 000 

906 015 
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B CETVELİ 

1956 1957 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 500 000 565 000 565 000 
Yatırımlar için 0 0 0 

Fasıl yekûnu 500 000 565 000 565 000 

Petrolden Devlet hakkı 160 000 0 0 
Müteferrik varidat 1 1 * • 1 
Teberrular 1 1 1 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 253 250 321 013 341 013 

UMUMÎ YEKÛN 913 252 886 015 906 015 
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6320 
6558 
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CETVELİ 

Adı 

Petrol Karnını 
» » 

D - CETVELİ 
G. Memuriyetin nev'i 

1 
3 

4 

5 

Ressam 
Topoğraf 
Şoför 
Dil bilen daktilo 
Daktilo 

» 
Doktor 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 

1 

Ücret 

1-75 
025 
225 
475 
250 
1 7rv 

150 

G. 

(i 

Memuriyetin nev'i 

Telsiz kontrol memuru 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

» 

E CETVELİ 

F. M. Faslının unvanı 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bun 
lara yardımcı personel üeetleri 
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**»•• 3 S. SAYISI : 

Hususi Otomobil Vergisi kanunu lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/604) 

T. C. 
Başvekâlet 24. XII. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 513/4183 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 22.XII.1956 
tarihinde kararlaştırılan Hususi Otomobil Vergisi kanunu lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

^ V Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Vatandaşların Devlet masraflarına malî iktidarları ile mütenasip şekilde iştirak etmeleri lâzım-
geldiği herkesçe kabul edilen bir vakıadır. Bu prensibin gerçekleşmesi için, şahsi vergilerin başında 
gelen Gelir Vergisi, mükelleflerin hakiki kazanç ve iratları göz önünde tutulmak suretiyle hesaplan
makta ve daha yakın Wr adalet tesisi için de geçim indirimi gibi prensiplere yer verilmektedir. 

Bununla beraber bir kısım memleketler, Gelir Vergisinin yanı başında malî takatin belirtisi ve 
muayyen seviyenin üstündeki yaşayışın alâmeti olan bâzı mevzuları da vergilendirmek yoluna gitmiş
lerdir. Bir kısım yabancı memleketlerde tatbik edilen Otomobil Vergisini buna misal olarak göstermek 
mümkündür. 

Takdim küınaıı tasarı He bizde de, malî imkânları muayyen bir seviyenin üstünde bulunan va
tandaşların sahiboldukları hususi binek otomobillerinden vergi alınması derpiş edilmektedir. Bu su
retle Devlet masraflarına iştirak hissesi olan verginin, vatandaşlar arasındaki tevziinin daha âdil esas
lara bağlanmasına matuf tedbirlerden birinin daha alındığına kaani bulunmaktayız. 

Tasarının 1 nci maddesi verginin mevzuunu, 2 nci maddesi ise istisnaları tesbit etmektedir. 
3 ncü maddede otomobillerin ağırlıklarına göre ödenecek yıllık vergi miktarları gösterilmiştir. 
4 ncü maddede yıllık verginin ödeneceği taksit adedi ile ayları gösterilmekte ve sene içinde yeni

den mükellefiyete girenlerle mükellefiyetten çıkanlar ve vergi miktanna müessir değişiklik halleri 
için hususi hükümler yer almaktadır. 

Hususi plâkalı otomobillerin takside çalışmasını önlemek maksadiyle konulan mükellefiyet ve mec
buriyetler 5 ve 6 nci maddelerde tesbit edilmiştir. 

7 nci maddeye konulan hükümle, otomobil ve kamyonet tâbirlerinden anlaşılması gereken mâ
na hususunda Karayolları Trafik Kanunu ile irtibat tesis olunmuştur. 

9 ncu maddede, kanunun tatbikatiyle ilgili bâzı hususlarda belediyelere vazifeler verilmektedir. 
10 ncu maddede, vergi alacağının'tesbiti ve itiraz imkânı verilmesi için mükelleflere, bir defaya 

mahsus olmak üzere, ödemeleri gereken miktarın tebliğ olunması esası kabul edilmiştir. 
11 nci maddede, kanuna riayetsizlik halinde tatbiki gereken müeyyideler yer almaktadır. 
12 nci maddede, vergilendirme ile ilgili bâzı muamelelerin Vergi Usul Kanunu hükümleri dai

resinde cereyan edeceği belirtilmiştir. 
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13 ncü maddede, otomobillerini kısmen veya tamamen ticari, işlerinde kullanan mükelleflerin, 

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahının tesbitinde, ödedikleri Hususi Otomobil Vergisini masraf ola
rak gösteremiyecekleri tasrih olunmuştur. 

14 ve 15 nci maddelerde verginin yürürlüğe giriş tarihi ve uygulamaya yetkili merci gösteril
miştir. . . . . . . 

Maliye Encümeni mazbata» 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/604 
Karar No. 25 

28 .XII . 1956 

Yüksek Riyasete 

Hususi Otomobil Vergisi kanunu lâyihası Hü
kümet mümessillerinin iştirakiyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere edildi : 

Hükümet tarafından hazırlanan esbabı mu
cibe lâyihasında münderiç hususat muvafık gö
rülerek kanun lâyihası mevcudun ittifakıyle ve 
aynen kabul edilmiştir. ^ 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak- üzere Yüksek Eiyasete sunulur. 
» Maliye Encümeni 

Reisi M. M. 
Amasya Afyon K. 

H. Koray 0, Talu 

Kâtip 
Sivas 

K. Oskay 

Çorum 
C. Köstekçi 

İmzada bulunamadı 

Seyhan 
M. Akçah 

Bolu 
8. Baysal 

Giresun 
A. hmen 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/604 
Karar No. 60 -

16 , Tl, 1957 

Yüksek Reisliğe 

Hususi otomobillerden vergi alınması hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılıp Başvekâletin 24 . I I . 1956 tarihli ve 
71 - 513/4183 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Mâliye Encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye Vekili hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde yazılı mucip 

sebeplere istinaden malî imkânları muayyen bir 
seviyenin üstünde bulunan vatandaşların sa
hip bulundukları hususi otomobillerinin vergi
ye tâbi tutulması suretiyle Devlet masraflarına 
iştirak etmelerini temin etmek maksadiyle ha» 
zırlanıp sevk edilmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakereden ve Hükümetin vermiş oldu
ğu mütemmim izahattan sonra lâyihanın şev
kini mucip sebepler yerinde görülerek madde-
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lerin müzakeresine geçilmiş birinci ve ikinci 
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Alınacak verginin matrah ve nispetini gös
teren üçüncü maddenin müzakeresinde* lüks ol-
mıyan ve akar yakıt sarfiyatı bakımından da
ha tasarruflu bulunan küçük acabalardan daha 
az miktarda vergi alınması ve yeni ve eski mo
del arabaların vergi kıymetlerinde bir fark gö
zetilmesi hakkında ileri sürülen mütalâalar 
encümenimizce de kabule şayan görülmüş ve bu 
suretle 3 ncü madde yeniden tanzim edilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın mütaakıp maddelerinden beşinci 
maddedeki hususi kelimesinin her hangi bir ilti
basa meydan vermemek üzere parantez içinde 
gösterilmesi ve bu lâyiha ile elde edilecek mu-
hemmen varidatın 1957 yılı Muvazenei Umumi
ye kanunu lâyihasına merbut varidat cetvelinde 
yer almış olduğu cihetle lâyihanın 14 ncü meri
yet maddesinin tadil edilmesi uygun görülmüş . 
ve diğer hükümler ise Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ
yihası Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Aydın 
Z. Uray 

imzada bulunamadı 

Bursa 
H. KÖymen 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 

Reisvekili 
Kırklareli 
§. Bakay 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Mazbata M. 
Zonguldak 
8. Ataman 

Antalya 
K. Akmantar 

Çankırı Denizli 
T. Uygur M. Kar asan 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Z. Başağa 
Kayseri Muğla 

/. Kirazoğlu N. Poyrazoğlu 
Ordu Ordu 

R. Aksoy 8. îşbdkan 

Rize 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/. Akçal 
Seyhan 

A. Topaloğlu 
Siird 

M. D, Süalp 
înızacla bulunamadı 

Erzurum 
Ş. Erker 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Rize 
Muhalifim 
H. Agun 

Seyhan 
8. Ban 

Siird 
B. Erden 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Sinob 
S. Somuncuoğlu 

Trabzon 
Müstenkifim 

S. F. Kalaycıoğlu 
Yozgad 

D. Akbel 

Tekirdağ 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Z. Erataman 
Tunceli 

B. T. Okaygün 
« 

Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hususi Otomobil Vergisi kanunu lâyihası 
Verginin mevzuu, mükelleft mükellefiyetin 

Şümulü 

MADDE 1. — Belediyelerde veya trafik şu
be ve bürolarında kayıtlı veya müseccel bulu
nan hususi otomobiller (kamyonet dâhil) Hu
susi Otomobil Vergisine tâbidir. 

Bu vergiyi, adlarına hususi otomobil kayıtlı 
veya müseccel bulunan hakiki veya hükmi şahıs
lar öder. 

İstisnalar 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı otomobiller Hu
susi Otomobil Vergisinden müstesnadır : 

a) Devlete, mülhak bütçeli idarelerle, hu
susi idarelere, belediyelere ve köy hükmi şahsi
yetlerine aidolanlar, 

b) Yabancı devletlerin. Türkiye'de bulu
nan elçilik ve konsoloslukları ile elçi, masla
hatgüzar ve konsoloslarına (Fahrî konsoloslar 
hariç) ve o Devletin tâbiiyetinde bulunan el
çilik ve konsolosluk memurlarına ve resmî bir 
ziyaret vazifesi için yurda gelen delege ve as
kerî heyetlere ve bu heyetlere mensup yabancı 
tabiiyetindeki şahıslara aidolanlar, (Müteka
biliyet kaydı ile). 

Verginin matrahı ve nispeti 

MADDE 3. — Hususi Otomobil Vergisi, bun
ların net ağırlıkları üzerinden aşağıda gösteri
len kademe ve miktarlara göre alınır : 

Otomobilin net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağısından 
951 - 1 200 kiloya kadar 

1 201 - 1 600 » » 
1 601 - 1 800 » » 
1 801 kilo ve daha yukarısı 

Verginin yıllık 
miktarı (T. L.) 

180 
360 
540 
900 

1 200 
Yıllık vergi tutarının 

sayılır. 
1/12 si aylık vergi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hususi Otomobil Vergisi kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hususi Otomobil Vergisi, bun
ların net ağırlıkları üzerinden aşağıda gösterilen 
kademe ve miktarlara göre alınır. 

Otomobilin net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağısından 
• 951 - 1 200 kiloya kadar 
1 201 - 1 600 » » 
1 601 - 1 800 » » 
1 801 kilo ve daha yukarı 

Verginin 
yıllık miktarı 

T. L. 

160 
300 
600 
%0 

1 800 

Verginin taallûk ettiği yıl modeli ile ondan 
önceki iki yıl modeli otomobillerden bu vergi 
% 50 ve üç ve dört yıl önceki otomobillerden ise 
% 30 fazlası ile alınır. 

Yıllık vergi tutarının 1/12 si aylık vergi 
sayılır. 

(S. Sayıaı : 137) 
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Verginin ödenmesi 

MADDE 4. — Birinci maddede gösterilen 
mükellefler yıllık vergilerini, mükellefiyet 
şümulüne giren otomobillerin kayıtlı veya mü-
seceel bulundukları mahal vergi dairelerine 
Haziran ve Aralık ayları içinde olmak üzere 2 
müsavi taksitte yatırırlar. 

Yıl içinde mükellefiyete girenlerden taksit 
müddetlerinin iptidasından kayıt ve tescil ta-
rini takibeden ayın başına kadar olan devre 
için vergi alınmaz. Mükellefiyetten çıkanlara 
ödedikleri taksit iade olunmaz. 

Vergi miktarına müessir bir değişiklik vu-
kubulması halinde, değişiklik tarihini takibe
den ay başından taksit müddeti sonuna kadar-
ki müddet göz önünde tutularak bu devre için-
de ödenen taksit miktarı ikmal veya tenzil olu
nur. 

Çeşitli hükümUr 

MADDE 5. — Hususi işaretli plâka ile tak
side çalıştırılan otomobiller 'de (kamyonet dâ
hil) 6 ncı maddedeki mecburiyetleri yerine ge
tirinceye kadar vergiye (tâbi tutulurlar. 

MADDE 6. — Adlarına, ücretle yolcu taşı
yan otomobil (kamyonet dâhil) kayıtlı veya 
müseccel bulunanlar, Ibu kanunun meriyete gir
diği tarihten İtibaren iki ay içinde bunlara tak
si kelimesini ifade eden (T) işaretli plâka tak
maya, İstanbul ve Ankara'da mûtaden tatbik 
edilmekte olan şevkle uygun damgalı kuşa'k çiz
dirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet 
etmiyenlerden riayetsizliğin devam ettiği müd
dete ait Hususi Otomdbil Vergisi almır. 

MADDE 7. — Bu kanunda geçen otomobil 
tâbiri, Karayolları Trafik Nizamnamesinin 2 nci 
maddesinin 25 nci fıkrasında 'bu tâbir için ka
bul olunan mânayı ifade eder. 

