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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Maliye Vekâleti 1958 malî yılı bütçesi üzerin

de görüşüldü. 
Kars Mebusu Mehmet Hazer kürsüde bir 

mebusa hakaret ettiğinden kendisine, takbih ce
zası verilmesi kalbul edildi. 

Takfbüh cezası verilen Meihmet Hazer Riyaset 
meVkiinde bulaman Reisvekilini talhkir edici söz
ler sarf ettiğinden kendisine, üç inikat için Mec
listen muvakkaten çıkarılma cezasının verilme
si kabul olundu. 

Bu cezaya uğrıyan Mehmet Hazer dışarıya 
çıkmafctan imtina ettiğinden, 

İnikat muvakkaten kapatıldı. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Bolu Melbusu 
Agâh Erozan İhsan Gülez 

Kâtip 
Konya Mebusu 

Sabahattin Sayın 

İkinci celse 
Usul hakkında bir müddet müzakere cereyan 

etti. 
İnikada ara verildi. 

ReisveMli Kâtip 
Bursa Mebusu Bolu Melbusu 
Agâh Erozan İhsan Gülez 

Kâtip 
Zonguldak Mebusu 

Mustafa Saraç 

Üçüncü celse 
Maliye Vekâleti, 
Devlet Borçlan 1958 malî yılı bütçeleri kabul 

edildi. 
Maarif Vekâleti, 
Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 malî 

yılı bütçelerinin heyeti umumiyesi üzerinde gö
rüşüldü. 

İnikada ara verildi. 
ReisyeMli•••.••. - Kâtip 

Kayseri Mebusu Kayseri Mebusu 
Fikri Apaydın Hakkı Kurmd 

Kâtip 
Konya Mebusu 

.v^ü: :^j:^Şs(^a^ıa^n Sayın 

Dördüncü celse 
1957 mali yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 

bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına, 
1957 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 

bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
masına, 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yılı 
Bütçe Kaıuınıına bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlü
ğü 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılmasına, 

Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına, 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılmasına, 

Karayolları yapımı için girişilecek sâri ta
ahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracı
na yetki verilmesine dair kanunlarla, 

Maarif Vekâleti teşkilât kadrolariyle mer
kez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna ek Kanun kabul edildi. 

Maarif Vekâleti bütçesinin, takrirlerle bir
likte encümene verilen fasıllardan maada diğer 
fasılları kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi ve 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 ma

lî yılı bütçe kanunları kabul edildi. 
Nafıa Vekâleti, 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü, 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 malî yı

lı bütçelerinin heyeti umumiyeleri üzerinde gö
rüşüldü ve fasıllara geçilmesi kabul olundu. 

Nafıa Vekâleti 1958 malî yılı bütçesi kabul 
edildi. 

27 . II . 1958 Perşembe günü saat 13 te top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

lîeisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Kırklareli Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Mehmet Ali Ceylân 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakla Kurmel 
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Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Gümüşane Mebusu Necati Alp'in, 27 Ekim 

1957 tarihinden sonra Gümüşane vilâyetinde tâ-

Lây İkalar 
1. — Bir Avrupa Tediye Birliğinin kurul

ması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaş
mayı tadil eden 9 numaralı ek Protokolün tas
dikine dair kanun lâyihası (1/164) (Hariciye 
vo Ticaret encümenlerine) 

2. —' Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve A/2) işaretli cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/165) (Bütçe Encümenine) ; 

3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A[/2) 

yin ve nakilleri yapılan memurların sayısına 
. dair şifahi sual takriri Başvekâlete gönderilmiş

tir. (6/93) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/166) (Bütçe Encümenine) 

4. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşmasına ekli Taviz listeleri metinlerinde 
yapılan düzeltme ve değişikliklere mütedair 6 
ncı Protokolün tasdiki hakkında kanun lâyi
hası (1/167) (Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, 
Ticaret ve Bütçe encümenlerine) 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/168) 
(Bütçe Encümenine) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ B İ N C Î C E L S E 
Açılma saati: 13,18 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER: Mustafa Saraç (Zonguldak), İhsan Gülez (Bolu) 

YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Trabzon mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
REİS Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

2. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1958 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/21) 

3. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/28) 

REİS — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1958 yılı bütçesi umumi hej^eti üzerindeki görüş
meler Nafıa Vekâleti Bütçesi ile birlikte yapıl
dığı için birinci maddeyi okuyup fasıllara ge
çeceğiz. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1908 yılı 
bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 12 206 836 lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 382 760 743 lira tahsisat veril
miştir. 

A / l - ÖETVELÎ 

201 Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,, Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 741 002 

F. 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

910 

301 

ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak Ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer«o. Kabul edilmiştir, 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf-

Lira 

634 000 

1 ,545 000 

580 000 

65 000 

1. 500 

200 331 

2 100 
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302 

503 

304 

305 

306 

307 

308 

403 

407 

419 

451 

452 

lan 
REİS — Kabul edenler... Et-
uıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
EEİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir.' 
Basılf kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez 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 
harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.v. Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydanıl-
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

52 000 

70 OJj 

10 00J 

145 000 

40 000 

78 000 

6 500 

6 000 

30 00( 

400 000 

Lira 

80 000 

453 • Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 31 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-

* miyenler... Kabul edilmiştir. 
-458 Fuar, sergi ve teşhir masraf

ları 5 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

501 Geçen yıl borçları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
riıiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan . 3 200 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

507 6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 yılı istikrazı 5 447 102 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalınacak taşıtlar 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

771 6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
isletmeler döner sermayesi 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

786 3132, 4100, 4649, 5259, 597,7, 
6089 ve 7030 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yeraltı ve 
yerüstü su işleri 365 955 742 

REİS — Hürrem Müftügil. 
HÜRREM MÜFTÜGÎL. (Elâzığ) —Sayın ar

kadaşlarım; Bütçe Encümeninde Su İşleri büt
çesi görüşülürken orada raportörlerin tesbit et
tiğine göre. karşılıksız 82 milyon liralık bir is
timlâk bedeli ve saire tesbit edilmiş bulunuyor
du. Biz bu paranın bu seneki bütçeye konulma
sını teklif ettik ve ekseriyetle reddedildi. Ve şöy
le bir esbabı mucibe dermeyan edildi. Bu sene 
Keban barajı için konulmuş olan 15 milyon Ura-

.— 898 — 
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yi ve yeraltı suları sondajı için yine konulmuş 
olan 28 milyon lirayı tasarruf etmeyi düşündük. 
Bu 42 milyon lira eder. Diğer miktar için de bu 
sene zarfında ek ödenek alırız diye izah ettiler. 
Bu meblâğın burada tekrar bütçeye konulma
sını teklif etmek niyetiyle söz almış değilim. An
cak bu hâdise ve bu görüşmeler harice şöyle ak
setti. Keban barajının yapılmasına Halk Par
tili mebuslar karşı koyuyor, objektion yapı
yorlar, diye işaa edildi ve mahallî gazetelerde 
bu yolda neşriyat yapıldı. 

Şimdi ben Sayın Vekilden rica ediyorum. 
Hakikaten bu sene Keban barajına başlanacak 
mıdır? Komisyonda zikredilen 15 milyon lira 
sarf edilecek midir? Beban barajı inşası nasıl 
bir plâna raptedilmiştir. Ne zaman ele alınacak 
ve kaç senede ikmal edilecektir, bunun finans
manı için Hükümetin bir fikri var mıdır? Bu 
noktaları, süi tefehhümün ortadan kalkması için 
izah buyurmalarını rica ederim. 

REÎS — Buyun, Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLl TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Efendim, Keban barajının projeleri üzerinde 
çalışmaktayız. Bu baraj 500 milyon liraya mal-
olacaktır. İnşaatı tahminen 7 sene sürecektir. 
Ve memleketimiz için çok hayırlı olan muazzam 
bir eserdir. Bir yandan da inşaat için kredi mev
zuunda çalışmaktayız. Şüphe yok ki, Keban ba
rajının inşaasmı tamamlamak inşallah iktidarı
mıza nasibolacaktır. Maruzatım bundan ibaret
tir. 

REÎS —• Faslı reylerinize arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

787 

788 

791 

Lira 

Ankara lâğımlarının yapım ve 
bakım masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabili edilmiştir. 
Köylerde halkın yapacağı içme 
su işlerine yardım 

REİS 
rum. 

30 000 

1 575 000 

1.5 000 000 
Bu fasla ait takrir var, okutuyo-

Yüksek Reisliğe 
1958 yılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 

1958 C :" İ 
bütçesi 791 nci fasılda - köylerdeki halkın yapa
cağı içme sn işlerine yardım -15 milyon liranın 
25 milyona çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Çanakkale Artvin 
Servet Sezgin Meeit Bum in 

Konya Artvin 
Sami Soylu Eyüp Doğarı 

İzmir Sinob 
Nuriye Pınar Muharrem Tansel 

Sinob Kırklareli 
Mahmut Pınar Sıtkı Pekkip 

Kastamonu Konya 
Münif Islâmoğlrı A. F. Ağaoğhı 

Diyarbakır Samsun 
T. Cahit Çubukçu Hamdi Tekay 

Samsun Samsun 
Fikri Şen Asaf Saraçoğlu 
Samsun Afyon K. 

Selim Çonoğlıt Orhan Uygun 
Samsun Çanakkale 

Abdullah Eker Nah i t Ura! 
Bolu Çorum 

Nezih Tütüncüoğln Kemal Erdem 
Kayseri ^ Samsun 

Hakkı Kurmel Necmettin Doğuyıldızı 
Kastamonu Kastamonu 

Süleyman Çağlar Basri Aktas 
Kastamonu İçel 

Muzaffer Akdoğanlı Niyazi Soydan 
Bingöl Artvin 

Sait Göker Hilmi Çeltikçioğiu 
Antalya Çanakkale 

(Okunamadı) A. Hamdi Sezen 
Siird Kütahya 

Fikri Şendur S. Süruri Nasuhoğlo 
Kayseri Antalya 

A. Rıza Kılıçkale Yaşar Yazıcı 
Nevşehir Bursa 

Münib Hayri Ürgüblü Yekta Teksel 
Kırklareli Siird 

Mehmet Ali Ceylân Veysi Oran 
Bolu Çanakkale 

Mahmut Güçbilmez Halim Alyot 
Bitlis Ağrı 

Selâhattüi İnan Kasım Küfrevi 
Muş Ağrı 

Gıyasettin Emre Şeref Saraçoğlu 
İsparta Antalya 

Said Bilgiç Mehmet Ak 

"*"•"' B94 "-" 



İstanbul 
Hristaki Yoannidis 

Rize 
Ahmet Morgil 

Afyon K. 
Necati Topcuoğlu 

Balıkesir 
Ali ileri 
Afyon K. 

Gazi Yiğitbaşı 
•İzmir 

Enver Dündar Başar 
Bursa 

Hilâl Ülman 
Aydın 

Fethi Batur 
Erzurum 

Fethullah Taşkesenlioğlu 
Bolu 

Kadir Kocaeli 
Denizli 

Refet Tavaslıoğlu 
Denizli 

Ali Çobanoğlu 
Yozgad 

Talât Alpay 
Yozgad 

Numan Kurban 
İstanbul 

Mehmet Gürpınar 
Bingöl 

Ekrem Yıldız 
Konya 

H. R. Atademir 
Kütahya 

İrfan Haznedar 
Manisa 

.' Selim Akis 
Tekirdağ 

Hasan Gürkan 
Konya 

Tarık Kozbek 
Tekirdağ 
Ali Çakır 

İsparta 
Kemal Demiralay 

Ankara 
HüBeyin Baılk 

î : 48 27.2 
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Hidayet Sinanoğlu 
Antalya 

Burhanettin Onat 
Erzurum 

Rıza Topcuoğlu 
Kayseri 

Fahri Köşkeroğlu 
Afyon K. 

Mustafa öztürk 
Konya 

S. Salim Burçak 
Çanakkale 

Nuri Toğay 
Bursa 

Mazlum Kayalar 
Diyarbakır 

Hâmid Zülfü Tigrel 
Zonguldak 

Necati Tanyolaç 
Denizli 

İsmail Hadımlıoğlu 
Balıkesir 

Mücteba Iştın 
Balıkesir 

Faik Ocak 
Çorum 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
İstanbul 

Hüsamettin Giray 
Erzurum 

Abdülkadir Eryurt 
Sakarya 

Tacettin Barış 
Uşak 

A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Sakarya 

Hamdi Başak 
Konya 

Muhittin Güzelkılmç 
Tekirdağ 

Ahmet Paker 
İsparta 

Hamdi Ongun 
Bolu 

Mithat Dayıoğlu 
İzmir 

Ahmet Ünal 

.1908 0 : 1 
Malatya 

Mehmet Tolunay 
Zonguldak 

Necati Diken 

Zonguldak 
Hüseyin Ulus 

Zonguldak 
Abdullah Akın 

Aydın 
Necati Celim 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA-
MAN (Zonguldak) — Encümene havalesini rica 
ediyorum. 

REİS — Okunan takriri encümen istediği 
için nizamnamenin 118 nei maddesi gereğince 
encümene veriyoruz, efendim. 

Bu bakımdan birinci maddeyi okumuyoruz. 
Diğer maddeler de birinci madde ile, bu fasılla 
alâkalı olduğu için Su İşleri Umum Müdürlüğü 
bütçesinin 791 nei faslı encümenden gelinceye 
kadar görüşülmesini talik ediyoruz. 

REİS — Karayolları Umum Müdürlüğü büt
çesinin heyeti umumiyesi üzerindeki görüşme
ler, Nafıa Vekâleti bütçesi ile birlikte yapıldığı 
için, 1 rici maddeyi okuyup fasıllara geçeceğiz, 
efendim. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 14 362 682 lira ve yatırım masraf
ları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 481 671 424 lira tahsisat verilmiş
tir. 

REİS — Faslı okuyoruz, efendim. 

A/l - CETVELİ 

P. Lira 

201 

202 

203 

Maaşlar 4 646 752 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 5 114 450 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 1 794 675 
REİS — Kabul edenleri Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

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

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... 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 Kanım gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

95 000 

1 500 

550 000 

2 100 

96 000 

104 000 

15 000 

206 000 

282 200 

5 000 

130 001 

16 000 
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403 

419 

425 

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

407 Mulıasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Pasif korunma her türlü mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
REÎS — 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. 

458 Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
REİS — 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. 

7 500 

30 000 

320 000 

40 Îİ00 

9 000 

2 500 

56 500 

55 500 

15 000 

15 000 

3 001 
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750 000 505 Hükme bağlı borçlar 

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

781 Yollar, köprüler ve binalar 480 171 424 

REİS — Fasıl hakkında takrirler var, oku
yoruz : 

Yüksek Reisliğe 
1958 Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesi

nin 781 nci faslının 70 nei maddesindeki 65 mil
yonun 10 milyon lira ilâvesiyle 75 milyona çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Artvin Artvin 
Yaşar Gümüşel Hilmi Çeltikçioğlu 

Artvin Manisa 
Eyüp Doğan İhsan Yalkm 

Manisa Manisa 
Cemil Şener Selim Akis 

Artvin Amasya 
Mecit Bumin Kemal Eren 

Amasya Zonguldak 
Faruk Çöl Hüseyin Ulus 

Konya İsparta 
Osman Bibioğlu Tevfik Tığlı 

Kırklareli Nevşehir 
• Avni Sakman Münib Hayri Ürgüblü 

Kastamonu . Kastamonu 
Şükrü Esen Münif Islâmoğlu 

Bursa Giresun 
Recep Kırını Mustafa Hemis 

Kütahya Kastamonu 
Mehmet Diler Ali Gözlük 

Zonguldak Zonguldak 
Necati Tanyolaç Ali Kaya 

Çorum Çanakkale 
Fevzi Hacırecepoğlu Ahmet Hamdi Sezen 

Konya Antalya 
Hulki Âmil Keymeıı Yaşar Yazıcı 

Denizli Samsun 
Baha Akşit Nüzhet Ulusoy 

Samsun Samsun 
Hamdi Tckay Ferid Tüzel 

Kütahya Konya 
S. Sururi Nasuhoğlu Sıtkı Salim Burçak 

Erzurum İstanbul 
Sait Kantarel Mithat Perin 

Kayseri İçel 
Fahri Köşkeroğlu Hidayet Sinanoğlu 
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Kâmil Gündeş 
Muğla 

Turhan Akarca 
Manisa 

Cevdet Özgirgin 
Kırklareli 

Mehmet Ali Ceylân 
Samsun 

Ömer Güriş 
Samsun 

Ekrem Anıt 
Trabzon 

Salih Zeki Ramoğlu 
Gazianteb 

Cevdet San 
İçel 

Rüştü Çetin 

Kayseri 
Servet Hacıpaşaoğlu 

Muğla 
Turgut Topaloğlu 

Manisa 
Atıf Akm 

Konya 
Muhittin Güzelkılmç 

Samsun 
Fikri Şen 

* Trabzon 
Fikri Karanis 

Trabzon 
Mahmut Goloğlu 

Gazianteb 
Ali Ocak 

Kastamonu 
(İmza okunamadı) 

Artvin 
Kemal Balta 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 

(A/2) cetvelinin 781 nci faslının 70 nci (vilâ
yet ve köy yolları yapımı ve yapımına yardım) 
maddesine 20 milyon lira eklenmesini arz ve 
teklif ediyoruz. 