Kamyonet, şoföründen başka oturmaları 
şartiyle yediden fazla yolcu taşıyabilen otomo
biller veya falbrikasınca otomobilden farklı şe
kil ve evsafı Ihaiz olarak imal edilmiş olup 10 
kişiye kadar (10 dâ'hil) yolcu taşıyabilen mo
torlu vasıtadır. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — (Hususi) işaretli plâka ile 
takside çalıştırılan otomobiller de (kamyonet 
dâhil) 6 ncı maddedeki mecburiyetleri yerine 
getirinceye kadar vergiye tâbi tutulurlar. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 137 ) 
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MADDE 8. — Bu kanunda geçen (kayıt ve 
tescil tâbirleri Karayolları Trafik Kanununun 
taltbik edildiği yerler için (mezkûr kanun ile 
nizamnamesinde yazılı ıkayıt ve tescili, sair yer
lerde Ibelediye veya Belediye gelirleri kanunları
na göre yapılan kayıt ve tescili ifade eder. 

MADDE 9. — Karayolları Trafik Kanunu
nun tatbik edilmediği yerlerdeki belediyeler, 
(hususi otomobillere (kamyonet dâhil) ımütaallilk 
malûmatı bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
(bir ay içinde ve bunların bu kanun "önündeki 
durumlarında vuıkulbulaca/k değişiklikleri Husu
si Otomobil Vergisinin tatbikini mümkün kıla
cak şelkilde, değişikliği mütaakıp derhal o ma
hallin vergi dairesine bildirirler. 

MADDE 10. —• Kanunun neşri üzerine veya 
sonradan mükellefiyete gireceklerin 4 ncü mad
deye müsteniden ödiyecekleri vergi bir defaya 
ımahus olmak üzere mükelleflere tebliğ olunur. 
Mütaakip yıllar için bunların ödiyecekleri ver
giler ayrıca tebliğ edilmez. 

MADDE 11. — Taksi ibaretleri 'kullanmak 
suretiyle bu verginin şümulü dışında bırakıl
dığı anlaşılan (hususi otomobiller (kamyonet dâ
hil) için ödenmesi lâzımgelen vergi, ilgili vergi 
dairesince bunların namlarına kayıtlı veya mü-
seccel bulunduğu şahıslardan beş 'kat fazlasiyle 
alınır. 

MADDE 12. — Tarh, tebliğ, tahakkuk, iti
raz, temyiz, zaman aşımı, müddetlerin hesabı, 
vergi hatalarının düzeltilmesi, cezaların kesin
leşmesi ve ödenmesi ve bilgi toplamaya mütaal-
lik muameleler hakkında Vergi Usul Kanunu 
hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 13. — Bu kanun gereğince alına
cak vergi ve cezalar Gelir ve Kurumlar vergi
leri matrahlarının tesbitinde gider olarak ka
bul edilmez. 

MADDE 14. — Bu kanun neşri tarihini ta-, 
kibeden ay başından itibaren meriyete girer. 

B. E. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun 1 Mart 1957 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

( S. Sayısı : 137 ) 
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MADDE 15. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22 . XII . 19^6 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî Müdafaa V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A.. Demirer 

işletmeler Vekili 
8. Ağ<wğlu 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 
E. Menderes 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
N. Kârez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

MADDE 15. 

B. E. 

Aynen kabul edilmiştir. 

*m*mm 

( S. Sayış» : 137 ) 





Dev» : X I f ) (J 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : | û ö 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkmda kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/534) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 20 . VIII . 1956 

Sayı 71 - 412/2903 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 3 . VIII . 1956 tarihinde kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Gerek 797 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 17 nci gerekse 5432 sayılı Vergi Usul 
Kanununun 279 ncu maddesine göre, gayrimenkuller, mirasın açıldığı veya tahasubedildiği tarihte
ki (vergi değerleri) esas tutulmak suretiyle değerlendirilmekte ve Veraset ve intikal Vergisine bu 
değerler matrah ittihaz edilmektedir.. 

Yine 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 252 nei maddesine göre vergi değerir arazide tahrir 
usuliyle tesbit edilen kıymetten, binalarda Bina Vergisi Kanununa göre tesbit edilen safi iradın 10 
mislinden ibarettir. 

Memleketimizde 1833 sayılı Arazi ve 1837 sayılı Bina Vergisi kanunlariyle 2901 sayılı 
Mülga Arazi Tahrir Kanununa istinaden yapılan umumi tahrirlerde tesbit edilen vergi kıymetleri 
20 seneyi mütecaviz bir zamandan beri tatbik edilmekte ve Vergi Usul Kanununun 51 nci madde
siyle genel tahrirlerin her 10 yılda bir tekrar edilebileceği şeklinde mevzu hükme rağmen muhtelif 
sebep ve âmillerle bugüne kadar yeni bir umumi tahrir yapılamamış bulur, naktadır. 

Bu vaziyet, 1955 veya 1956 yılında doğan veraset ve intikal Vergisiyle ilgili bir vergi alacağının 
hesap ve istifası için vergi alacağının doğduğu tarihteki kıymet yerine 1933 - 1937' yıllarında tah
min ve takdir edilen vergi kıymetlerinin esas tutulmasını gerektirmekte ve binnetice gayrimenkul de-, 
ğerlerinde son 20 yıl içinde vukua gelen devamlı artışların yukarda arz edilen hükümler muvace
hesinde nazara alınması mümkün olmadığından vergi hâsılatı en asgari bir seviyeye düşmekte ve bu 
sebeple mezkûr vergi, hâsılatı az, tahakkuk ve tahsil masrafları yüksek bir vergi halini almaktadır. 

Veraset Vergisinde vergi değerinin matrah ittihaz edilmesi aynı zamanda geniş mikyasta vergi 
adaletsizliğine de yol açmaktadır. Filhakika mer'i hükümlere göre meselâ 1955 yılında vukubulan 
bir ölüm veya intikal hâdisesinden dolayı umumiyetle 1933 - 1937 yıllan rayiç kıymetleri esas tutu
lurken aynı yılda vâki olan diğer bir ivazsız iktisap için irat veya kıymeti vergiye matrah olan gayri
menkul şayet yeni inşa edilmiş veya tadil görmek suretiyle son yılların cari rayiçlerine göre kıymet
lendirilmiş ise, bu kıymetlere göre tahmin ve takdir edilmiş olan vergi değerleri üzerinden vergi isti
fası cihetine gidilmektedir. 

Binaenaleyh gerek Veraset Vergisi hâsılasının yükseltilmesini, gerekse aşikâr olan bu kabil 
adaletsizliklerin bertaraf edilmesini teminen Veraset Vergisinin bünyesine uygunluğu bakımından 
gayrimenkul emvalin, tahrir veya tadiller arasında tesbit edilen ve yeni bir tahrir veya kanuni 
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sebeplerle tadilât yapılıncaya kadar sabit kalan vergi değerleri esas tutulmak suretiyle değil,. 
diğer servet unsurlarında olduğu gibi iktisabedildikjeri andaki hakiki kıymetlerinin 5432 sayılı 
Vergi Usul Kanununun değerlemeye mütalalik hükümleri diaresinde değerlendirilerek vergi mat
rahına alınmaları zaruri bulunmaktadır. Ancak bu suretle ve her hâdise için yeniden yapılacak 
değerlemenin gerektireceği masraf ve külfetlerle köylerimizin hususi durumu nazara alınarak 
köylerdeki bina ve arazi için evvelce olduğu gibi yine (vergi değeri) esasının kabulü ve fakat 
fevkalâde istisnai hallerde, Maliye Vekâletinin takdir ve tensibedeceği köylerde de bu kere ha
zırlanmış olan kanun lâyihasında teklif edilen (emsal bedeli) esasına göre değerleme yoluna gi
dilmesi muvafık görülmüş ve lâyiha bu maksatla hazırlanmıştır. 

Lâyihanın meriyete taallûk eden 2 nei maddesiyle bu kanunun, neşri tarihinde meriyete gi
receği hükmtfc vazı ve teklif edilmiş bulunması dolayısiyle lâyihanın kanuniyet kesbederek meriye
te konulduğu tarihten evvel vergi alacağı doğmuş ve fakat her hangi bir sebeple olursa olsun bu 
tarihe kadar tarh ve tebliğ edilmemiş olan vergilerle alâkalı değerlemelerin bahsedilen .2 nci mad
de hükmü muvacehesinde bu lâyiha ile teklif edilen hükümlere göre değerlendirilmesi tabiî ise 
de tatbikatta her hangi bir tereddüde ve ihtilâfa meydan vermemek üzere bu hususta daha sarih 
bir hüküm vaz'mın uygun olacağı düşünülmüş ve muvakkat madde lâyihada bu maksatla yer al
mıştır. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B.M.&. 
Maliye Encümeni i . IX . 1956 

Esas No. 1/534, 
Karar No. 84 

Yüksek Reisliğe 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 di buyuruhnak üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 
nen maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun Maliye Encümeni Reisi 
lâyihası, Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle Bu. M. M. 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu : Amasya Bolu 

Hükümtin mucip sebepleri yerinde görül- Hâmit Koray 8. Baysal 
Giresun Samsun 

düğünden layiha aynen ve mevcudun ıttıfakıy- A * a T„ 
le kabul edilmiştir. \ * -, J\ -, 

T ! imzada bulunamadı 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev- Seyhan Siird Sivas 

M. AkçaU M. D. Süalp K. Oskay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 16 .II. 1957 
Esas No. 1/534 
Karar No. 61 

Yüksek Reisliğe 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 ncu 20 . VIII . 1956 tarihli ve 71-412/2903 sayılı 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye Vekâ- tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası, Maliye 
letince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinee Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha-
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin vale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

( S. Sayısı: 138) 



Veraset ve İntikal Vergisinde gayrimenkulle-
rin vergiye matrah ittihaz olunacak değerlerinin 
tesbitine mütedair usulü değiştirmek üzere sevk 
olunan lâyihanın gayesi bir vergi adaletsizliğini 
düzeltmek ve vergi hasılatını da mâkul hadlerine 
yükseltmektir. Şöyle ki, halen 279 ncu madde hük
müne göre gayrimenkuller mirasın açıldığı veya 
tesahubedildiği tarihteki «vergi değerleri» esas 
tutulmak suretiyle değerlendirilmektedir. Vergi 
değerleri ise Vergi Usul Kanununun 252 nci 
maddesi gereğince arazide tahrir usuliyle tesbit 
edilen kıymetten ve binalarda da Bina Vergisi Ka
nununa tevfikan tesbit edilen safi iradın 10 mis
linden ibarettir. Diğer taraftan vergi değerleri, 

"bahusus 20 yılı mütecaviz bir zamandan beri tah
rir yapılamadığına göre, eski şartlara göre tesbit 
edilmiş düşük seviyedeki rakamları ifade et
mektedir. Bu takdirde de meselâ 1956 da 
tarhedilen bir Veraset Vergisinde bir gayrimen
kulun halihazır değeri hesaplanacak yerde 1933 
te takdir olunan değeri vergiye esas ittihaz olun
maktadır. Neticede böyle bir vergi tahakkuk ve 
tahsil masrafları belki de hasılatından çok olan 
verimsiz bir vergi haline gelmektedir. Bunun ya
nında yukarıki misaldeki gayrimenkulun hemen 
bitişiğindeki diğer bir gayrimenkul irat veya kıy
meti bakımından vergiye matrah olarak alınırken, 
yapılan yeni inşaat veya tadil vesilesiyle cari ra
yiçlere göre değerlendirilmektedir. Aradaki bu 
farkın izale edilmesi ve bir adaletsizliğe mahal 
bırakılmaması zarureti vardır. Bu bakımdan ge
tirilen lâyiha gayrimenkul emvalin tahrir, veya 
tadiller sırasında tesbit edilen ve yeni bir tahrir 
veya tadil yapılıncaya kadar sabit kalan vergi de
ğerleri esas tutulmak suretiyle değil; diğer servet 
unsurlarında olduğu üzere «iktisabedildiği anda
ki hakiki kıymetleri» üzerinden değerlendirilerek 
vergi matrahına alınmalarını derpiş etmektedir. 

Köylümüzün hususi durumları tasarıda naza 
rı itibara alınmış ve köylerdeki gayrimenkuller 
için eski «vergi değeri» esası aynen ipka olun
muştur. Ancak istisnai ahvalde Maliye Vekâleti
nin takdir ve tesbiti üzerine köylerde de yukar-
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da izah olunan «emsal bedeli» esasının tatbikine 
cevaz verilmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler yerinde gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve bi
rinci madde Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul ve muvakkat madde ise bu kanunun makable 
de teşmili hususunda hüküm ihtiva etmesi sebe
biyle tayyedümiştir. 

Bu lâyiha ile elde edilecek fazlai varidat, 1957 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununun varidat 
kısmına aksetmiş olduğu cihetle meriyet tarihinin 
1 Mart 1957 olarak tadili suretiyle ikinci madde 
kabul edilmiştir. 

Mütaakıp maddesi Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul olunan kanun lâyihası Umumi He
yetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli • Zonguldak 
H. İmre Ş. Bdkay 8. Ataman 

Kâtip 
Tokad Afyon K. Antalya 

ö. Sunar M. Â. Ülgen K. Akmanlar 
Aydın Balıkesir 

Z. Uray M. H. Timurtaş 
imzada bulunamadı 

Bursa Çankırı Çorum 
H. Köymen T. Uygur 7. Gürsel 

Erzurum * Eskişehir Giresun 
Ş. Erker A. Potuoğlu M. Şener 
Konya Manisa Muğla 

M.Bağrıaçık M.Kurhanoğlu N. Poyrazoğlu 
Niğde Ordu Ordu 

A. N. Kadıoğlu R. Aksoy 8. İşbakan 
Seyhan Seyhan , Siird 
S. Barı A. Topaloğlu B. Erden 

Siird Sinob 
M. D. Süalp Muhalifim 

imzada bulunamadı N. Sertoğlu 
Tekirdağ Trabzon Trabzon 

Z. Erataman 8. F. Kaktycıoğlu 1. Şener 
Tunceli Yozgad Yozgad 

B. T. Okaygün D. Akbel T. Alpay 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 279 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 279 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Bina ve arazi 
Madde 279. — Ticari sermayeye dâhil olsun 

veya olmasın: 
1. Şehir ve kasabalardaki bilûmum binalar

la arazi, vergi alacağının doğduğu tarihteki du
rumlarına nazaran emsal bedelleri ile, 

2. Köylerdeki bilûmum binalarla arazi, ver
gi değerleri* ile, 

Değerlenir. 
Lüzum görülen hallerde köylerdeki bina ve 

araziyi de enfeal bedelleriyle değerlettirmeye 
Maliye Vekâleti yetkilidir. 