13 . I I . 1958 
Tokad Mebusu Kars 
Faruk Ayanoğlu Hasan Erdoğan 

Günıüşane Gümüşane 
H. Polat Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Ankara Ankara 

Nuri Ciritoğlu M. Ali Ceritoğlu 
Sivas Gümüşane 

Rahmi Çeltekli Necmeddin Coşar 
Ankara Ordu 

Hasan Tez Muammer Tekin 
Niğde Tokad 

Vedat Mengi Bekir Şeyhoğlu 
Hatay • Sivas 

Ahsen Aral Hasan Değer 
Sivas Adana 

Nazmi Yaraş Hamdi Öner 
Malatya Adana 

Kâmil Sürenkök Ahmet Karamüftüoğlıı 
Tokad Ordu 

Ahmet Ispirli Zeki Kumrulu 
Urfa Ankara 

Abdurrahman Odabaşı Übeyde Elli 
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Kars 
.Osman Yeltekin 

Niğde 
Asım Eren 

Hatay 
I. Ada 

Mustafa Altındöğan 
Adana 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
Sivas 

Yalçın Kocabay 
Adana 

M. Geçioğlu 
Ordu 

Hüsrev Yürür 
Ankara. 

İbrahim İrairzahoğlu 
Sivas 

Halim Ateşalp 
Ankara 

Ahmet Üstün 
Erzincan 

Naci Yıldın in 
Çankırı 

A. Kemal Barlas 
Tokad 

Reşit önder 
Malatya 

Nüvit Yetkin 
Sivas 

Ahmet Yılmaz 
Ordu 

Ferda Güley 
Sivas 

Edip îmer 
Malatya 

Dr. Tevfik Ünsalan 
Mardin 

Mehmet Ali Anka'n 

REİS — Encümen. 
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Erzincan 

Nusret Safa Coşkun 
Tunceli 

Fethi Ülkü 
Tunceli 

Hızır Aydın 
Elâzığ 

Nâzım öztü rk 
Mardin 

Halim Kermooğlu 
Adana 

Suphi Baykam 
Urfa 

I. Etem Karakapıeı 
Ankara 

Osman Alişiroğhı 
Ordu 

Eşref Aylınıı 
Elâzığ 

F. Karaknya 
Malatya 

Mehmet Kartal 
Erzincan 
Cemal Işık 

Ordu 
Münir Ekşi 

Tokad 
Rıza Ulusoy 

Kars 
Kemal Güven 

Ordu 
Şevket Koksal 

Adana 
Kâzım Bozdoğan 

Tokad 
Sıtkı Eken 

Tokad 
Şahap Kitapçı 

Bingöl 
M. Nuri Okcuoğlu 

1958 
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BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ŞEVKİ ER-
KER (Erzurum) — Takrirlerin encümene ha
valesini istirham ediyorum. 

RElS — Müzakere açılmaya mahal yoktur. 
Encümen her iki takriri de istemektedir, veri
yoruz. 

Teknik hizmetliler muvakkat 
vazife harcırahı 1 500 000 
RElS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu vaziyet karşısında yine birinci mad
de ile alâkalı • fasıllar! 'okuyamıyacağız. 

Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesi en
cümene havale edilen fasıllar dolayısiyle talik 
edilmiştir. 

Buyurun. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

--- Çok uzun bir mesaiden sonra Nafıa bütçesi 
geçmiş bulunmaktadır. 1 milyar 200 milyon lira
lık bir tahsisatı nafıa hizmetleri için vermiş 
bulunuyorsunuz. Bu paranın kırk parasının 
sarfına dahi büyük bir titizlikle çalışacağı
mıza inanmanızı rica eder, Büyük Millet Mecli
sinin bu alâkasından dolayı teşekkür ederim. 
Allah memleket için hayırlı etsin. (Alkışlar). 

P — Ticaret Vekâleti bütçesi. 

REİS — Ticaret Vekâleti bütçesi üzerinde
ki görüşmelere başlıyoruz. Söz alan arkadaşların 
listesini okuyoruz: 

Hıfzı Oğuz Bekata (Ankara) (C. H. P. 
Meclis Grupu adına) 

Tahir Öktem (Zonguldak) (D. P. Meclis 
Grupu adına) 

Hasan Tez (Ankara) 
Fazıl Yalçın (Kırşehir) 
Fethi Çelfkbaş (Burdur) 
Neemeddin önder (Nevşehir) 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) 
Nebil Sadi Altuğ (Manisa) 
Kâmil Boran (Mardin) 
Hamza Eroğlu (Adana) 
Nizamcttin Âli Sav (İstanbul) 
Kenan Akmanlar (Antalya) 
Vahap Dizdaroğlu (Mardin) 
Ahsen Aral (Hatay) 
Ali Çobanoğlu (Denizli) 
Rıza Tekeli (Adana) 
Keramettin Gençler (Tokad) 
İsmail İnan (Ankara) 
Nuri Ciritoğlu (Ankara) 
Kahraman Sağra (Ordu) 
Muammer Tekin (Ordu) 
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Behram Öcel (Kars) j 
Recep Dengin (Ankara) \ 
Söz, Hıfzı Oğuz Bekata'mııdır. 'j 
0. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA HIFZI j 

OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem arka
daşlar; I 

îçinde yaşadığımız iktisadi ve ticari hayal 
hakkında, C. H. P. Meclis Grupu adına hazır
ladığım tenkidlerden, mecburen on dakikalık, 
bir hulâsa arz edeceğim. 

Önce şu üç noktada birleşelim : 
1. Milletin ve memleketin hayrına olan hor 

isabetli hizmeti, hangi devirde ve kimler tara
fından yapılırsa yapılsın, kadirşinas duygular 
la takdir edelim. 

2. Tenkidlerin; memleket işlerinin iyi, eok 
iyi, çok daha iyi olması için samimiyetle yapıl
dığına inanalım. 

3. Maziyi inkârı ve kötülemeyi siyasi ter
biye haline getirmekten kaçınalım. Unutmıya-
lım ki, İm günün iktidarı da yarın mazi olacak
tır. 

Arkadaşlar; 
İktisadi ve ticari hayatımızın idaresi; mah

dut salahiyetli Vekâletlerin hudutlarını aşmış
tır. îşlere hükümet politikası hâkimdir. Hükü
met ise politikasının temelini, parti ve hükü
met programlarına istinat ettirdiği iddiasında
dır.. 

Biz, iktisadi ve ticari sahada da Menderes 
Hükümetleri icraatının ne parti, ne hükümet 
programlarına ve ne de resmî söz ve taahhüt
lere asla mutabık olmıyan; millete karşı mesu
liyetti, şahsi ve yanlış bir istikamet aldığı ka
naatindeyiz. 

Nitekim bu program ve taahhütlere göre : 
-— Paramızın kıymeti korunacak ve artırı

lacaktı. Halbuki dünyanın en düşük değerli 
parası oldu. 

--'•- Dış ticaretimiz, serbest mübadele rejimi 
içinde katı inkişaf bulacaktı. Halbuki ithalât 
ve ihracatımız ciddî bir nefes tıkanıklığı için
dedir. 

— Piyasa emniyete ve fiyat istikrara kavuş
turulacaktı. Halbuki hükümet piyasayı keşme
keşe soktu, fiyatları artırdı, düzeni "bozdu. 

— Hayat pahalılığı, mutlaka ortadan kaldı
rılacaktı. Halbuki tahrik ve teşvik edildi, millî 
derdimiz oldu, 
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— Bu yurtta kıtlık tehlikesi asla görülmiye-

cekti. Halbuki bugün Türkiye darlık y^ yokluk
lar memleketidir. 

Arkadaşlar; Menderes Hükümeti itimat re
yinizi bu icraatı için almadı. 

Millî murakabenin hâkim olduğu memleket
lerde program taahhütlerine bu derece zıt, ha
talı ve badireli bir hükümet gidişine parlâmen
to müsamaha ve müsaade edemez.. 

İşte bu duygu ile olacak,.nihayet Bütçe En
cümeni de mazbatasında : «Durumun ciddiyet 
kesbettiğini ve âcil tedbirler almak zamanının 
geldiğini» ihtar etmeye mecbur kalmıştır. 
(Sayfa : 358) 

Arkadaşlar; 
Antidemokratik kanunlarla demokrasi na

sıl tahakkuk edemezse, hükümetin antidemok
ratik fikirleri, kararları ve icraatiyle de ikti
sadi ve ticari hayat yürütülemez; emıüyete ve 
inkişafa kavuşturulamaz. Ve nasır ki, yalnız 
ödenmiş sermayesi beş milyarı aşan İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve Devlet işletmelerinin 
Meclis murakabesini iyi yapamıyorsak, memle
ketin bütün malî, iktisadi ve ticari meseleleri
nin; milyarlık yatırımların esas ve detaylarının 
da bu şartlar altında alelacele tetkik ve tasvibi 
mümkün değildir. 

Bütün bunlar için, siyasi tesirlerin dışında 
kalacak, mütehassıslardan mürekkep ve meselâ 
bir iktisat şûrasının derhal kurulması artık ciddî 
bir zaruret halini almıştır. 

Arkadaşlar, 
Hükümet, kendini müdafaa edemez duruma 

düşünce, şu iki sipere sığınmaktadır : 
1. Bunlar kalkınmanın neticesidir, 
2. Bu hatalar C. H. P. devrinde de yapıldı, 

diyorlar. Cevabını veriyorum : 
Biz, kalkınmaya elbette taraftarız. Fakat kal

kınmanın iktisadi ve malî temellerinin emin ve 
ahenkli olmasını istiyoruz. Milyarlar harcanan 
bu temel sağlam atılmadığı içindir ki, kalkınma 
yapımızda tehlikeli çatlaklar var. Ve içinde otu
ran millette huzur ve emniyet kalmadı, diyoruz. 

Bugün dünyanın en az, en yanlış ve en ve
rimsiz yatırım yapan memleketi Türkiye'dir. 

Çünkü yatırımlar «Millî güçten ve millî ge
lirden tasarrufun istihsal sahasında değerlendi
rilmesi» prensibine de dayanmıyor. Plânsız, enf-
lâsyonist, aceleci ve muvazenesiz kalkınma neti-
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e'e vermez. Bu arada yapılan bâzı iyi hizmetler 
dahi, muvaffakiyetsizlilderin gölgesinde görün
mez olmuştur. Filhakika Hükümet artan nüfus 
ve istihlâk ihtiyaçlarını da emniyete alamamış, 
şehirliyi perişan etmiş ve hakiki bir köy kalkın
masını da başaramamıştır. İşte neticeleri : 

— Köylü nüfus başına düşen zirai gelir 1950 
de 292 lira iken, 1956 da 5 lira fazlasiyle 297 li
radır. (1948 fiyatlarına göre) 

— Buna mukabil köylü, nüfus başına banka
ya, 1950 de 20 lira borçlu iken, 1957 de 105 lira 
borçludur. 

— Traktörlerin mühim kısmı randıman ver
mez haldedir. 

— M'akina; sulama, mücadele, gübre ve tek
nik bilgi ile kifayetli ve ahenkli, çalıştırılama
mıştır.... 

Bu ve benzeri sebepler yüzünden 1957 de 
(688 673 000) kilo ekmeklik buğdayı dışardan 
satmalmaya mecbur kaldık. 

Sanayide ise «en iyinin, en ucuza, ve en çok 
mal edileceği» program teminatıdır. Halbuki, 
yedek ve tecdit parçalariyle ham ve yardımcı 
madde ithal, edilemediği ve kâr hadleri maliye-
yetin ve masrafların üstüne konulduğu, rekabet
te kalmadığı için, en kötü en pahalıya satılmak
tadır. Ve sınai istihsal, istihsal kapasitesinden 
% 42 düşmüştür. (Bütçe .Encümeni mazbatası 
sayfa : 346) yatırımların mühim bir kısmı da 
istihsali tahrik edeceği yerde dondurulmakta
dır. 

-• Sınai istihsali artırıp döviz tasarruf edeceği;:; 
derken bugün yiyeceğimiz ekmeği, yağı. ve eti 
bile harice döviz ödiyerek topluyoruz. 

Görülüyor ki, kalkınmamız ilme, ihtisasa ve 
ahenkli bir tertibe dayanmadığından, geri tep
miştir. Kalkınma hareketleri ciddî zarflar ve 
sarsıntı içindedir. 

Bu sebeplerle, kalkınmamız, vait ve taahhüt 
edilen neticelere varamadığı gibi, bugünkü ıstı
raplarımızın devası ve mazereti olacak halde de 
değildir. 

Arkadaşlar, Hükümetin, ikinci müdafaa silâhı 
olan : «Bugünkü hatalı haller O. H. P. ;;ama-
nıııda da vardı»"yolundaki yanlış mantıkini d'a 
bir an için kabul ve tahlil edelim. 

Bü takdirde unutmıyalım ki, D. Parti, İfalk 
Partisi icraatının tenkidi ve ıslahı tezi üzerine 
kuruldu. Menderes Hükümetleri, hatalarını es-
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kideıı yapılanlara benzeterek müdafaa suretiyle, 
ancak siyasi kuruluş felsefelerinin temelini inkâr 
ve durumlarının çaresizliğini itiraf etmiş olu
yorlar. 

Hem ek ki, bu silâh da ciddî ve tesirli değildir. 
Arkadaşlar, bir millet hayatının, uzun ma

zisine nazaran farklı olması, şartların ve tarihî 
tekâmülün zaruretidir. 

Fakat ayni Menderes Hükümetlerinin (1950 -
.1953) devresi ile bundan sonraki icraatını bir
biri ile mukayese edince, iste asıl büyük hakikat 
o zaman meydana çıkıyor: 

İthalât, bir buçuk milyardı; bir milyara düş
tü, 500 milyon noksan, 

ihracat, 1 milyar 109 milyondu; 839 milyona 
düştü, 270 milyon noksan. 

Hububat istihsali, İ4 343 0G0 tundan 11.8.17.000 
tona düştü, 2 milyon 500 bin ton noksan. 

1953 t e harice buğday sattık. 1957 de ise 
773 927 ton ekmeklik buğdayla arpa ve mısırı 
hariçten satınaldık. 

İstihsal, ziraat sektöründe düştüğü gibi, sana
yide de yar' yarıya düştü. 

Millî gelirimizin artış nispeti ve temposu 
% 39,1 den % 5,4 e ve % 13 ten % 1,8 e düştü. 

Köylü nüfus başına zirai gelir 1953 te (386) 
lira iken 1956 da (297) liraya düştü. 

Görülüyor ki, 1954 e kadarki Menderes Hü
kümetlerinde bir itilâ ve sonra gittikçe düşen bir 
inhitat müııhanisi kendisini göstermiştir. 

i iEİS — Müddetiniz tamamdır, efendim. 
.HIFZI OĞUZ BBKATA (Devamla) -~ İki 

îakika daha rica ediyorum. 
REİS — Beyeıendi, benim salâhiyetim yok. 

Meclis kararını tatbik ediyorum. (Konuşsun, ko
nuksun sesleri) 

Efendim, ittihaz buyurduğunuz karar gere
ğince grup sözcülerinin 10 dakika konuşması lâ
zımdır. Benim re'sen bir salâhiyetim yok. Bu 
sebeple arkadaşımızın iki dakiki daha konuşma
sını reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Htmiyenler... Kabul edilmiştir, buyurun efendim. 

MİFZJ OĞUZ BEKATA (Devamla) — Di
ğer dikkate şayan müşahademiz şudur : 

İktisadi muvaffakiyetlerle birlikte hürriyet
lerin musluğu açılmış; iktisadi başarısızlıklar 
şikâyet ve tenkidleri artırınca hürriyetlerin 
musluğu 'da kısılmıştır. 

Demekki, rejimin ibresi iktisadi gidişe bağ
lanmıştır. 
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Arkadaşlar; bunun hakiki sebeplerini ara§-

tırırsak şu neticelere varırız: j 
1950 de iktidara gelen Demokrat Parti Hu- j 

kümeti, biriktirilmiş altın, döviz, dış itibar ile I 
iç ve dış imkânları ve bütün yardımları bol ; 
bol harcadı. Tabiat da cömert davrandı. Mem- j 
lekette geçici bolluk ve ahenksiz bir ferahlık 
görüldü. 

Vaktaki; 1954 e doğru tabiaf ve imkânlar 
normalleşti. Asıl ileriyi gören tedbirli insan
ların esaslı hazırlıklarına büsbütün ihtiyaç hâ
sıl oldu. İşte o zaman anlaşıldı ve artık bugün 
açıkça sabit oldu ki, Hükümet bu ölçüde ha
zırlıklı değildir. 

Geçenlerde, Almanya'yı kısa zamanda bü
yük muvaffakiyetlere nasıl kavuşturdunuz? Su
aline Adenaver şu cevabı vermişti: 

«Ehliyetli insanları buldum, onları çalıştır
dım ve onların sözlerini dinledim.» 

Bizde ise, ihtisasa değer verilmemekte-, «Ha
yatta en hakiki mürşidin ilim» olduğuna ina-
mlmamakta; bu sahadaki haklı tenkid ve tavsi
yeler de dinlenilmemektedir. 

işte bu sebeple biz de, böyle bir gidişin mil
leti refaha ve saadete, sürat ve emniyetle gö
türeceğine itimadedemiyor ve hatalarda ısrar; 
mazur göremiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu iktisadi buhran
dan kurtulabilmenin ve işlerin düzelmeye baş
lamasının da tek çıkar yolunun demokrasi re
jimini bütün icaplariyle kurmak ve Büyük Mil
let Meclisi murakabesini Hükümet üzerinde 
mutlaka müessir hale getirmek olduğuna ina
nıyoruz. 