Emsal bdeli vergi değerinden aşağı olamaz.» 

MUVAKKAT (MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihten, evvele aidolup henüz tarh 
ve tebliğ edilmemiş vergilerle alâkalı değerle
melerde de bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

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

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

3 . VIII . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E, Kalafat 

Adliye Vekili 
/ / . A. Göktürk 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADtLt 

5432 sayiU Vergi Usul Kanununun 279 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren aner'idir. 

MADDE 3. — Aynen kalbul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ti. Vekili 
Z. Mandalinci 

(Sum. ve Inh. Vekili 
//. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

• • > 
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Damga Resmi Kanununa Ek kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/600) 

T. C. 
Başvekâlet 24 . XII. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-512/4184 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanıp Yüksek Meclise talkdimi îcra Vekilleri Heyetince 22 .XII . 1956 
tarihinde kararlaştırılan Damga Resmi Kanununa ek <kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle (birlikte 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Damga Resmi Kanunu 1928 senesinde yürürlüğe girmiş, resim nispetleri o zamanın umumi şart
larına göre itâyin edilmiş ve fevkalâde vaziyet dolayîsiyle 1940 ve 1941 yıllarında kabul edilen 3828 
ve 4040 numaralı kanunlarla diğer vergi ve resimlerle beraber Damga Resminin umumi nispeti kıs
mına da % 10 gibi cüzi bir zam yapılmış ise de, bu ve diğer zamlar dahi bâzı evraktan alınmakta 
olan"Damga resimlerini matlup seviyeye ve bilhassa bâzı yabancı memleketlerde'ki resim seviyesine 
yükseltememiştir. 

Bilfarz Fransa'da mukavelenamelerden binde beş Damga Resmi alındığı halde, bizde bu evrak
tan alınmakta olan resim zammiyle birlikte ancak binde ikiye baliğ olabilmektedir. 

Bu itibarla fevkalâde vaziyet dolayîsiyle mezkûr kanunlarla yapılmış olan zamları kaldırmak 
ve bâzı evrakın Damga Resmi nispetini tahammülleri derecesinde haddi lâyıklerihe iblâğ etmek ve 
böylece artan âmme hizmeti masraflarına bu kaynaktan elde edilecek varidatı da tahsis edebilmek 
maksadiyle işbu ikamın tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. _ 

Tasarı ile sadece muayyen meblâğı ihtiva eden evraktan alınmakta olan Ibir kısım nispî resim
ler üzerinde değişiklik yapılmakta, maktu resim tarifesine giren evrakın resini nispetleri ise eski 
seviyelerinde muhafaza olunmaktadır. 

1. Kanun tasarısının birinci maddesiyle aşağıda yazılı evraktan alınmakta olan nispî Damga 
Resmi artırılmaktadır. 

A) Mezkûr maddenin A fıkrası, Damga Resmi Kanununun 12 nci maddesinde yazılı evrak
tan alınmakta olan resim nispetini, bin kuruşta dört kuruş olarak tâyin etmektedir. 

Damga Resmi Kanununun 12 nci maddesinde esas nispet tâyin edilmiştir. Bu madde gereğince 
gerek bu kanunda nispî resme tâbi olduğu tasrih edilen ve gerek tasrih edilmeyip muayyen meb
lâğı mutâzammm ve ihticaca salih olan evrak ve senedatm nâtık olduğu veyahut bunlarda mtin-
deriç rakamların hâsıl edeceği meblâğın beher bin kuruşu için iki kuruş alınmaktadır. Bu resme 
fevkalâde zam kanunlariyle yüzde on zam yapılmıştır. Tasarı ile bu yüzde on zam kaldırılmakta 
ve binde iki olan resim nispeti, binde dörde çıkarılmak suretiyle yüzde doksan zam yapılmış ol
maktadır. 



B) Tasarının birinci maddesinin B fıkrası, Damga Resini Kanununun 13 ncü maddesinin 2 
Ve 4 numaralı fıkralarında yazılı evraktan alınmakta olan resim nispetini, binde üç olarak tâyin 
etmektedir. 

Damga Resmi Kanununun 13 ncü maddesinde istisnai nispetler tâyin edilmiştir. 13 nçü madde
nin 2 numaralı fıkrası gereğince muayyen meblâğı hâvi v«ya muayyen meblâğa matuf mukavele
nameler, akdi mutazammın sipariş kabul mektupları ve bu mahiyette yazılan telgraflar, akreditif
ler, maktu resim tarifesinde yazılı olanlardan maada mütedavil veya ticari evrak ve senetler, aynı 
maddenin 4 numaralı fıkrası gereğince de muayyen meblâğı hâvi olan kefalet, teminat ve rehin 
senetleri muhtevi oldukları meblâğı binde biri nispetinde Damga Resmine tâbi tutulmuştur. Bu 
iki fıkrada yazılı resme fevkalâde zam kanunlariyle birer misil zam yapılmıştır. Tasarı ile bu fev
kalâde zamlar kaldırılmakta ve binde bir olan resim nispeti, binde üçe çıkarılmak suretiyle yüzde 
elli zam yapılmış olmaktadır. 

C) Tasarının birinci maddesinin C fıkrası, 13 ncü maddenin 8 numaralı fıkrasında yazılı ev
raktan alınmakta olan resim nispetini, binde iki olarak tâyin etmektedir. 

Damga Resmi Kanununun 13 ncü maddesinin 8 numaralı fıkrası, ihale kararlarını, ihale bedeli 
üzerinden bin kuruşta 30 para Damga Resmine tâbi tutmuştur. Bu resme fevkalâde zam kanunlariy
le bir misil zam yapılarak resini nispeti bin kuruşta altmış paraya çıkarılmıştır. Tasarı ile bu bir mi
sil zam kaldırılmakta ve resim nispeti binde ikiye çıkarılmak suretiyle bin kuruşta 20 para zam ya
pılmış olmaktadır. 

D) Tasarının birinci maddesinin I > fıkrası, yangın sigortalarının Damga Resmi nispetini tâyin 
etmektedir. 

Damga Resmi Kanununun 17 nci maddesinin bir numaralı fıkrasına göre, yangın sigortaalrından 
* üç aydan fazla müddet için akdedilenler, temin olunan meblâğın yüz lirası için bir kuruş, üç ay veya 

ondan noksan müddet için akdedilenler, temin olunan meblâğın beher dört yüz lirası için iki kuruş 
Damga Resmine tâbi tutulmakta ve fevkalâde zam kanunlariyle bu resme yüzde on zam yapılmış bu
lunmakta idi. Tasarı ile bu yüzde on zam kaldırılmakta ve resim nispeti, yüz lirada iki kuruşa ve 
dört yüz lirada dört kuruşa çıkarılmak suretiyle yüzde doksan zam yapılmış olmaktadır. 

E) Tasarının birinci maddesinin E fıkrası, Damga Resmi Kanununun 25, 27 ve 31 nci maddele
rinde yazılı evraktan alınmakta olan resimleri yüzde bir buçuk olarak tâyin etmektedir. 

Damga Resmi Kanununun 25 nci maddesi, sermayesi eshama ayrılmış olarak teşekkül eden şir
ketlerin hisse senetlerini, itibari kıymetlerinin yüzde biri, mezkûr kanunun 27 nci maddesi, sermaye
si eshama ayrılmış şirketlerin çıkaracakları tahvilâtı itibari kıymetlerinin keza yüzde biri, aynı ka
nunun 31 nci maddesi, Türkiye'ye ithal olunan ecnebi esham ve tahvilâtı itibari kıymetinin yüzde 
biri nispetinde Damga Resmine tâbi tutmaktadır. Fevkalâde zam kanunlariyle bu resme, yüzde on 
zam yapılmıştır. . 

Tasarı ile yüzde on zam kaldırılmakta resim nispeti, yüzde bir buçuğa çıkarılmak suretiyle bu nis
pet yüzde kırk artırılmış bulunmaktadır. 

2. Tasarının ikinci maddesi Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair bulunan 3478 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yazılı rad
yoda neşredilen ilânların Damga Resmini tâyin etmektedir. 

Bu ilânlardan mezkûr madde gereğince ilân ücretinin yüzde biri nispetinde resim alınmaktadır. 
Fevkalâde zam kanunlariyle bu resme zam yapılmamıştır. Tasarı ile bu ilânlardan alman resim nis
peti, yüzde birden, yüzde ikiye çıkarılmak suretiyle yüzde yüz zam yapılmış olmaktadır. 
- 3. Tasaıınm 3 ncü maddesiyle 3828 ve 4040 numaralı fevkalâde zam kanunlarının, yukarda yazı

lı evraka ait resimlerin artırılmasına mütaallik hükümleri ^aldınlmaktaîdır. 
4. Tasarının 4 ncü maddesi, bu kanunun neşri tarihinde yürürlüğe gireceğini, 5 nci maddesi ise, 

bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Adliye Vekillerinin memur olduğunu tâyin etmektedir, 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/600 
Karar No. 26 

28. XII. 1956 

Yüksek Riyasete 

Damga Resmi Kanununa ek kanun lâyihası di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encüme- Maliye En. Rs. 
nimizde tetkik ve müzakere edildi : 

Hükümet tarafından sevk edilen esbabı mu
cibe lâyihasında münderiç hususat muvafık 
görülerek kanun lâyihası mevcudun ekseriye
tiyle ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev-

Amasya 
//. Koray 

Bolu 
.Muhalifim 

S. Baysal 
Giresun 

-4. îzmen 

M. M. 
Afyon K. 
O. Talu 

Kâtip 
Sivas 

K. Oskay 
Çorum 

C. Köstekçi 
îmzada bulunamadı 

Seyhan 
M. Akçalı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. İ/600 
Karar No. 62 

16 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Damga Resmi Kanununa ek olarak Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekileri Heyetin
ce Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâle
tin 24 . XII . 1956 tarihli ve 71 - 512/4184 sayı
lı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası, Maliye 
Encümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize 
havale edilmiş olmakla Maliye Vekili hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi 

Lâyiha ile getirilen hükümlerin sıklet merkezini 
muayyen meblâğı ihtiva eden evraktan alınmak
ta bulunan bir kısım nispî resimler üzerinde ya
pılacak değişiklik teşkil etmekte, diğer taraftan 
maktu resim tarifleri aynen ipka olunmaktadır. 
Yürürlükte bulunan Damga Resmi Kanunumuz 
1928 tarihinde kabul edilmiş olup fevkalâde va
ziyet dolayısiyle 1940 ve 1941 yıllarında kabul 
edilgn 3828 ve 4040 numaralı kanunlarla umumi 
nispetlerine diğer vergi ve resimlerde olduğu 
üzere % 10 bir zam yapılmıştır. 

Otuz yıl evvelki umumi şartlara göre tesbit 
edilmiş bulunan nispetlerin bugün için tatminkâr 
addolunamıyacağı aşikâr bulunmaktadır. Bu iti

barla nispetlerde yapüacak düzeltmeler bir ihti
yaca tekabül etmekte ve damga resimlerinin mat
lûp bir seviyeye yükseltilmesini istihdaf etmek
tedir. 

Tasarının ana hatları şunlardır : 
1. Damga Resmi Kanununun 12 nci madde

sinde yazılı evrak ve sen,edatın (muayyen meblâ
ğı hâvi taahütnameler, hibeler, vasiyetnameler, 
ölüme bağlı tasarruflar, muvazaa senetleri, tem-
liknameler, sulhname ve kongordatolar, avans 
makbuzları, hizmet karşılığı istihkaklar mukabili 
verilen makbuzlar.) resim nispeti binde ikiden 
binde dörde çıkarılmış ve sonradan yapılmış 
olan % 10 zam kaldınlmıştır. Bu suretlo % 90 
bir artırma yapılmıştır. 

2. Damga Resmi Kanununun 13 ncü mad
desinin 2 ve 4 numaralı fıkralarında yazılı ev
raktan (Muayyen meblâğı havi mukaveleler, 
akdi mutazammm sipariş kabul mektupları ve 
telgrafları, ticari ve^mütedavil evrak • çek mu
aftır - kefalet, teminat ve rehin senetleri) alın
makta olan resmin nispeti sonradan yapılmış 
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zamlarla binde iki iken bu defa binde üçe çıka
rılmakta ve zamlar kaldırılmaktadır. Bu su
retle % 50 bir artırma yapılmıştır. 

3. Damga Resmi Kanununun 13 ncü mad
desinin 8 numaralı fıkrasında yazılı evraktan 
(thale kararları) zamla birlikte alınmakta olan 
binde bir buçuk nispetindeki resim binde ikiye 
çıkarılmış ve zam kaldırılmıştır. Bu suretle % 
33.3 bir artırma yapılmıştır. 

4. Damga Resmi Kanununun 17 nci mad
desinin 1 numaralı fıkrası gereğince resme tâ
bi yangın sigortası mukavelelerinin- resim nis
peti % 90 artırılmış ve zamlar kaldırılmıştır. 