Büvük Meclisi hürmetle selâmlarım. (Sağ
dan; alkışlar) 

REÎS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na Tahir öktem. 

DEMOKRAT PARTt MECLÎS GRUPU 
ADINA TAHÎR ÖKTEM (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar; Ticaret Vekâleti ie ve dış 
ticaret işleriyle bunlara müteferri işleri idare, 
tanzim ve murakabe etmek üzere kurulmuştur. 
iktisadi hayatın tanzimine matuf olan bu hiz
metler Devlet mekanizması içinde en girift ve 
tesirleri itibarivle de çok geniş olanlarından 
birisidir. Vekâlet bu' hizmetleri 1939 tarihinde 
kabul edilmiş bulunan Teşkilât Kanunu ile ek
lerine müsteniden kurulmuş bulunan bir teşki
lât ve kadro ile idare edebilmek için âzami gay-
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ret sarf etmektedir. Aradan geçen 19 senelik 
zamandaki değişiklikler ve inkişaflar neticesin
de Teşkilât Kanununa yeni bir şekil verilmesi
ne lüzum hissedilmiş ve bu mevzuda geçen se
ne Mecliste temenniler izhar olunmuştu. Ge
çen sene kabul buyurudan bir kanunla sanayi, 
küçük sanatlar ve maden işleri Ticaret Vekâ
leti bünyesinden alınarak Sanayi Vekâletine 
verilmiştir. Bu suretle Ticaret Vekâleti Cumhu
riyet devrinde 13 defa şekil değiştirmiş bulun
maktadır. 

Ticaret Vekâletinin yeni bir teşkilât kanu
nu üzerinde çalışmakta olduğu memnuniyetle 
görülmüştür. Yeni tasarıda vekâlete vazifeleri
ni ifaya imkân bahşedecek salâhiyetlere yer 
verilmesi, vazifelerin sarahaten tâyin ve tah
didi ve diğer vekâletlerle koordinasyon işleri
nin tesbiti suretiyle iktisadi politikamızın en 
uygun şekilde düzenlenmesini sağlıyacak bir * 
teşkilât kurulmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; bütçenin tümü üze
rinde Umumi Heyette cereyan eden müzakere
ler sırasında Ticaret Vekâletini alâkadar eden 
mevzulara geniş ölçüde temas edildiği malûm
dur. Bu itibarla mâruzâtımda daha ziyade te
mas edilmiyen ve grupumuzun ııoktai nazarı 
belirtilmiyen mevzulara temas suretiyle 10 daki
kalık zaman tahdidini imkân nispetinde değe r v 

lendireceğim. 
Arkadaşlar, arızi karakter taşıyan birkaç. 

seneyi istisna ettiğimiz takdirde dış ticaretimi
zin ötedenberi açık vermekte olduğu malûmdur. 
Bu açıklar 1950 yılından sonra da devam eyle
miştir. Ancak dış ticareti teşkil eden kalender
deki temevvüçlere ve tediye muvazenesi açıkla
rına istisnasız tehlikeli ve kötü damgasını vur
makta insaf eseri olmasa gerektir. Son yedi se
ne içinde ithalâtımızın ancak % 11 ile 24 ü ara
sında değişen cüzi bir kısmı ^ istihlâke tah
sis olunmuştur. Buna mukabil hemen he
men yarısı yatırım maddelerine tahsis edil
diğinden bunların ileride tediye muvazenesinde 
ve ticari bilançomuzda aktif birer unsur ola
cağını düşünmek zarureti vardır. Bu maruza
tımla bir milletin hayatında ithalât ve ihracat * 
rakamlariyle ticaret ve tediye muvazenelrinin 
yıllık olarak mütalâası suretiyle neticeler çı
kartılmasının yerinde olmıyacağma işaret et
mek isterim. 
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Yüksek Heyetinizin de malûmu olduğu üze

re itSal malları, fiyat kontrol teşkilâtı memle
kete dünya piyasalarına nazaran fazla fiyatla 
mal girmesine ve ithal malları fiyatlarmı yük
sek tutmak suretiyle yapılan döviz kaçakçılığı
nı önlemek maksadiyle 1956 yılında kurulmuş 
ve muvaffak olmuştur. 

Umumiyetle zirai mahsullerle madenlerden 
terekkübeden ihracatımız 1957 yılının 10 ucu 
ayında 741 milyon liraya ulaşmıştır. -Ve belli 
başlı ihraç mallarımız stok mevcutlarının sa
tışında bir müşkülât olmıyacağı anlaşılmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar; dış ticaret mevzuun
daki maruzatımı şöylece t elbisen arz etmek is
tiyorum. 'Uzun yıllardan beri görülen ve 1.950 
den sonra da devanı eden dış ticaret ve tediye 
muvazenesi açıkları iktisaden geri kalmış mem
leketlerde umumiyetle tezahür eden bir vakıa
dır. Son yıllarda ithalâtımızın tahminen nısfı
nın yatırımlara tahsisi, maddi ve mânevi saha
daki gayret ve yardımlarla iktisadi potansiye
limizin kuvvetlenmesi haklı olarak bıı açıkların 
ileride zail olacağını ve istihsalimizin artması 
netcesi yüksek seviyede bir ticaret muvazenesi 
kurulacağını göstermektedir. İthalâtımızın bü
yük bir kısmının envestismanlara sarfını dış ti-

* caret borçlarımız için haklı bir sebep olarak 
kabul etmek doğru olur. Mücerret bugünün şart
larına bakarak kötümser neticelere varmak 
doğru değildir, dış ticaret muamelelerinin bir 
millet hayatından uzun devreler halinde tetkik 
ve tahlili varılacak neticelerin daha isabetli ol
masını temin eder. 

Muhterem arkadaşlar, son yıllarda çeşitli 
sahalarda istihsalin artırılması gayesiyle alman 
tedbirler ve yapılan teşvikler neticesinde şir
ketlerin sermaye ve adedleri artmış, bankalar
daki mevduat ve krediler tezayüdeylemiş, si
gorta şirketlerinin faaliyetlerinde bir canlılık 
mügahade olunmuuştur. Bilhassa bankaları
mızda 1950 den sonra büyük inkişaflar görül-

• müştür. Filhakika 1950 de 42 olan banka adedi 
1956 da 56 ya, şube adedi de 566 dan 1 355 e 
çıkmıştır. Bankaların ödenmiş sermaye ve ihti
yatları yekûnu 597 milyon lira iken 1956 da 2 
milyar 23 milyon liraya yükselmiştir. 

Banka kredilerinin istihsali teşvik edici ve 
ticari hayatı canlandırıcı mahiyeti malûm ve 
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müsellemdir. Bu vasıfları taşıyan banka kredile
rinde de son yedi sene içinde büyük inkişaflar 
görülmüştür. 1950 yılında 1 milyar 564 milyon 
liradan ibaret olan banka kredileri 1957 yılında 
7 milyar 700 milyon liraya ulaşmıştır. Bu kre
dilerin ekonomimiz için de faydalı bir şekilde 
kullanılmasını teminen 1956 tarihinde bir ka
rarname ile kurulan banka kredilerini tanzim 
komitesi bugüne kadar banka kredileri için bir 
plâfon tesbit etmek, likiditelerin gayrimenkule 
yatırılmasını önlemek, krediyi spekülatif gaye
lerden uzaklaştırarak istihsal sahalarına teveilı 
eylemek gibi ehemmiyetli ve faydalı tedbirler 
almıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grup »Sözcüsü be
her çiftçiye düşen zirai borcun 105 liraya çık
masından endişe izhar etmektedir. Filhakika 
1950 den bu yana zirai kredide % 470 bir inki
şaf görülmüş ve 1957 nin altıncı ayında bu kre
diler 1 milyar 926 milyon liraya ulaşmıştır. Ancak 
diğer dünya milletlerinin zirai kredileriyle ya
pılan mukayesede : Zirai borçların yüksek de
ğil bilâkis düşük seviyede olduğunu katî su
rette tesbit; mümkündür. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı tarafından Eylül 1955 
de neşredilen Gıda ve Ziraat Durumu adlı 
eserde yayınlanan bir istatistik, zirai kredile
rimizin diğer memleketlerle yapılan mukayese
sinde memleketimizin ileri değil geri kalmış 
durumda olduğunu göstermektedir. 1953 so
nunda müesseseler vasıtasiyle zirai saha .ve zi-
rai nüfusa göre verilen krediler şöyledir: 

Zeredileıı arazinin beher hektarına düşen 
vasati zirai kredi. İsveç, Norveç, Japonya'da 
100 doların üstünde; İsrail, İtalya, Portariko' 
da 80 100 dolar, Finlandiya'da 60 - 80 dolar, 
Belçika ve Garbi - Almanya 'da 40 - 60 dolardır. 
Bakamlar küçülmeye devam ederek Portekiz, 
Yugoslavya, Türkiye ve Mısır'da bu rakamın 
5 - 10 dolar arasında olduğu görülmektedir. 
Diğer taraftan beher zirai nüfusa isabet eden 
zirai kredi vasatisi de Yeni Zelanda'da 500 
doların üstünde bulunmakta İsveç, Norveç, 
Birleşik Amerika, Avusturalya'da 300 - 400 
dolar arasında bulunmakta ve muhtelif mil
letlere ait rakamlar yavaş yavaş düştükten 
sonra Türkiye, Yugoslavya, Portekiz, Meksika 
ve Filipinlerede 5 - 15 dolara düşmektedir. 
Türkiye'den aşağı rakam Seylân ve Mısır'da 
1 - 5 dolar arasında görülmektedir. Bu istatis-
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tikler zirai istihsalimizi arttırmaya matuf kre
dilerin diğer milletlere nispetle yüksek olmak
tan çok uzak . bulunduğunu sarahaten' göster
mektedir. 

Memleketimizde yapılan yatırımların düşük 
olduğundan bahsedilirken en az yatırım yapan 
Türkiye'dir. Kalkınma plânsızdır denildi. Bu 
mevzulara bütçenin tümü üzerindeki müzakere
lerde temas olundu. Ancak yatırımların bugünkü 
imkânlarımıza göre âzami hadler üzerinden ayar
lanmış bulunduğu ve imkân husulünde daha ge
niş yatırımlara gitmenin memleketimiz için lü
zumlu ve zaruri olduğu hakkındaki kanaatleri
mi arz etmek isterim. Muhterem arkadaşlar, du
rumumuz çaresizdir, diyen C. H. P. Grup Sözcü
süne vereceğimiz cevap şudur: Nüfusu, millî ge
liri, ekonomik potansiyeli, zirai ve sınai istihsali 
geniş ölçüde artan, imkânlarına göre yüksek nis
petlerde yatırını yapan, denk bir bütçesi bulunan, 
banka kredilerinde ve tediyatmda büyük inki
şaflar görülen, istihlâki geniş ölçüde yükselen ve 
bu arada millî müdafaa işlerini de asla ihmal et-
miyen sağlam bünyeli bir memleketin ekonomi
si ve istikbali için ancak iyimser olmak mümkün
dür. Hepinizi hürmetle selâmlarım (Soldan, al
kışlar) 

REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Mevzuuma gir

meden önce D. P. Grup Sözcüsü arkadaşıma ce
vap vereyim. 

İktisadi düzenin inkişaf ettiğine delil olarak 
bankalardaki şahsi mevduatın çoğaldığını göster
di. Dua etsin ikramiye keşidelerine, keşideli 
apartımanlara, her ümit gibi, piyangoya bağla
yan halkın paralarına. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ticaret Vekâleti bütçesi münasebetiyle dikkati

nizi çekmek istediğim hususların başında dar ge
lirli vatandaşlarla küçük esnaf ve sanatkârların 
çektiği geçim sıkıntısı gelir. Hükümetin ihtiyat
sız ithal politikası takibetmesi yüzünden memle
kete bir sürü fantazi mamuller dolmuş ve istih
sal gücümüz lâzım olduğu kadar artırılamadığı 
için borçlar karşılanamamış ve dış tediye muva
zenesi tamamen bozulmuştur. 

Buna Hükümetçe yapılan yatırımların emis
yon yoliyle karşılanması da eklenince Türk para
sı düşmüştür. 

Bu hatalı hareketlerin iktisadi ve ticari işle-

195* 0 : 1 
rimize yaptığı yıkıcı tesiri aşağıda arz edeceğim. 
Fakat geçim darlığı artık insan tahammülünün 
üstüne çıkmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Yüz binlerce ailelerin çoluk ve çocuklariyle 

mâruz kaldıkları ıstırap acıdır. 
Ben bu yaralı, aç vatandaşların içinde yaşa

maktayım. Gördüğüm manzara yürekler parçalı-
yacak kadar elemlidir.. 

Hükümetin bu hususta esaslı ne gibi tedbirler 
düşündüğünü öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi sırasiyle yolunda 
gitmiyen ve yapılması artık bit zaruret halini 
alan meseleleri Yüksek Meclise arz etmek isti
yorum. 

Halledilmesi lâzımgelen meseleler : 
1. 5373 sayılı Esnaf dernekleri ve birlik

leri Kanununun tadil edilmesini, 
2. Küçük sanatlar kanununun bir an evvel 

Büyük Meclise getirilmesini, 
3. Esnaf ve sanatkârların çalışma imkânla

rını sağlamak için sıkıntısı çekilen tevzie tâbi 
maddelerin tevzi usulünün değiştirilmesini, 

4. Yarının büyük sanayicisini yetiştirmek 
için küçük sanayiin iyi organize edilmesini, 

5. Küçük esnaf ve sanatkâra krecü açan 
Halk Bankası sermayesinin artırılmasına ve ke
falet kooperatiflerinin daha rahat çalışır hale ge
tirilmesine, 

6. Beynelmilel teşkilâtlarla temas sağlanma
sına imkân verilmesini, 

7. Küçük sanatkârın ve esnafın mutavas
sıtın tahakkümünden kurtaracak geniş çapta 
mahallî kooperatiflerin kurulmasının teminine 
yardım, 

8. Esnafa kalkınma kredileri ihdas edilerek 
yardım yapılmasını, 

9. Esnaf ve sanatkâr yanında çalışan işçile
re ve kalfalara meslekî kurslar açılmasını, 

10. Esnaf ve sanatkâr için modern iş yerle
ri, çarşılar ve site kurulmasını, 

11. Esnaf ve sanatkârın istibaklini garanti 
edecek bir sosyal sigortanın tesisini, 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim, Hasan Bey. 

HASAN TEZ (Devamla) — Sanatkârlarımı
za Hükümetimizin müzaheretini istirham edece
ğim. 

REİS — Müddetiniz bitti, Hasan Bey. 

903 



î : 48 27.2 
HASAN TEZ ((Devamla) — Yüksek Mec

listen, esnafın, milletin bir derdini arz etmek için 
müsaade istirham ediyorum. Bunun emsali var
dır, benden de lütfen esirgemeyiniz. 

REİS — Sizden rica ediyorum, bunu itiyat 
haline getirmeyiniz... Riyasetin tefhimine daima 
riayetkar olunuz, buyurun efendim. 

HASAN TEZ (Devamla) — Cümlemi bitire
yim, efendim. 

Muhterem arkadaşlar... 

REİS — Pazarlık mevzuu değil, rica ederim. 
HASAN TEZ (Devamla) — Arkadaşlar, lâf 

ile peynir gemisi yürümez. Hükümet iktisadi po
litikasında muvaffak olamamıştır. 

RElS — Bu olmaz, Hasan Bey... Burası nü
mayiş kürsüsü değil, Meclis kürsüsüdür. 

Bütçe Encümeni adına Server Somuncuoğlu. 

BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SERVER SO
MUNCUOĞLU (Sinob) — Muhterem arkadaşla
rım; Sayın Bekata tarafından Ticaret Vekâleti 
bütçesi vesilesiyle ticari hayatımız üzerine tev
cih edilmiş bulunan mütalâalarını birkaç nokta
dan cevaplamak istiyorum. Fakat her şeyden 
evvel şunu arz edeyim, ki ; Bekata arkadaşımızın 
mütalâaları bütçenin heyeti limumiyesindeki 
müzakerelerin büyük bir kısım olarak tekra
rından ibarettir. Burada muhtelif hatipler, baş
ta sayın Başvekilimiz olmak üzere muhtelif 
noktalara ayrı ayrı cevap vermiş olmasına rağ
men bu görüşler sanki cevaplandırılmamış, san
ki mucip sebepleri izah edilmemişçesine tekrar 
tekrar ele alınmakta ve muhterem Meclis huzu
runda bir daha söylenmektedir. 

Zarureten cevaplarımız da, bir tekrar ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; ilk. olarak ele alınan 
iddia Adnan Menderes Hükümetlerinin takibet-

• tikleri politikanın istikametine dairdir. 
«1953 e kadar döviz ve altın stoklarının ya

nında iklim şartlarının yardımı ile neticeler el
de edildiği, 1954 den bu yana beliren neticele
rin takibedilen politikanın hedefinin başka isti
kamette gittiği» ni ifade ettiler. Bu noktalar
daki görüşe kısaca işaret etmek isterim. 