5. , Damga Resmi Kanununun 25, 27 ve 31 
nci maddelerinde yazılı evraktan (Sermayesi 
eshama ayrılmış şirketlerin çıkaracağı muvak
kat veya katî hisse senetleri, muvakkat veya 
katı tahvilât ve yabancı memleketlerden ithal 
olunan ecnebi esham ve tahvilât) alınmakta 
olan resmin nispeti yüzde birden yüzde bir bu
çuğa çıkarılmış ve zamlar kaldırılmıştır. Bu su
retle % 40 bir artırma yapılmıştır. 

6. Damga Kanununun bâzı maddelerini de
ğiştiren 3478 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ge
reğince radyoda neşrolunan ilânlardan alman 

.resmin nispeti yüzde birden yüzde ikiye çıka
rılmış yani % 100 bir artırma yapılmıştır. Fev
kalâde kanunlarla bu resme bir zam yapılma
mış olduğu için zammın ilgası da mevzubahs 
değildir. 

Aynen ipka olunduğu yukarda ifade edilen 
yani hiçbir artırmaya tâbi tutulmıyan maktu 
resim tarifesi tatbik olunacak evrak arasında 
ise nüfus hüviyet cüzdanları, lise, muallim 
mektebi ve yüksek mektepler şahadetnamesi 
ve ehliyetnameleri, tasdikname ve şahadetna
meler, vekâletnameler, hüviyet varakaları ve 
teklifnameler, su, gaz, elektrik ve telefon abon
man mukaveleleri, radyoda neşredilenlerden 
gayri ilânlar, ilmühaberler ve etibba raporları, 
arzuhaller, beyannameler, ihbarnameler ve is
tifanameler, faturalar, matlup ve zimmet mek
tupları, bankalar ve ticarethaneler arasındaki 
münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emir
leri gibi evraklar bulunmaktadır. 

Maliye Encümeni tarafından bidayeten tet* 

( B. Sayısı .-

kik ve aynen kabul olunan kanun lâyihasının 
sevkmi mucip sebepler eneümenimizce de ye
rinde görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiş ve gerekçede nispetlerin artırılmasına 
dair ileri sürülen mucip sebepler konjonktürü 
takibetmiyen maktu resimler için de varit gö
rüldüğünden zamma "• tahammülü olmayanları 
hariç tutulmak suretiyle tezyit maktu resim
lere de teşmil edilmiş ve yeniden hazırlanan 
hüküm 1 nci madde ve el ilânlarından alman on 
para gibi cüzi bir miktardan ibaret olan res
min de bir kuruşa iblâğı hakkındaki hüküm 
ikinci madde olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi kelime değişik
liği ile 3 ncü madde, ikinci maddesi 4 ncü mad
de ve üçüncü maddesi ise eneümenimizce ilâve 
edilen maddelere ait hükümleri de ihtiva et
mek üzere tadilen beşinci madde olarak kabul 
edilmiştir, 

Damga Resmi Kammunun muafiyet ve is
tisnalara taallûk eden 32 nci maddesine, 6258 
sayılı Kanuna göre Türkiye'ye giren ve çıkan 
yolculardan gümrüklerce alınacak beyanname
lerin de ithali uygun görülmüş ve bu maksatla 
eneümenimizce hazırlanan hüküm 6 nci madde 
olarak lâyihaya eklenmiştir. 

1957 yılı Muvazenei Umumiye kanunu lâ
yihası ile olan irtibatı dolayısiyle meriyet ta
rihi 1 Mart 1957 olarak tadil edilmek suretiyle 
lâyihanın 4 ncü maddesi 7 nci ve 5 nci maddesi 
ise 8 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası, Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Rcisvekili "-Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Zonguldak 
//. îmre Ş. Bakmj S. Ataman 

Kâtip 
Tokad Afyon K. Antalya 

ö. Sunar M, A. Ülgen K. Akmanlar 

Aydın Balıkesir 
Z. Uray M. H. Timurtas 

İmzada bulunamadı 
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Bursa 

H. Köymen 
Erzurum 
Ş. Erker 

Giresun 
M..Şener 

Çankırı 
T. Uygur 
Eskişehir 

.4, Potuoğhı 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteh 
E. Cenani 

Gümüşane 
Z Başağa 

İmzada bulunamadı 
Konya Manisa Muğla 

M. Bağrıaçık M. Kurbanoğlu N. Poyrazoğlu 
Niğde Ordu Ordu 

.4. N. Kadıoğhı R. Aksoy S. îşbakan 

I. Akçal 

Siird 
B. Erden 

Seyhan 
8. Ban 

Seyhan 
A. Topaloğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

İmzada bulunamadı 

8inob Tekirdağ Trabzon 
Muhalifim Z. Eratam-an S. F. Kalaycıoğlu 
N. Sertoğlu 

Trabeon Tunceli Yozgad 
/. Şener B. T. Okaygün T. Alpay 
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6 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Damga Resmi Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 23 . V . 1928 tarih ve 1324 
sayılı Damga Resmi Kanununun: 

A) 12 nci maddesinde yazılı evraktan alın
makta olan resim, bin kuruşta dört kuruşa, 

B) 13 ncü maddesinin 2 ve 4 numaralı fık
ralarında yazılı evraktan alınmakta olan resim
ler binde üçe, 

C) 13 neti maddesinin 8 numaralı fıkrasın
da yazılı evraktan alınmakta olan resim binde 
ikiye, 

D) 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasın
da'yazılı yangın sigortalarından üç aydan fazla 
müddet için akdedilenlerin resmi, yüz lirası için 
2 kuruşa, üç ay veya ondan noksan müddet için 
akdedilenlerin resmi, beher dört yüz lirası için 
dört kuruşa, 

E) 25, 27 ve 31 nci maddelerinde yazılı ev
raktan alınmakta olan resimler, yüzde bir buçuğa 
çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — 3478 sayılı Kanunun 22 nci 
maddesinde yazılı ilânların resmi, yüzde ikiye çı
karılmıştır. 

MADDE 3. — 3828 numaralı Kanunun 11 nci 
ve 4040 numaralı Kanunun 26 ncı maddelerinin, 
bu kanunun birinci maddesinde yazılı evraka 
ait resimlerin artırılmasına mütaallik hükümleri 
kaldırılmıştır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Damga Resmi Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 23 . V . 1028 tarihli ve 1324 
sayılı Damga Resmi Kanununun 11 nci mad
desinde yazılı tarifeye göre alınmakta olan 
damga resimleri ile aynı kanunun 33 ncü mad
desinde yazılı evrakın resmi iki misli arttırıl
mıştır. Mezkûr kanunun 11 nei maddesine bağ
lı tarifenin 38,40,46,47,52,54,58 ve 62 nci numa-
l&rında yazılı evrak ile 39 ncu numarasında 
mttnderiç, ve sulh mahkemelerinde istimal edi
lecek olan hususi vekâletnameler ve bu nu
maralarda yazılı evrakın suretleri bu zamma 
tâbi değildir. 

MADDE 2. — Damga Resmi Kanununun 11 
nci maddesinin 68 nci numarasında yazılı ilân
ların resmi bir kuruşa çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — Damga Resmi Kanununun : 
A) 12 nci maddesinde yazılı evraktan alın

makta olan resim, bin kuruşta dört kuruşa, 
B) 13 ncü maddesinin 2 ve 4 numaralı 

fıkralarında yazılı evraktan alınmakta olan 
resimler binde üçe, 

C) 13 ncü maddesinin 8 numaralı fıkra
sında yazılı evraktan alınmakta olan resim 
binde ikiye, 

D) 17 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasın
da yazılı yangın sigortalarından üç aydan 
fazla müddet için aktedilenlerin resmi, yüz lirası 
için 2 kuruşa ,üç ay veya ondan noksan müd
det için aktedilenlerin resmi, beher dört yüz 
lirası için dört kuruşa, 

E) 25,27 ve 31 nci maddelerinde yazıb ev
raktan alınmakta olan resimler, yüzde bir bu
çuğa çıkarılmıştır. 

MADDE 4. — Lâyihanın ikinci maddesi 4 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3828 numaralı Kanunun 11 
nci ve 4040 numaralı Kanunun 26 ncı maddelerinin 
bu kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 
evraka ait resimlerin artırılmasına mütaallik hü
kümleri kaldırılmıştır. 

( S, Sayısı : 130 ) 



Hti. 

MADDE 4. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

22 . X I I . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vtküi ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vtkili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ti. Vekili 
A. Aker 

Güm. ve în. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
Â. Demir er 

I 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 

E. Buddkoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

B. E. 

MADDE (>, — Dağa Resmi Kanununun 32 
nci maddesine 81 nci numara eklenmiştir, 

81 — 625<8 sayılı Kanuna göre Türkiye'ye gi
ren ve çıkan yolculardan gümrüklerce alınaeak 
beyannameler. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

» © - « 

( S. Sayısı : m ) 





S. SAYISI : 140 
Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak 
Hazine hissesi hakkında kanun lâyihası ve Ticaret, Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/611) 

T. C. 
Ba§vekâl§i ,W . XII . J95(i 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Slayt : 71-514/4288 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi hakkında Maliye 
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 22 . XII . 1956 tari
hinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygı
larımla ara ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizdeki demokratik gelişmenin tabiî ve memnuniyet verici bir neticesi olarak âmme 
hizmetleri yıldan yıla genişlemekte ve vatandaşların Devlet hizmetlerinden daha yakından ve sü
ratle faydalanması temin edilmektedir. 

Amme hizmetlerindeki bu gelişmenin gerektirdiği masrafları karşılıyabilmek için. aynı derece
de artan verimli gelir kaynaklarına ihtiyaç bulunduğu izahtan varestedir. 

Memleketimizi muasır medeniyet seviyesine ulaştırmaya matuf gayret ve hizmetlerin en iyi bir 
şekilde semerelerini verebilmesi için lüzumlu gelir kaynaklarının sağlanması maksadiyle zaman 
«aman vergi kanunlarımız üzerinde operasyonlar yapılarak bunların verimlerinin artırılmasına ve 
yeni gelir kaynakları bulunmasına çalışılmakta olduğu yüksek malûmlarıdır. İlişik olarak tetkik 
re tarvibe arz edilen «bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi 
hakkındaki kanun» tasarısı da aynı gaye ile hazırlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, bu tasa
rı ile, halihazır konjonktür şartları içinde ithal edilen malların, ithalâtçılarına sağladığı menfaa
tin memleketin iktisadi durumunun haklı gösterdiği bir seviyede tutulmasının teminine çalışıl
mıştır. 

Kanun tasarısına ekli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Hazine hissesine tâbi tutula-
«ak eşya bir kısım akar yakıtlarla daha ziyade umumi istihlâk maddeleri dışında kalan mevat 
arasından •eçilmiştir. 

Hazine hissesi, tasarıya bağlı listede yazılı eşyaların ithali için tahsis olunan dövizlerin Türk 
parası ile tutarları üzerinden alınacaktır. Bu husus tasarının 1 nci maddesinde belirtilmiştir. 

2 nei maddede Hazine hissesinde tanınan muafiyetler yer almıştır. 
3 ncü maddede, bugünkü tatbikata göre, akreditif, vesaik mukabili ithalât ve bâzı hallerde 

takas yoliyle yapılan ithalâtta veya bunlara mümasil diğer ithal şekillerinde Hazine hissesinin 
tediye şekli gösterilmiştir. 

4 neü maddede, «gyaımı. Türk parası tutun hu; yatırılmaksunn veya kısmen tediye edilmek su-
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retiyle ithalinin mümkün olduğu hallerde Hazine hissesinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceği tesbit 
edilmiştir. Halihazır tatbikata göre; kredili ithalât, garantili ithalât, bedelsiz ithalât, âmme sektörü 
nün bir kısım ithalâtı ile akar yakıt ithalâtına ait Hazine hissesi bu maddedeki esaslar dairesinde 
tediye olunacaktır. 

5 nci maddede T. C. Merkez Bankasına yatırılan hisselerin Hazine hesabı carisine nakil şekli 
ve zamanı; 6 nci maddede ise, Devlet hissesinin tahsil edildiğini göstermek üzere; T. C. Merkez 
Bankasınca düzenlenerek 2 nüshası ithalâtçıya verilecek olan vesikanın şekli hakkındaki hükümler 
yer almaktadır. Maddede geçen «döviz tahsisini mutazammın vesika» tâbirinin şümulüne halen cari 
usule göre: döviz tahsis varakası ihbar mektubu, muvafakat mektubu, mavi ve beyaz permiler, deh-
lokaj rejiminden getirtilecek yedek parçalar için verilecek permi ile bunlar yerine kaim olacak veya 
bunlara ilâveten istimal edilecek vesikalar girmektedir. 

7 nci madde, Hazine hissesinin tam olarak yatırılıp yatırılmadığını tesbit bakımından gümrük 
idarelrinin yapacakları kontrolün esasları belirtilmiştir. 

8 nci madde, Gümrük Kanununun 23 ve 24 ncü maddeleri gereğince vergileri teminata bağlana
rak memlekete geçici olarak sokulacak eşyaya ait Hazine hissesinin de teminata bağlanmasını ve 
teminatın irat kaydedilmesi gereken ahvalde Hazine hisseinin, gümrük idarelerince teminattan mah
sup voliyle tahsilini âmir bulunmaktadır. P * i j - ^ " " 

9 ncu madde; Gümrük Kanunun 126 nci maddesine tevfikan satılan eşyaya ait Hazine hissesi
nin tahsil şekli hakkında hükümleri ihtiva etmektedir. Malûm olduğu üzede, antrepo ve sundur
malarda muayyen müddetten fazla kalan eşya ile mezkûr maddenin diğer fıkralarında s'ayılan eş
yanın gümrük idarelerince açık artırma yoliyle satılması gerekmektedir. 

Satış bedelinden tesviyesi gereken hizmet bedelleri ile vergi ve resimlerin sırası ise aynı ka
nunun 129 ncu maddesinde gösterilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesine konulan hükümle, satılan eşyaya ait Hazine hissesinin satış bedelin
den ikinci sıraya ithal edilerek alınması temin olunmuştur. 

Hazine hissesi ödenmeksizin veya noksan ödenmek suretiyle ithal edilen eşyalara ait Hazine 
hisselerinin gümrük idarelerince, bu hissenin T. C. Merkez Bankasına yatırılmaları gereken tarihten 
itibaren 3 yıl içinde ithalâtçılardan isteneceği tasarının 10 ncu maddesinde belirtilmiştir. 

Tahsil edilen Hazine hissesinin kısmen veya tamamen iadesi için vâki olabilecek taleplerin 
tetkik ve hissenin iade ve ret şekli 11 nci maddede gösterilmiştir. 

12 nci maddede, tasarının 7 ve 10 ncu maddeleri gereğince, ithalâtçılarla ilgili idare arasında. 
çıkabilecek ihtilâfları tetkik etmek üzere kundan «IJakem Heyeti» nin teşekkül ve çalışma tarzı 
tesbit olunmuştur. 

Tasarının 13 ncü maddesinde, Hazine hissesinin takip ve tahsili hususunda uygulanacak ka
nunun adı; 14 ve 15 nci maddelerinde ise meriyet tarihi ile kanun hükümlerini icraya yetkili merci 
gösterilmiştir. 

( S. Sayısı : 140 ) 



Ticaret Encüı 

T. B. M. M. 
Ticaret Encümeni 
Esas No. 1/611" 
Karar No. 27 

: • Yüksek 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dö
vizler dolayısiyle alınacak. Hazine hissesi hak
kındaki kanun lâyihası Maliye ve İktisat ve 
Ticaret vekilleriyle alâkalı vekâlet temsilci
lerinin de iştirakiyle komisyonumuzca tetkik 
olunarak aşağıda belirtilen kararlara varıl
mıştı]'. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında" da 
ifade edildiği gibi memleketimizdeki demok
ratik gelişmeye muvazi olarak âmme hiz
metleri de süratle gelişmekte ve vatand#aş ih
tiyaçları günden güne daha geniş ve tatmin 
edici bir ölçüde karşılanmakta ve karşılan-
mıya gayret edilmektedir. Memleketimizi her 
bakımdan muasır medeniyet seviyesine behe
mehal ve kısa bir zaman içinde ulaştırmanın 
birinci şartı bu hizmetlerin gelişme temposunu 
ağırlaştırmaktadır. Âmme hizmetlerinin nazari ve 
tatbiki mahiyet ve tarihi hatırladığı takdirde 
bir memleketin bugün memleketimizin bulun
duğu noktadan bahis mevzuu muasır medeni
yet seviyesine yükseltilebilmesi için mevcut 
gelir kaynaklarının zaman zaman verimlerinin 
artırılmak üzere operasyonlara tâbi tutulması
nın ve verimi yüksek yeni gelir kaynakları bulun
masının kaçınılmaz bir zaruret olarak belirdiği 
görülür. Tetkik mevzuu olan lâyihayı Hükümet 
bu anlayış ve zaruret içinde hazırlamıştır ki, 
encümenimiz bu prensipte Hükümetle mutaba
kat halindedir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi üzerinde en
cümenimizde cereyan eden görüşmeler sırasın
da bu lâyiha ile derpiş edilen varidatın ikti
sadi ve malî inikasları üzerinde tam bir titiz
likle durulmuş ve şu müşahedelere varılmıştır. 

a) Lâyihanın derpiş ettiği hisse, ithal 
maddelerine münhasır bulunmakla beraber dö
vizlere çeşitli kur tatbiki ve malların menşe 
memleketleri arasında her hangi bir fark gö
zetmeden bu dövizler üzerinden alınması dola
yısiyle milletlerarası para fonu ve gümrük ta
rifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (Gatt) esas-

( S. Sayıı 

i mazbatası 

7 . II .1957 

Reisliğe "" 

larına aykırı bulunmamak iktiza eder. Bahis 
mevzuu Anlaşmanın tatbikatmdaki bâzı em
saller bu görüşü teyidetmektedir. Hazine his
sesine tâbi tutulacak maddeler memleketin şid
detle ihtiyaç hissettiği eşya bulunması itiba
riyle mükellefiyet, Anlaşmanın menettiği bir 
ithal tahdidi mahiyetini de göstermeden ilgi
lilerin, müdafaası gayıimümkün ciddî bir iti
razını da davet etmiyeceği tahmin olunmakta
dır. 

b) Mükellefiyete tâbi maddelerin % 90 
dan fazlası yatırını ve yarı yatırım maddele
ri bulunduğundan, bunlarla memlekette kuru
lacak tesislerin değerlerine karışacak bahis 
mevzuu hisse, bu tesislerde imal ve istihsal 
olunacak maddelerin veya hizmetlerin istihlâk 
veya istifade ünitelerine 40 yıla kadar varan 
amortisman devreleri içinde fevkalâde cüzi 
meblâğlar olarak inikas edeceğinden lâyihanın 
kanunlaşması üzerine müstehlik kütlenin ge
çim yükünde bir yükselme tevlidetmiyecektir. 

c) Akar yakıtlar ve ithal kıymeti çcfk cü
zi bir meblâğa tekabül eden ve fakat vergiye 
tahammül derecesi müsait bir kısım ev eşyası 
hariç mükellefiyetin sadece yatırım maddele
rine münhasır bulunması itibariyle, başka bir 
ifade ile, istihlâk maddeleri mükellefiyet şü
mulü içine alınmamış bulunduğundan bu ba
kımdan da lâyihanın piyasada ehemmiyetli bir 
artış gösternıiyeeeği düşünülmüştür. 

d) Lâyihanın, temin edilecek varidat ile 
tahakkuk ettirilecek müsmir yatırımlar netice
sinde artacak istissalâtın süratli bir sanayi in
kişafı, yeni ihraç imkânları ve dolayısiyle iç 
ve-»dış tediye kolaylıkları sağlıyacağı tahmin 
olunmaktadır. 

Bu teşhis ve müşahedelerden sonra lâyihanın 
maddelerini müzakere eden encümenimiz bahis 
mevzuu maddelerde şu değiştirmelerin yapılma
sını uygun görmüştür. 

a) Lâyihanın hükümet teklifindeki üçüncü 

ı : 140 ) 
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maddesinde hissenin alâkalılardan alinindi za
manı, kanuna bağlı listede yazılı maddelerin it
hali için döviz karşılığı bankalara türk parası ya
tırılma zamanı olarak zikredilmekteydi. Encüme
nimiz bu muameleden sonra eşyanın uzun zaman 
ithal edilememesi ve dolayısiyle mükellefiyetin 
mükellef üzerinde anormal bir zaman için müs
tehlike inikas ettirilmeden kalması ihtimalini göz 
önünde bulundurarak hissenin ödeme zamanını 
malın ithali tarihine irca etmiştir. 

b) • Lâyihada^ bahis mevzuu hissenin kıymet 
esasına dayanan Gümrük Vergisi ile ithalâttan 
alınacak İstihsal Vergisi matrahlarına katımı ıya-
caklanna dair bir hükmün mevcudolmadığmı mü
şahede eden encümenimiz, bahis mevzuu vergi 
kanunlarının matrahlara mütaallik hükümlerinin 
tahlilinden böyle bir ihtimalin bahis mevzuu ol
madığı düşünülebilirse de, bu hususta lâyihada 
bir sarahatin bulunmasını yerinde görmüş ve bu 
maksatla lâyihaya 11 nci madde olarak, Hazine 
hissesinin Gümrük Resmi ve ithalâttan alınan İs
tihsal Vrgisi matrahına dâhil bulunmadığı yolun
da bir hüküm ilâve etmiştir. 

c) Hükümet teklifinin 12 nci maddesinde 
derpiş edilen hakem heyetinin sadece bu kanunun 
tatbiki dolayısiyle zuhur edecek «ihtilafları» ka
rara bağlamasını kâfi görmiyen encümenimiz 
haddizatında gene bir ihtilâf mahiyetinde bulu
nan «müraeaatler» i de karara bağlamasını yerin
de görmüş ve bu neticeyi sağlıyacak şekilde mad
deye lüzumlu ibareyi ilâve etmiştir. 

Aynı maddede, sözü edilen heyetin .çalışma 
ve hâdiseler hakkında 'karar verme zamanına 
dair bir sarahatin mevcudolmadığmı müşahe
de eden encümenimiz maddeye, heyetin çalışma
larını süratlendirmek maksadiyle çalışma za
manı ile ilgili olarak 'gerekli sarahati vermeyi 
yelinde bulmuştur. 

d) Hükümetin teklifinin 15 nci maddesine 
göre kanun 1 Mart 1957 tarihinde yürürlüğe 
girmektedir. 

Bu tarihten önce itftıal edilmiş maddeler için 
bu tarihten sonra transfer edilecek dövizler öre
rinden Hazine hissesi alınmaması keyfiyeti ver
gi adaleti bakımından encümenimizce de uygun 
görülerek 'bahis mevzuu dövizlerin Hazine his
sesine tâbi tutulmamağım uygun bulmuştur. 

Yine bu madde vesilesiyle cereyan eden mü
zakereler sonunda, 1 Mart 1957 tarihinden ön
ce açılmış olan akreditiflere veya vesaika müs
teniden bu tarihten sonra memlekete ithal edi
lecek eşyadan bu hissenin alınmamasını da ver
gi adaletine aykırı gören encümenimiz bu suret
le ithal olunacak eşyadan bu hissenin alınacağı
nı mezkûr maddede tasrih etmeyi muvafık mü
talâa etmiştir. 

Havalesi gereğinee Gümrük ve İnhisarlar 
Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 
Ticaret Encümeni Reisi M. !M. 

Ordu İzmir 
M. Yazıcı 15 nci maddenin son fık

rasında söz hakkım 
mahfuzdur 

N. Sadi Altuğ 
Kâtip 
Konya Ankara 

!f. Güzelkılınç H. Bulgurlu 
İmzada bulunamadı 

Ankara Bursa 
N. İnanç 15 nci maddenin son 

İmzada bulunamadı fıkrasına muhalifim bu 
hususta müdafaa ve söz 
hakkımın mahfuz tutul

ması kaydiyle 
M. Evdener 

Bursa Çoruh 
H. Şaman H. Çeltikçioğlu 

İmzada bulunamadı 
Erzurum Kocaeli . 
C. önder H. Başak 

İmzada bulunamadı 
Malatya Maraş 

K. Kırıkoğiu R. öksüz 
İmzada bulunamadı 

Samsun Seyhan 
S. Conoğlu r N. î. Tolon 

İmzada bulunamadı 
Sivas Van 

Tümüne muhalifim H. Kartal 
H, Yüksel 

Yozgad Bursa 
ff. Tatltoğlu B. C. Zağra 

İmzada bulunamadı 

(S. Sayısı : 140) 
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Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No. î/611 
Karar No. 12 

8 . II . 1957 

Yüksek Reisliğe 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler do-
layısiyle alınacak Hazine hissesi hakkında ka
nun lâyihası, encümenimizde Maliye Vekili ve 
ilgili vekâlet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi T 

Önce Ticaret Encümeninin kararı okunup 
ikinci sayfanın (c) fıkrasında aynen (bu lâyi
hanın bir pahalılık yaratmıyacağı düşünülmüş
tür) şeklindeki mütehassıs encümen mütalâası 
esas tutularak müzakerelere devam edilmiş ve 
işbu lâyihanın Ticaret Encümenince peşinen 
görüşülmesi hususundaki talebimize mesnet teş
kil eden (Sanayiin kurulmasını, gelişmesini ve 
korunmasını sağlıyacak gümrük kolaylıklarına 
dair kanun lâyihası) nın hükümetçe geri alına
rak aradaki tezadın izale edildiği anlaşılmış ve 
beynelmilel anlaşmalara aykırı vaziyet ihdas et

memesi hususunda hükümetin tedbirli davrana
cağı hükümet temsilcileriyle ve bizzat Maliye 
Vekilince temin edilmiş olmakla lâyiha Ticaret 
Encümeninin maddeler üzerindeki tadilleri ile 
birlikte kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine tev
di buyurıılmak üzere Yüksek Riyasete arz olu
nur. 

Güm. ve İnhisarlar En. Reisi Mazbata Mu. 
Trabzon Samsun 

M. Ooloğlu A. Keleşoğlu 
Bolu Gazianteb Samsun 

Müstenkifim *S'. tnaî H. Üzer 
S. Çonkar 

Urfa Muş 
M. Hatiboğlu G. Emre 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/611 

Karar No. 52 
Yüksek Reisliğe 

11. II. 1957 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dola-
yısiyle alınacak Hazine hissesi hakkındaki kanun 
lâyihası Maliye ve İktisat.ve Ticaret Vekillerile 
alâkalı Vekâlet temsilcilerinin de iştirakiyle en-
cümenimizce tetkik edilmiş, gerek Hükümetin 
mucip sebepler lâyihasında gerekse Ticaret ve 
Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbataların
da belirtilen görüşlere encümenimizce de iştirak 
olunduğu müşahede olunarak lâyihanın maddele
rinde aşağıda belirtilen değiştirmeler yapılmıştır. 

a) Lâyihanın 2 nci maddesinde bahis mev
zuu Hazine hissesinden muaf olan ithalât göste
rilmiş oluj> bunların çoğu milletlerarası anlaşma
ları tasdik eden kanunlara atıflar yapılmak sure
tiyle ifade edilmiştir. 