1950 - 1953 arasındaki inkişafta elde bulu
nan döviz ve altınların sarf edilmesi suretiyle 
yatırımlara hız vermek imkânı mevcudolmuş-
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tur, ancak asıl mesele para sarf etmek değil, bu
nun ne maksatla sarf edildiğinin politikası in 
ifade etmektedir. Binaenaleyh bu. politikayı ev
velâ vaz'eden Adnan Menderes Hükümetleri ilk 
olarak istihsal hayatını teçhiz edebilmek için 
memleketin muhtacolduğu sermayeyi, burada 
sermayeyi, istihsali temin edecek olan vasıtalar 
mânasına kullanıyorum, temin etmek yoluna 
gitmiştir. Diğer taraftan grup adına arz etti
ğim mütalâalarımda da ifade ettiğim gibi zirai 
sektördeki istihsali bir taraftan fiyatları tutmak 
ve fiyatta istikrar yaratmak suretiyle müstah-
sıla emniyet vermek diğer taraftan âzami dere
cede makin al aştırma suretiyle bâzı mı ntakal arı
mızın mevsimler arası kısa çalışma müddetlerini 
kısaltmak ve nihayet ekim sahalarını genişlet
mek ve böylece memlekette ilk merhalede elde 
edilecek zirai istihsalin en mükemmel ve geniş 
şekilde elde edilmesine teveceüheden bir poli
tikayı tatbika koymak İni politikanın esasıdır. 

1950 - 1953 arasında hava şartlarının iyi 
gitmesinin inzimamiyle bu politika neticesini ver-
mişse bu, sadece döviz rezervine atfedilecek bir 
netice değildir. Bu, bilhassa arz ettiğim unsur
ların bir araya gelmesinden ve bu unsurlara isti
kamet veren politikadan doğmuştur. Barker ra
porunu yazıp memleketimizden ayrılanlar, hilâ
li ara Türk Hükümetine yapılan bu tavsiyeler 
üzerine bâzı neticeler alındığını da düşünmüşler. 
Nieells, bir Amerikan mecmuasında, ilmî bir an
layışla; «Biz, yaptığımız tavsiyelerle fiyat tutu
mundan ve makinalaştırmaktan bir netice bekle
miyorduk. Fakat, Türk Hükümeti, bu noktada 
ısrar etmek suretiyle bizim ortaya attığımız fi
kirleri fiilen tekzibetti. Hava şartlarının iyi ol
masının, fena olmasının rekoltelerimize müessir 
olması sadece Türkiye Ve münhasır bir hâdise de-
ğildir. Bütün dünyayı, bütün zirai istihsali alâ
kadar eder. Bu, hükümetlerin iktidarı dışında 
bulunan bir âmildir. O itibarla bu tesirleri he
saba katarak 1954 te başlayıp üç sene üst üste 
kurak giden şartların zirai istihsalimizde menfi 
neticeler verdiğini hesaba katmıyarak, dünyada 
beşinci derecede buğday ihraceden bir memleket 
iken, buğday ithal ettik, gibi iddialar ortaya sür
mek suretiyle tenkidetmek insaflı bir görüş ol
maz. İstihsal azlığından dolayı o memleketin ıs
tırabına seyirci kalması bir hükümet için çok 
fena şeydir. Eğer bir memleket dış itibarına ve ma
haretine dayanarak, hattâ rekoltesi fena gitmiş, 
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olsa dahi memlekette bundan doğacak zararları 
önlemek, vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap 
vermek için dışardan bu ihtiyaçları karşılaması o 
memleketin itibarını ve hükümetlerinin mahare
tini ispat eder, dışardaki prestijini ve itimada 
lâyık olduğunu ispat etmiş olur. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) Bu hali o hükümetin aleyhinde 
değil, lehinde kaydedilecek bir vasıf olarak ele 
almak lâzımdır. 

Dış ticaretimiz serbest olacaktı, olmadı mese
lesi.. Dış ticaretimizin yüzde yüz serbest olacağı
na dair her hangi bir taahhüt mevcut değildir. 
Dış ticaretimizin serbest olacağına dair olan mü
talâayı, liberasyonu bir hüküm olarak vaz'eden 
Avrupa İktisadi İş Birliği Anlaşmasının bir ne
ticesi olarak telâkki etmek mümkündür. Halbuki 
aynı birliğin azaları olan Almanya 1951 de ve bu 
yıl Fransa - 1957 de - liberasyonu durdurmuş ve 
kendi tediye muvazenesini müdafaa edebilmek 
için birtakım tedbirler almaya mecbur kalmışlar
dır. Esasen bu yapılan anlaşmalardaki ihtirazi 
kayıtlar oraya katılan hükümetlere bu salâhiyet
leri vermektedir. 

Bu noktaya kısaca işaret ettikten sonra, Tür
kiye'nin niçin böyle yapmaya mecbur olduğunu 
izah -etmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, Türkiye her şeyden evvel bir 
zirai istihsal memleketidir. Yani istihsalinde zi
rai sektörün büyük rolü olan bir memlekettir, 
ithalâtını zirai ihracatla karşılıyabilmektedir. 
Gayrielâstiki bir zirai istihsale dayanan ihracatı 
istediğiniz kadar artırmak mümkün olamaz. 
Halbuki bünyeleri daha çok sınai olan memle
ketler kapasitelerini daha çabuk artırarak ih
racatlarını süratle genişletebilirler. Demek olu
yor ki, zirai madde ihraceden bir memleket iste
diği kadar çoğalan ihraç imkânına sahip değil
dir. İkincisi konjonktür dolayısiyle hammadde 
ihracatçısı memleketler 1954 ten itibaren kıy
met olarak kayıplara mâruz kalmışlardı. Dün
ya piyasası mütemadiyen bu maddeleri daha 
ucuz? ihraçfeder olmuştur. Binaenaleyh bu iki 
unsur Türkiye ihracatında neden azalma, oldu
ğunu ve memleketteki madde darlığının sebebi
ni izah etmeye kâfidir. Bu şartlar altında döviz 
tedarik eden bir memleket kendi ithalât ihtiya
cını en mübremlerinden başlamak üzere bir hu
dut koymaya, çizmeye mecburdur. Bir bakıma 
daha uzun seneler bu, ayarlı sistemin ."dışına- çık-
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maya bendenizce imkân yoktur. 

| Arkadaşımın uzun zamandan beri bu mem
lekette söylenen bir iktisat şûrası fikri de bu 
vesile ile tekrar ortaya atıldı. 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet ve iktidarın 
yanıbaşmda ehliyetli ve ihtisas sahibi kimseler
den müteşekkil ve her dediği ve aldığı kararı 

i Hükümetin tatbik etmesi mecburi bir ihtisas şû-
I rasının kurulması fikri mütemadiyen ortaya atıl

maktadır. Bu, Türkiye'ye hâs bir iş de değildir. 
Bu fikir Amerika'da da ileriye atılmış ve ilim 
adamlarının münakaşasını mucibolmuştur. Va
rılan netice şudur : 

I Bir iktidar, doğrudan doğruya milletten sa
lâhiyet almak suretiyle memleketin işlerini ida
reye memur edilmiştir. Mesuliyetini müdrik ola
rak hesabını doğrudan doğruya millete vermek
te ve bunun bilançosu neticesinde de alacağı rey
lerle tekrar iktidarda kalıp kalmamak suretiyle 
bu mesuliyeti bir müeyyideye bağlanmaktadır. 
Bu durumda iktisadi şûra, ismine ne derseniz 
deyiniz, memleketin işlerini katı karara bağlıya-

' cak olan Hükümete, âdeta direktif verecek bir 
organizasyon olarak düşünülmektedir. Halbuki, 
onun mesuliyeti Hükümete karşı olacaktır. Hü-

! kümet onun dediklerini kabul etmeye mecbur 
kaldı mı seçmenlere karşı mesul olması imkan
sızlaşır. Bu sebeple ihtisas sahibi kimselerden is-
tişari bir tesis teklif ediyorsa zaten zaman za
man Başvekâlet ve sair İktisadi Devlet Teşek
külleri bu yolda mevcut elemanlardan istifade 

! ederek bu nevi mütalâaları almaktadır. Binaen
aleyh bunları bir iktisadi şûra kararının mev-

! zuu yapıp, Hükümet için de bunu lâzimülittiba 
I bir katiyete bağlamakta menfaat yoktur. Bu, 
I demokratik rejimin kendi bünyesine de uygun 
! değildir. Hesabı verecek Hükümet ve iktidarlar, 

bunların hareketini tâyin edecek de iktisadi şû
ra. Bu gayrikabili idraktir, sayın arkadaşlarım. 