Encümenimiz bu türlü anlaşmaların çokluğu 

dolayısiyle ve bunlarla ilgili ithalâta yeni bir 
munzam mükellefiyet tahmil etmenin doğru ol-
mıyacağı düşüncesiyle maddeye 8 nci bir fıkra 
eklenmek suretiyle bu maddenin istihdaf ettiği 
maksat dışında kalması muhtemel anlaşmaların 
kâfîesini bu muaflık prensibi içine almak istemiş
tir. 

b) Lâyihaya Ticaret Encümenince ilâve edi
len 11 nci madde dolayısiyle madde metinlerinde 
kanunun maddelerine vâki atıflarda madde, nu
maralarının da değiştirilmesi gerektiğini müşahe* 
de eden encümenimiz lâyihanın 10 ve 12 nci mad
delerinde bu maksatla gerekli rakam değiştirme
lerini yapmıştır. 

c) Lâyihanın Ticaret Encümenince değişti
rilmiş olan 13 ncü maddesiyle kurulmuş olan ha-
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kem heyeti, âzalarının tamamının iştirakiyle top
lanacak ve heyetteki Hükümet temsilcileri kendi
leri gelemediği takdirde yetkili birer vekil gön
derebileceklerdir. Halbuki Türkiye Ticaret ve Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin se
çip göndereceği iki âzanm her hangi bir sebeple 
içtimaa gelememesi takdirinde hükme göre yetki
li birer vekil gönderemiyecekleri gibi heyetin ic-
timaına da imkân kalmıyacaktır. 

Bu durumu yerinde görmiyen encümenimiz 
adı geçen birliğin teşkilâtında unvanı olan iki 
salahiyetli elemanını, genel kâtip ile bir müşavi
rinin heyet âzası olarak içtimalara katılmasını 
ve kendileri gelemedikleri takdirde gene teşkilât
larından yetkili birer elemanı vekil olarak he
yet içtimalarına göndermelerini, mesainin sel̂ te-
siz işlemesi bakımından lüzumlu bulmuş ve mad
deyi bıma göre yeniden kaleme almıştır. 

d) Lâyihaya bağlı listede yazılı eşyanın it
hali sırasında bunlar için ödenecek Hazine hisse
lerinin, aynı eşyanın evvelce ithal edilmiş olup 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler do-
lâyısiyle alınacak Hazine hissesi hakkında Mali
ye Vekâletince hazırlanan ve îcra Vekilleri He
yetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Baş
vekâletin 29 . XII . ,1)956 tarihli ve 71 - 514/4288 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası, 
Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret ve Maliye encü
menleri mazbataları ile birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Maliye Vekili hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde mufassa-
lan arz edilen lüzum ve zaruretlere binaen dö
viz tahsisi suretiyle hariçten ithal edilecek eş
yadan Hazine hissesi alınması maksadiyle sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek lâyihanın esbabı mucibesinde ileri sü
rülen mütalâalar ve gerek Hükümetçe verilen 
mütemmim izahat üzerinde encümenimizde ce
reyan eden uzun müzakerelerden sonra madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

henüz tüccar elinde bulunanlarından da alınma
sını, teklif adaletine uygun gören encümenimiz 
bu maksadı sağlamak üzere lâyihaya 15 nci mad
deden sonra stokların beyanına mütedair olarak 
muvakkat bir madde ilâvesini yerinde görmüştür. 

e) Geniş şekilde halk istihlâkine muhassas 
bir madde olması itibariyle ve bundan temin olu
nacak varidatın cüzi bulunması hasebiyle lâyiha
ya bağlı listeden (80) fasıl numaralı kalayı çı
karmayı uygan mütalâa etmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Riyasete arz olunur. 
Encümen Reisvekili ve 

Mazbata Muharriri Kâtip „ 
Afyon Sivas 
O. Taln K. Ozkaıj 

Bolu Çankırı 
. 8. Baysal A. Emrem 

, İmzada bulunamadı 
Giresun Mardin Seyhan 

A. îzmen A. Kalav M. Akçalı 

1, Lâyihanın birinci maddesine göre kanu
na bağlı listede yazılı eşyanın ithali için tahsis 
olunan dövizlerin Türk parası ile tutarları üzerin
den «ynı listede yazılı nispetlerde Hazine his
sesi alınacağı derpiş edilmektedir. Bahis mevzuu 
listede yatırım maddeleri ile sanayi istihsal ilk 
maddeleri ve bir kısım istihlâk maddeleri yer 
almış bulunmaktadır. Lüzumlu bir tatbikat dev
resi geçirilmeden ilk maddeler ve istihlâk mad
deleri üzerinden böyle, tahsis olunan dövizler 
dolayısiyle de olsa bir vergi alınmasının menfi te
sirleri kestirilemiyeceğini göz önünde bulunduran 
encümenimiz bu neticeleri Hükümetin yakından 
takibederek gerekli tedbirleri almasına imkân 
bahşetmek üzere maddeye, iktisadi icaplara 
göre, sanayi ilk maddeleri ile istihlâk madde
leri üzerinden alınacak hisselerin'Nniktarını 
tenzile veya bunları bu hisse mükellefiyetin
den istisna etmeye Hükümeti salahiyetli kılan 
bir fıkra eklemeyi yerinde bulmuştur. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 16 , II. 1957 
Esa* No. 1/611 
Karar No. 63 

Yüksek Reisliğe 

X S. Sayısı : 140) 
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2. Lâyihanın 2 nci maddesinin Maliye En

cümenince değiştirilmiş şeklini encümenimiz 
aynen kabul etmekle beraber bu maddeye ilâ
ve ettiği iki hüküm ile 6224 sayılı Serbest Böl
ge Kanunu gereğince memleketimize gelecek 
yabancı ayni sermayeyi ve Serbest Bölge Ka
nununa göre kurulacak serbest bölgelerde imal 
edilip memlekete ithal olunacak eşyanın imal 
maliyetindeki yerli madde ve yerli işçilik gibi 
yerli unsurlara tekabül eden kısmını Hazine 
hissesinden istisna etmiştir. 

Bunlardan yabancı sermayeye taallûk eden 
hüküm, yabancı ayni sermayenin bu lâyihanın 
üzerinden Hazine hissesi alınmasını derpiş et
tiği dövizlerle bir alâkası bulunmaması ve Ya
bancı Sermaye Kanununun ihdası ile yabancı 
sermaye için hazırlanmış şartların bir ağırlık 
meydana getirilmemesi düşüncesine dayandı
rılmıştır. 

Serbest bölge ile ilgili hüküm ise, serbest 
bölgeden beklenilen fonksiyonun haleldar ol
mamasını sağlama maksadına matuftur. 

3. Lâyihanın 10 ncu maddesinde, tamamen 
veya kısmen ödenmesiyle Hazine hisselerinin 
maddede belirtilen olayın vukuundan itibaren 
nihayet (3) yıl içinde alınacağına mütaallik 
sarahat bulunmasına karşılık 12 nci maddede 
fazla alman hisselerin iadesi için derpiş olunan 
mekanizmada böyle bir süreye yer verilmemiş 
olmasını yerinde görmiyen encümenimiz bu 
madde gereğince yapılacak düzeltmelerin de 
gümrük mevzuatına muvazi olarak maddede 
belirtilen bir mebdeden itibaren üç yıl ile 
tahdidedilmesini muvafık görmüş ve maddede 
buna göre gerekli değiştirmeyi yapmıştır. 

4. Hazine hissesi tatbikatından mütevellit 
ihtilâflara bakmak üzere lâyihanın 13 ncü mad
desi ile teşkil olunan heyete, (mükellefiyet matra
hının yabancı paralar karşılığı Türk paraları 
matrah tutulmuş ve tahsilatın Merkez Banka
sınca yapılacağı kabul edilmiş olması dolayısiy-
le, T. C. Merfcez Ban'kası Umum Müdürünün ve
ya tevkil edeceği salahiyetli birinin katılması 
encümenimizce yerinde görülmüş ve maddede 
fcu maksatla gerekli değiştirme ve ufak bir iki 
redaksiyon düzeltilmesi yapılmıştır. 

5. Bir kısım İstihlâk Vergisi bünyesindeki 
kanunlarda müteamil bulunmasına rağmen tat-
Ibik •müş'kilâtı ve lâyihanın yürürlük maddesin
deki sarahat 'muvacehesinde Maliye Encümenin

ce lâyihaya ilâve edilen stok beyanına mütaal
lik muvakkat maddenin metinden çıkarılması 
yerinde görülmüştür. 

6. Lâyihaya 'bağlı liste, Maliye Encümeni
nin değiştirdiği şekilde aynen kalbul edilmiştir. 

Bu suretle encümenimizce tadilen ikabul olu
nan kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvihin* 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Reis 
Balıkesir 

İkinci maddenin 8 No.lu 
bendinin ikinci fıkrasına 

muhalifim 
H. îmre, 

Mazfbata M. 
Zonguldak 
8. Ataman 
Afyon K. 

M. A. Ülgen 
Balıkesir 

M. H. Timurtas 
Aydın 

Z. Uray 
İmzada bulunamadı 

Denizli 
M. Karasan 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuzdur 

Z. Başağa 
Kayseri , Manisia 

Reis V. 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 
Antalya 

K. Akmantar 
Bursa 

//. Köymen 
Çankırı 

T. Uygur 

Erzurum 
Ş. Erker 

Gümüşane 
Muhalifim 

H, Tokdemir 
Muğla 

/. Kirazoğlu M. Kurbanoğlu N. Poyrazoğlu 
Niğde Ordu Ordu 

A. N. Kadıöğfru R. Aksoy 8, îşbakan 
Seyhan Seyhan Siird 
8. Barı A. Topal oğlu B. Erden 

Siird Sinab 
M. D. Süalp Muhalifim 

İmzada bulunamadı İV. Sertoğlu 
Sinob Tekirdağ 

S. Somuncuoğlu Muhalifim 
Z. Eratamcm 

Tunceli, Yozgad Yozgad 
B. T. Okaygiln D. Akbel T. Alpay 

Trabzon 
Yerli sanayii himaye eder şekilde olanlar 
hariç listeye dâhil ve zaruri ihtiyaç maddele
rinden ibaret bulunanlara bu verginin tatbi

ki taraftarı değilim 
8. F. Kalayc\oğlu 

( S. Sayısı : 140) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolay ı-
siyle alınacak Hazine hissesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. Bu kanuna bağlı listede yazılı 
eşyaların ithali için tahsis olunan dövizlerin Türk 
parası ile tutarları'üzerinden aynı listede yazılı 
nispetlerde Hazine hissesi alınır. 

MADDE 2. — Bu kanunun şümulüne girdiği 
halde : 

1. 5883 sayılı Gümrük Kanununun, 17, 18, 
19, 20 ve 21 nci maddeleri, 

2. Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye' 
ye yapılacak yardımdan münhasıran Millî Savun
ma ihtiyaçları için sağlanacak maddelerin veri»! 
muaflıkları hakkındaki 5164 sayılı Kanun, 

3. 6326 sayılı Petrol Kanununun 112 nci 
maddesi, 

4. Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Dev
letler arasında, kuvvetlerinin statüsüne dair söz
leşmenin ve' Kuzey Atlantik Nazır Yardımcıları 
Konseyinin işbu Sözleşme metninin tadiline mü
tedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı ile Atlantik 
Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli kararının ve 
«Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtının, Millî 
Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statü
lerine dair Sözleşme» nin ve Kuzey Atlantik Na
zır Yardımcıları Konseyinin, işbu Sözleşme met
ninin tadiline mütedair 4 Nisan 1952 tarihli ka
rarının «Kuzey Atlantik Andlaşması mucibince 
kurulmuş milletlerarası karargâhların statüsüne 
dair Protokolün kabulüne dair 6375 sayılı Kanını. 

5. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasındaki vergi muafiyetleri anlaşmasının las-
dikme dair 6426 .sayılı Kanun, 

6. Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı müş
terek Enfranstrüktür programı gereğince Türki
ye'de yapılacak irışn ve tesis işlerine dair (>()•:,. 
sayılı Kanun, 

7. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle
şik Devletleri arasında «Kuzey Atlantik Andlaş 
masına Taraf Devletler arasında kuvvetlerinin. 

TİCARET ENCÜMENİNİN DEOÎŞTÎRİŞİ 

Bir kısnım. ithalâta tahsis olunan dövizler doltt-
yısiyle alınacak Hazine hisssei hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. ---• Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -- Hükümetin 2 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

( & tayın : 14ü .) 
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MALİYB ENCÜMENİNİN TADÎLt 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayı-
siyle alınacak Hazine hissesi, hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümet teklifinin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun şümulüne girdiği 
halde : 

1. Hükümetin 1 nci fıkrası aynen kabul edil
miştir. 

2. Hükümetin 2 nci fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

3. Hükümetin "3 ncü fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

4. Hükümetin 4 ncü fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

5. Hükümetin 5 nci fıkrası aynen kabul 
edilmiştir, 

6. Hükümetin 6 nci fıkrası aynen kabul 
edilmiştir, 

7. Hükümetin 7 nci fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Bir kısım ithalâta tahsis olunan dövizler dolayı-
siyle alınacak Hazine hissesi hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı listede yazılı 
eşyanlann ithali için tahsis olunan dövizlerin 
Türk parası ile tutarları üzerinden aynı listede 
yazılı nispetlerde Hazine hissesi alınır. 

Bu liste şümulüne giren istihlâk maddeleriyle, 
sanayi ilk maddelerini, iktisadi icaplara göre Ha
zine hissesinden istisna etmeye veya alınacak his
se nispetlerini indirmeye İcra Vekilleri Heyeti 
salahiyetlidir. 

MADDE 2. — a) Bu kanunun şümulü
ne girdiği halde: 

1. 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17, 18, 
19, 20 ve 21 nci maddeleri, 

2. Amerika Birleşik Devletlerince Türkiye'
ye yapılacak yardımdan münhasıran Millî Savun
ma ihtiyaçları için sağlanacak maddelerin vergi 
muaflıkları hakkındaki 5164 sayılı Kanun, 

3. 6326 sayılı Petrol Kanununun 112 nci 
maddesi, 

4. Kuzey - Atlantik Andlaşmasına Taraf 
Devletler arasında, kuvvetlerinin statüsüne dair 
Sözleşmenin ve Kuzey - Atlantik Nazır Yardımcı
ları Konseyinin işbu Sözleşme metninin tadiline 
mütedair, 4 Nisan 1952 tarihli kararı ile Atlan
tik Konseyinin 25 Ağustos 1952 tarihli kararı
nın ve «Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı
nın, Millî Temsilcilerin ve Milletlerarası Persone
lin Statülerine dair Sözleşme» nin ve Kuzey - At
lantik Nazır Yardımcıları Konseyinin, işbu Söz
leşme metninin tadiline mütedair 4 Nisan 1952 
tarihli kararının Kuzey - Atlantik Andlaşması 
mucibince kurulmuş milletlerarası karargâhların 
statüsüne dair Protokolün kabulüne dair 6375 sa-
yılı kanun, 

5. Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasındaki vergi muafiyetleri Anlaşması
nın tasdikine dair 6426 sayılı Kanun, 

6. Kuzey - Atlantik Andlaşması Teşkilâtı 
müşterek Enfranstrüktür Programı gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanun, 

7. Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında «Kuzey - Atlantik And
laşmasına Taraf Devletler arasında kuvveti e-

( S. Sayısı : 140 ) 
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Hü. 

Statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatına müta-
allik Anlaşmanın tasdiki hakjnnda 6427 sayılı 
Kanun, 

gereğince Gümrük Resminden muaf olan eş
ya, adı geçen kanunlardaki usul ve şartlar da
iresinde Hazine (hissesine tâbi tutulmazlar. 

Ti. E. 

MADDE 3. — Birinci maddede adı geçen Ha
zine (hissesi, ithalâta tavassut eden bankalarca 
kanuna bağlı listede yazılı eşyaların ithalâtçıla
rından, 4 ncü madde hükmü mahfuz kalmak 
şartiyle, bu eşyaların Türk parası tutarları ile 
birlikte alınarak bu tutarların T. O. Merkez 
Bankasına tevdii ile birlikte mezkûr bankaya 
yatırılır. 

„•' v 

MADDE 4. — Her ne şekilde olursa olsun, 
eşyanın Türk parası karşılığının ithalden önce 
T. C. Merkez Bankasına yatırılmaması veya kıs
men yatırılması tecviz edilen hallerde 1 nci mad
dede yazılı Hazine hissesi, dış tediye şekilleri 
ve sair hususlar nazarı itibara alınmaksızın, bu 
eşyanın ithal değerinin Fob veya Cif oluşuna 
göre gümrük idarelerince belirtilecek Türk pa
rası ile tutarları üzerinden hesabedilerek, mal 
gümrükten çekilmeden önce bu eşyaların itha
lâtçıları tarafından defaten T. C. Merkez Ban
kasına yatırılır. 

MADDE 5. — T. C. Merkez Bankası 3 ve 4 
ncü maddelere tevfikan tahsil ettiği Hazine his
selerini ayrı bir hesapta tophyarak, bu hesa
bın tutarını ay sonlarında Hazine hesabı câri
sine nakleder. Hazine hesabına bu suretle nak-
lonunan hisseler ertesi ayın 15 nci günü akşa
mına kadar bulunulan yerin en büyük mal me
muruna bildirilir. 

MADDE 3. — Birinci maddede adı geçen Ha
zine hissesi, dördüncü madde hükmü mahfuz 
kalmak'kaydiyle, mal gümrükten çekilmeden önce 
bu malm ithalâtçısı tarafından defaten Merekez 
Bankasına yatırılmak suretiyle ödenir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Say: im : 1İ0) 
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Mal. E. 

8. Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası te
şekküllerle yapılmış olan Anlaşma, Antlaşma ve 
sözleşmeleri tasdik eden sair kanunlar, 

Gereğince Gümrük Resminden muaf olan e§-^ 
ya, adı geçen kanunlardaki usul ve şartlar dai
resinde Hazine hissesine tâbi tutulmazlar. 

MADDE 3. — Ticaret Encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

3 neü 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin 4 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet teklifinin 5. nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

rinin, statüsüne dair Sözleşme» nin tatbikatına 
mütaallik Anlaşmanın tasdiki hakkında 6427 
sayılı Kanun, 

8. Birleşmiş Milletler ve Milletlerarası te
şekküllerle yapılmış olan Anlaşma, Andlaşma 
ve sözleşmeleri tasdik eden sair kanunlar, 

Gereğince Gümrük Resminden muaf olan eş
ya, adı geçen kanunlardaki usul ve şartlar dai
resinde ve 6224 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin (a) fıkrasının 2 numaralı bendinde yazı
lı ayni sermaye Hazine hissesine tâbi tutulmaz
lar. 

b) Serbest bölgede imal edildikten sonra 
ithal olunan eşyanın imal maliyetinin yerli un
surlara tekabül eden kısmı Hazine hissesine tâ
bi tutulmaz. (Bu kısım Maliye ve Gümrük ve 
İnhisarlar vekâletince müştereken tesbit edi
lecek bir usule göre hesabolunur.) 

MADDE 3. — Ticaret Encümeninin 3 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

neu 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 140 ) 
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MADDE 6. — T. C. Merkez Baankası 3 ncü 
ve 4 ncü maddeler gereğince kendisine yatırılan 
hazine hisselerinin, ithal edilen veya edilmek 
istenilen eşyaya göre tam olarak hesaplanıp he
saplanmadığını ilgili vesaik üzerinden tetkik 
ve mezkûr hissenin bu kanuna uygun olarak ta
mamen tahsil olunduğunu mübeyyin vesikadan 
iki nüshasını eşyanın ithalâtçısına verir. Diğer 
bir nüsha da banka nezdinde kalır. Bu vesika 
en az Hazine hissesinin ilgili bulunduğu eşyanın: 
ithalâtçısının adını, soyadını, cins ve nev'i ile 
gümrük fasıl ve tarife numarasını, Türk Ura-
siyle tutarını, tahsil edilen Hazine hissesinin 
miktarını, döviz tahsisini mutazammm vesika
nın tarih ve numarasını ihtiva eder. 

MADDE 7. — Gümrük idareleri, Hazine his
sesine tâbi bulunan eşyanın gümrükten çıkarıl
masından önce, bu kanuna göre ödenmesi lâzım-
gelen Hazine hissesinin yatırıldığına dair 6 ncı 
maddeye tevfikan T. C. Merkez Bankasınca ve
rilen vesikayı aramak ve bu vesika muhteviya
tının ilgili ithal eşyasiyle mutabakatını kontrol 
etmekle mükelleftir. Bu kontrol neticesinde nok
san ödendiği anlaşılan Hazine hisseleri T C . 
Merkez Bankasına yatırlımak suretiyle tamam
lattırılır. 

Bu hususta gümrük idareleri ile ithalâtçı 
arasında tahaddüs edebilecek ihtilâflar 12 nci 
maddede yazılı hakem heyetince nihai olarak ka
rara bağlanır. 

MADDE 8. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu 
ilt sair kanunlar mucibince Gümrük Resmi te
minata bağlanarak muamele göjpen maddelere ait 
Hazine hissesi aynı usule tâbi tutulur ve irat 
kaydı gereken hallerde Hazine hissesi gümrük 
idarelerince tahsil olunur. 

MADDE 9. — 5383 sayılı Gümrük Kanunu
nun 126 ncı maddesine tevfikan tasfiyesi gere
ken eşyadan evvelce alınmamış olan Hazine his
sesi i ncü maddeye tevfikan hesaplanarak ay
nı kanunun 129 ncu maddesine göre ikinci sıra
ya ithal edilerek tahsil olunur. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre ödenmesi jâ-
zımgelen Hazine hissesi ödenmeden veya eksik 
Sdenerek yurda sokulan eşyalardan hiç alın
mamış veya nokaan alınmış Haşin* hiaaaleri, bu 

Ti. E. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştiı*. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

""fi 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 1.40 ) 
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MADDE 6. 
maddesi aynen kabul edilmiştir 

Mal. S. 

Hükümet teklifinin (5 ııcı 

U. JE. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 neı maddesi ay-
j nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümet teklifinin 7 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümet teklifinin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümet teklifinin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ucu 

MADDE 10. — Bu kanuna göre Ödenmesi 
lâzımgelen Hazine hissesi Ödenmeden veya ek
sik Ödenerek yurda sokulan eşyalardan hiç alın
mamış/veya noksan alınmış. Hazine hisseleri, 

MADDE 7. — Gümrük idareleri, Hazine his
sesine tâbi bulunan eşyanın gümrükten çıkarıl
masından önce, bu kanuna göre ödenmesi lâ-
zımgelen Hazine hissesinin yatırıldığına dair 6 
neı maddeye tevfikan T. C. Merkez Bankasınca 
verilen vesikayı aramak ve bu vesika muhte
viyatının ilgili ithal eşyasiyle mutabakatini 
kontrol etmekle mükelleftir. Bu kontrol neti
cesinde noksan ödendiği anlaşılan Hazine hisse
leri T. C. Merkez Bankasına yatırılmak suretiy
le tamamlattırılır. 

Bu hususta gümrük idareleri ile ithalâtçı 
arasında tahaddüs edebilecek ihtilâflar 13 ncü 
maddede yazılı hakem heyetince nihaî olarak 
karara bağlanır. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Maliye Encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayı»; : 14§ 
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hisselerin T .C. Merkez Bankasına yatırılmaları 
icabeden tarihten itibaren 3 yıl içinde ithalât
çılardan istenir. Bu istek dolayişiyle vâki ola
bilecek ihtilâflar 12 nci maddedeki hakem he
yeti tarafından karara bağlanır. 

MADDE 11. —• Hazine hissesi ödenmiş olan 
malın kısmen veya tamamen ithal edilememesi 
veya Hazine hissesi daha düşük nispete tâbi 
olan eşya ithal edilmesi gibi hallerde, tahsil edi
len Hazine hissesinin kısmen veya tamamen ia
desi için vâki olabilecek müracaâtler 12 nci mad
dede yazılı hakem heyetince lüzumlu vesaik üze
rinden incelenir. İnceleme neticesinde iade edil
mesi gerektiği anlaşılan Hazine hisselerinin mik
tarı bu husustaki hakem heyeti karan ile birlik
te T. C. Merkez Bankasına bildirilir. 

İade edilecek Hazine hissesi, T. C. Merkez 
Bankasınca, 5 nci maddeye tevfikan açılmış bu
lunan hesaptan ilgiliye ret ve iade olunur. 

MADDE 12. — Bu kanunun tatbiki dolayi
şiyle hâsl olabilecek ihtilâflar Maliye Vekâleti 
Gelirler ve Hazine Umum Müdürleri, İktisat 
ve Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi Reisi, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Gümrükler 
Umum Müdürü veya bunların tevkil edecekleri 
salahiyetli birer âza ile Türkiye Ticaret Odala
rı, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
tarafından seçilecek iki azadan müteşekkil bir 
hakem heyeti tarafından karara bağlanır. Bu 
heyet azaları arasından birini reis intihabederek 
mevcudunun tamamı ile toplanır ve kararlarını 
ekseriyetle verir. Reylerin müsavi olması halin
de reisin bulunduğu taraf tercih edilir. 

MADDE 13. — Hazine hisselerinin takip ve 
tahsili hususunda 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümleri 
tatbik olunur. 

Ti. E. 

MADDE 11. — Gümrük Vergisi ile ithalâttan 
alınan İstihsal Vergisi matrahlarına bu kanun 
gereğince alınacak Hazine hisssesi dâhil edilmez. 

MADDE 12. — Hükümetin 11 nci maddesi 
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 13. — Bu kanunun tatbiki dolayişiyle 
hâsıl olabilecek ihtilâf ve müracaâtler Maliye Ve
kâleti Gelir ve Hazine Umum müdürlükleri İk
tisat ve Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi Risi, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Gümrükler 
Umum Müdürü veya bunların tevkil edecekleri 
salahiyetli birer âza ile Türkiye Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ye Ticaret Borsaları Birliği tara
fından seçilecek iki azadan müteşekkil bir hakem 
heyeti tarafından karara bağlanır. Bu heyet 
azaları arasından birini reis intihabederek mev
cudun tamamı ile toplanır ve kararlarını ekse
riyetle verir. Reylerin müsavi olması halinde 
Reisin bulunduğu taraf tercih edilir. Heyet en 
geç on beş günde bir toplanır. 

MADDE 14. — Hükümetin 13 neü maddesi 
14 neü madde olarak kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 140 ) 
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Mal. E. I B. E. 

bu hisselerin T. C. Merkez Bankasına yatırıl
maları icabeden tarihten itibaren 3 yıl içinde 
ithalâtçılardan istenir. Bu istek dolayısiyle vâ
ki olabilecek ihtilâflar 13 ncü maddedeki ha
kem heyeti tarafından karara bağlanır. 

MADDE 11. — Ticaret Encümeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

> 
MADDE 12. — Hazine hissesi ödenmiş olan 

malın kısmen veya tamamen ithal edilememesi 
veya Hazine hissesi daha düşük nispete tâbi 
olan eşya ithal edilmesi gibi hallerde, tahsil 
edilen Hazine hissesinin kısmen veya tamamen 
iadesi için vâki olabilecek müracaatler 13 ncü 
maddede yazılı hakem heyetince lüzumlu vesaik 
üzerinden incelenir. İnceleme neticesinde iade 
edilmesi gerektiği anlaşılan Hazine hisseleri
nin miktarı bu husustaki hakem heyeti kara-
riyle birlikte T. C. Merkez Bankasına bildirilir. 

iade edilecek Hazine hissesi, T. C. Merkez 
Bankasınca, 5 nci maddeye tevfikan açılmış 
bulunan hesaptan ilgiliye ret ve iade olunur. 

MADDE 13. -w Bu kanunun tatbiki dolayı
siyle hâsıl olabilecek ihtilâflar ,ve müracaatler 
Maliye Vekâleti Gelirler ve Hazine Umum ^lü-
dürleri, îktisat ve Ticaret Vekâleti Dış Ticaret 
Dairesi Reisi, Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 
Gümrükler Umum Müdürü, Türkiye Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Genel Sekreteri ile bir müşaviri veya 
bunların tevkil edecekleri bu teşkilâtlara men
sup salahiyetli birer azadan müteşekkil bir ha
kem heyeti tarafından karara bağlanır. Bu 
heyet azaları arasından birini reis intihabede-
rek mevcudunun tamamı ile toplanır ve karar
lanın ekseriyetle verir. Reylerin müsavi olma
sı halinde reisin bulunduğu taraf tercih edi
lir. Heyet en az 15 günde bîr toplanır. 

MADDE 14. — Hükümet teklifinin 13 ncü 
maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul e r i 
miştir. 

(S. Sa; 

MADDE 11. — Ticaret Encümeninin 11 nci 
maddesi aynen ka'bul edilmi|tir. 

MADDE 12. — Hazine hissesi ödenmiş olan 
malın kısmen veya tamamen ithal edilememesi 
veya Hazine hissesi daha düşük nispete tâbi 
olan eşya ithal edilmesi gibi hallerde, tahsil 
edilen Hâzine hissesinin 'kısmen veya tamamen 
iadesi için ithal edilen eşyanın ithali tarihinden 
diğer ahvalde tahsis edilen döviz karşılığı Türk 
parasının Merkez Bankasına yatırıldığı tarihten 
itibaren üç, yıl içinde vâki ola/bilecek müracaat
ler 13 ncü maddede yazılı hakem heyetince lü
zumlu vesaik üzerinden incelenir, inceleme ne
ticesinde iade edilmesi gerektiği anlaişılan Ha
zine hisselerinin miktarı bu husustaki hakem 
heyeti kararı ile birlikte T. C. Merkez-Ben'ka-
sma bildirilir. 

iade edilecek Hazine hissesi T. C. Merkez 
Bankasınca, 5 nci maddeye tevfikan açılmış bu
lunan hesaptan ilgiliye ret ve iade olunur. 

MADDE 13. — Bu kanunun tatbiki dolayı
siyle hâsıl olabilecek ihtilâflar ve müracaatler 
Maliye Vekâleti Gelirler ve. Hazine Umum Müdür
leri, iktisat ve Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dai
resi Reisi, Gümrük ve inhisarlar Vekâleti Güm
rükler Umum Müdürü, T. C. Merkez Bankası 
Umum Müdürü, Türkiye Ticaret Odaları ve Sana
yi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Genel Sek
reterleri ile bir müşaviri veya bunların tevkil 
edecekleri bu teşkilâtlara mensup salahiyetli bi
rer azadan müteşekkil bir hakem heyeti tarafın
dan kararak bağlanır. Bu heyet mevcudunun ta
mamı ile toplanır. Azaları arasından birini reis 
ûntihabeder ve kararlarını ekseriyetle verir. Hey
et en az on beş günde bir toplanır. 

MADDE 14. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

: 140) 
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« 

MADDE 14. — Bu kanım 1 Mart 1957 tari
hinde meriyete girer, 

( S. Sayısı 

MADDE 15. — Bu kanun hükümleri 1. III . 
1957 tarihinde meriyete girer. Ancak, bu tarih
ten önce fiilen yapılmış olan ithalât için bu ta
rihten sonra transfer edilecek dövizlerin Türk 
parası tutarları üzerinden Hazine hissesi alın
maz. 

1 . III . 1957 tarihinden önce açılmış olan 
akreditiflere veya vesaika müsteniden bu tarih
ten sonra yurda ithal edilecek eşyadan 4 ncü 
maddede yazılı esaslar dairesinde Hazine hissesi 
alınır. 

140 ) 
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MUVAKKAT MADDE — Bu kamımın men- | 
yete girdiği tarihte kanuna bağlı listede yazılı it- I 
hal eşyasını ihtiyaç sahiplerine satmak üzere * 
nezdlerinde. - ticarethane, mağaza, dükkân, depo, 
ambar, fabrika, imalâthane, şube, komüsyoncu ve 
acentaları ile sair yerlerde - bulıuıduran hakiki 
ve hükmi şahıslar, bu maddelerin cins, nevi, mik
tar ve kendilerine mal olma değerleriyle vesaika 
müstenit Cif veya eşyanın ithal durumuna g-örc 
Fob değerlerini 7 Mart 1957 Perşembe günü 
akşamına kadar iş yerlerinin veya merkezlerinin 
bulunduğu mahal vergi deiresme bir beyanname 
ile bildirmeye ve eşyanın - ithal durumuna gö
re - Cif veya Fob değerleri üzerinden, bahis mev
zuu listede yazılı hadlere göre vergi dairesince 
hesabolunacak Hazine hisselerini 15 Mart 1.957 
Cuma günü akşamına kadar T. C. Merkez Ban
kasına ödemeye mecburdurlar. 

Beyan mecburiyetinde bulunanların listede 
yazılı her cins eşyaya mütaallik istok miktarları
na ait maliyet değerleri 500 lira ve daha aşağı I 
bulunduğu takdirde* bunlar için beyanname veril
mez. 

Satılmış olup da henüz müşteriye teslim veya 
levdi edilmemiş bulunan eşyaya ait Hazine hisse
si için beyan sahibi müşteriye rücu hakkını haiz
dir. • 

Beyan edilen eşya dolayısiyle ödenecek Hazi
ne hissesi beyanı yapanlar tarafından bunların 
satış bedeline eklenebilir. 

Bu madde gereğince ödenecek Hazine hisse
leri hakkında da bu kanunun 10 ve 12 nci mad
deleri hükmü uygulanır. 

MADDE 15. — Ticaret Encümeninin 15 nci MADDE 15. — Ticaret Encümeninin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. maddesi aynen kabul dilmiştir. 

( S. Sayısı : 140 ) 
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MADBE 15. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

22. X n . 1956 * 
Başvekil 

A. Menderet 
Devlet Vekili ve 
Mülî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekil 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

îkt. vt Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Maliye Vekili 
H. Polatkm 

Nafıa Vekili ve 
Harieiye V. V. 

E. Menderes 
Sih. ve î$. Mua. VekilL 

N. Köre* 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

XI E. 

MADDE 16. — Hükümetin 15 nci maddesi 
16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 140 ) 
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Mal. E. 

MADDE 16. — Hükümet teklifinin 15 nci 
maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

MADDE 16. — Hükümetin 15 nci maddesi 
16 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 140)» 
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Gümrük 

giriş tarife 
cetvelindeki 
fasıl numarası 

25 
40 

44 
68 
69 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

E ş y a n ı n c i n s i 

87 

Tuz, kükürt, taş ve toprak, alçı, kireç ve çimento 
Kauçuk (Tabiî, sentetik, taklit) ve kauçuk mamulâtı : 

Ham 
diğerleri 

Ağaç ve ağaç mamulâtı, odun kömürü 
Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddeler mamulâtı 
Seramik mamulâtı 
Demir, dökme demir, çelik 
Bakır 
Nikel • « 
Alüminyum 
Magnezyum, berili yum (Glüsinium) 
Kurgun 
Çinko 
Kalay 
Sair âdi madenler 
Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları 
Âdi madenlerden çeşitli eşya 
Kazanlar, makineler, mihaniki cihazlar ve aletler ve bunların aksamı 
Elektrik makine ve cihazları ve elektroteknik işlere yarıyan eşya 
Demiryolu nakil vasıtaları ve malzemesi; trafik için elektrikle çalış-
mıyan işaret cihazları 
Motorlu kara nakil vasıtaları, traktörler, motosikletler, velosipetler ve 
sair kara nakil vasıtaları 

Hafine hissesi 
nispeti % 

40 

20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 

40 

«• , s. SayIHI : 140 ; 
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Gümrük 

giriş tarife 
cetvelindeki Hazine hissesi 
fasıl-numarası E ş y a n ı n c i n s i x kiloda, kuruş 

27,10 Madenî yakıtlar ve madenî yağlar ve bunların taktirinden elde edi
len müstahsallar: 
Petrol ve §ist yağları (ham yağlar hariç), esas unsur olarak % 70 
ve daha fazla petrol veya şist yağını ihtiva eden: 

a) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derecesinden 
aşağı olan hafif yağlar 15 

b) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece ve da
ha yukarı olup 55 santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 
santigrat derece ve daha yukarı olup (250 santigrat derece
ye kadar zayiat dâhil) % 65 ten fazlası takattur eden orta 
yağlar 5 

c) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat derece ve da
ha yukarı olan ağır yağlar : 
1. Taktir mahsulü yakıtlar : 

Krakinğ vukubulmadan % 80 den fazlası takattur 
edenler 10 

2. Makine yağları (karakteristik rengi ve kokusu gideril
miş olanlar dâhil) 10 

.NOT: " -
1. Gümrük giriş tarife cetvelinde Gümrük Vergisinden muaf 

olduğu işaret edilen maddelerden Hazine hissesi alınmaz. 
2. ' Gümrük giriş tarife cetvelinde mevcut fasıl veya bü fasıl

ların dâhil bulundukları bölüm notları, Hazine hissesinin 
tatbikatında da aynen uygulanır. 

Sayısı : 140 ) 
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Maliye Encümeninin tadiline bağlı 

LİSTE 

Gümrük 
giriş tarife 
cetvelindeki 

fasıl numarası 

25 
40 

44 
68 
69 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

87 

E ş y a n ı n c i n s i 

Tuz, kükürt, taş ve toprak, alçı, kireç ve çimento 
Kauçuk (Tabiî, sentetik, taklit) ve kauçuk mamûlatı 

Ham 
diğerleri 

Ağaç ve ağaç mamûlatı, odun kömürü 9 

Taş, alçı, çimento, amyant, mika ve benzeri maddeler mamûlatı 
Seramik mamulâtı 
Demir, dökme demir, çelik 
Bakır 
Nikel 
Aleminyum 
Magnezyum, beriliyum, (Glüsinium) 
Kurşun 
Çinko 
Sair âdi madenler 
Âdi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takınılan 
Âdi madenlerden çeşitli eşya 
Kazanlar, makinalar, mihaniki cihazlar ve aletler ve bunlann aksamı 
Elektrik makina ve cihazlan ve elektroteknik işlere yanyan eşya 
Demiryolu nakil vasıtalan ve malzemesi; trafik için elektrikle çalış-
mıyan işaret cihazları 
Motorlu kara nakil vasıtalan, traktörler, motosikletler, velosipetler 
ve sair kara nakil vasıtalan 

Hazine hissesi 
nispeti % 

40 

20 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 

40 

CS. Sayını 140) 



Gümrük 
giriş tarife 
cetvelindeki Hazine hissesi 

fasıl numarası E ş y a n ı n c i n s i kiloda-kuruş 

27.10 Madenî yakıtlar ve madenî yağlar ve bunların taktirinden elde edi
len müstahsallar : T r î ' f ! : i ' 1 ^ r ' *- i l" V\ 
Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), esas unsur olarak % 70 ve 
daha fazla petrol veya şist yağını ihtiva eden : 

a) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derecesinden 
aşağı olan hafif yağlar 15 

b) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 santigrat derece ve da
ha yukarı olup 55 santigrat dereceden aşağı olanlar veya 55 
santigrat derece ve daha yukarı olup (250 santigrat dere
ceye kadar zayiat dâhil) % 65 ten fazlası takattur eden or
ta yağlar "5 

e) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 santigrat derece ve daha 
yukarı olan ağır yağlar : 
1. Taktir mahsulü yakıtlar : 

Kraking vukuu bulmadan % 80 den fazlası takattur 
edenler 10 

2. Makina yağlan (karakteristik rengi ve kokusu gideril
miş olanlar dâhil) 10 

KOT: 
1. Gümrük giriş tarife cetvelinde Gümrük Vergisinden muaf 

olduğu işaret edilen maddelerden Hazine hissesi alınmaz. 
2. Gümrük giriş tarife cetvelinde mevcut fasıl veya bu fasıl-

lann dâhil bulunduklan bölüm notlan, Hazine hissesinin 
tatbikatında da aynen uygulanır. 

Bütçe Encümeninin tadüine bağlı 
LÎSTE 

Maliye Encümeninin tadiline bağlı liste aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 140 ) 