Muhterem Bekata arkadaşım kalkınmaya ta
raftar olduklarını ifade ettiler. Elbette ki, bu-
mm aksi iddia edilemezdi. Birinci konuşmamı 
yaptığım zaman arz etmiştim, evolüasyon ile 
developmanm birbirinden çok büyük farkı var
dır. Kalkınmaya taraftarız dedikten sonra he
men ilâve ettiği cümleden. anlıyoruz ki, memle-

! kette millî geliri artıracak, istihlâke ayrılacak 
olanların dışında kalanları yatırımlara tevcih 
edeceğiz. Ve böylece kalkınmayı güçlüğe ve mu-
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vazenesizliğe mâruz kalmadan yapacağız. Arka- j 
daşlarm ileri sürdükleri kalkınma budur. 

Bu görüş kabul edil mi onun tatbikatta ifade 
ettiği mâna da başka oluyor. Bu memlekette 
bütün çalışmalara rağmen hâlâ istihlâk büyük 
bir seviyeye çıkamamıştır. Millî gelirinin asgari 
yüzde 77 ni istihlâke hareıyan bir memlekette se
viye düşük olduğuna göre istihlâki daraitamıya-
cağımız bir hakikattir. O halde Devlet masraf
ları da millî gelirden çıktıktan sonra kalacak 
cüzi miktarla yapacağımız yatırımlar ancak size 
100 sene sonra neticelerini verecektir. Hangimi* 
bugünkü şartlar altında köylerimize ve alelûmum 
Türk halkına yüz sene sonra ancak size bir şeyler 
yapabileceğiz, diyecek cüreti gösterebiliriz, arka
daşlar. (Soldan alkışlar). Netice, süratle kalın
maya mecburuz. Bu süratli kalkınma için D. P. 
hükümetlerinin aldıkları tedbirleri tatbikâ koy
mak gerekirdi ve öyle olmuştur. Bir kere o me
kanizmayı çalıştırdıktan sonra hâsıl olacak verim
leri yani geliri büyük bir süratle tekrar yatırım
lara aktarmak ve onları kat sayısı tâbir edilen 
neticelerle yeniden istihsale tevcih etmek gerekir. 
Dış kaynaklardan elde edilen ve edilmesi muhte
mel olanlarla birlikte yatırımlar en faydalı bir 
şekilde kullanılmış olur. Yatırımlar, bu memle
ketin kalkınmasına müteveccih ve kalkınmadan 
beklenen hedeflere tevcih edilen bir politikadır. 
Demek oluyor ki, tedrici kalkınma politikası de
nen kervan nihayet yüz senede menzile varacak 
ve kimseyi tedirgin etmiyecek bir politikadır. 
Buna mukabil süratli kalkınma politikası fiyatla 
tediye muvazenesi ile boğuşmayı göze olan bir po
litikadır. Bu memleketi Demokrat Parti iktida
rının ki, en kısa zamanda kalkındırmayı hedef 
tutan ve memleket realitelerine göre de elbette 
ki, çok haklı olan bir kalkınma politikasıdır. 
Şimdi bu iki anlayışı yan yana koyunca, mebdei 
hareketimizin başka başka olduğu meydana çı
kar ve netice olarak tedbirleri de başka başka 
görmemiz gayet tabiîdir. 

Meselâ kıymetli arkadaşım, zürranm bor
cunun şu kadardan şu kadara çıktığını ifade et
tiler. Bunun tahkiki mümkün olmadı. 'Böyle ol
duğunu farz etsek bile istihlâki için borç altına 
giren köylü ile istihsalini artırmak için teçhiz 
edilen köylünün bu sebeple borç altına girmesi 
başka başka şeylerdir. (Soldan, bravo sesleri ve 
alkışlar) Mücerret rakamlarla bir hükme var-
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mak elbette ki, 'bizi yanlışlıklara götürür. Zirai 
istihsalin yanibaşmda sınai istihsalimizin de 
azaldığını söylediler. 

Muhterem, arkadaşlar, Maliye -Vekili takdim 
nutkunda, Sayın Başvekilimiz türlü vesilelerle 
müteaddit defalar kürsüye gelerek bu hususu 
ele aldılar, bendeniz de ayrıca arz ve izaha ça
lıştım, sekiz vilâyette, ıgeçen senenin Eylül 
ayında yapılan sanayi sayımı, basit bir hesapla 
göstermiştir ki; 1949 yılında 911 milyon olan 
sanayi geliri sabit fiyatlarla, 1957 yılında 3 mil
yar 640 milyonu bulmuştur. Bu artış karşısın
da % 42 gerilemiş demek; hakikatin kendisini 
görmemek, ıoım bile bile inkâr etmek demek mâ
nasına gelir. ('Soldan, alkışlar) 

Arkadaşlarım, tahmin ediyorum ki, Muhte
rem Ticaret Vekili, bizim ticaret muvazenemin 
mevzuunda aldığımız neticeleri, aynı zamanda 
dahilî istihsali mizlfe karşılaştırarak sizlere rakam 
şeklinde verecektir. Fakat bendeniz bir fikir ve
rebilmek için söyriyeyim. Meselâ pamuklu, yün
lü, şeker ve çimentoda memleket istihlâki için 
istihsal edilen kıymetlerin yekûnu 1 milyar 881 
milyon Türk Lirasına baliğ olmaktadır. -Bugün 
dahi aynı maddelerde kıtlık vardır, istediği ka
dar vatandaş ihtiyacını tatmin edemiyor diye 
birtakım mütalâalar ileri sürülmektedir. Mem
leketin içinde 1 milyar 881 milyonluk bir is
tihsal artışının istihlâke arz edildiğini hesaba 
katarsak, hakiki istihlâk hacminin nerelere var
mış olduğunu kolayca anlarız. Ve bu yatırımlar 
olmasa idi memleketin ne kadar büyük bir sı
kıntıya mâruz kalacağını da tahmin edebiliriz. 
Yatırımlarla hu neticeyi kısa zamanda istihsal 
edip vatandaşlara mal arz etmemiş durumda 
bulunsaydı k, 1 milyar 881 milyon liralık bir mal 
için dahi bugün çok ağırlıklar çeken tediye mu
vazenemize müracaat etmek Ve bunu dışardan 
getirmek zorunda kalacağımız tabiî bir netice 
olarak ortadadır. 

Demek oluyor ki, bir taraftan artan istihlâk 
sebepleri, ilk konuşmamda da arz etmiştim, 
içeride yaratılmakta 'olan kıymetler ve vücuda 
gelen maddeler istihlâke cevap verirken, diğer 
taraftan ithalâtımızı da yine mümkün mertebe 
yatırım maddelerine fazlaca tahsis etmek sure
tiyle ana politikayı müdafaa edip bir taraftan 
da hammadde ve yedek parçaya tahsis etmek 
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suretiyle, iktisat politikası memleket ihtiyacına 
muvazi olarak yürütülmektedir. 

Şunu arz edeyim ki, Muhterem Başvekilimiz 
de söylediler, pamuk istihsal ettiğimiz ve bize 
döviz kaynağı olan bir maddedir. Eğer hepsini 
i'hracedebilcek, bize getireceği dövizi fbir kena
ra koysak ve ondan sonra Türkiye'nin mensu
cat ihtiyâcını karşılamak üzere' müsaadesi ver
sek, ve onları ithal etsek göreceğiz ki, pamuk
tan elde edilecek dövizden kat kat fazlasının 
tediyesini istilzam edecektir ve ayrıca yabancı 
memleketler iş gücünü, sermayelerinin faizleri
ni ve hattâ kendi devletlerine ödedikleri ver
gileri de Türk müstehlikinin sırtına yükliyece-
ğiz. Eğer bugün ihracat azalıyorsa, meselâ bu
gün pamuk ihracı 140 bin tondan 50 - 60 (bin 
tona düşüyorsa, Türk sanayiinin kullandığı pa
muğun 110 bin tona çıkmasmdadır. 

ismail Rüştü Aksal, konuşmasının bir yerin
de, kalkman memleketin dış ticareti de gelişir-, 
dedi. Bu asla yüzde yüz doğru değildir, arka
daşlar. Bir memleketin kalkınması başka şeydir, 
bir memleketin dış ticaretinin genişlemesi baş
ka şeydir. Eğer bir memleket iç pazarları kendi 
istihsaline kifayet ediyor, istihsalini memleket 
bel'ediyorsa o memlekette ihracatı artırmak 
mümkün olmaz ve gaye de değildir. Buna muka
bil bir kısım istihsaliniz artabiliyorsa dış ticaret
ten bir artış beklenebilir. Sizlere Birleşik Ame
rika Devletini misal olarak verebilirim. O gep-
geniş pazariyle 11 - 16 arasında oynıyan dış ti
careti gelişmiş olan bu memleketin umumi ikti
sadi hayatında dış ticaretinin aynı istikamette 
yürümediğinin delilidir. Gelişmekte olan Tür
kiye'nin sıkıntısı, gelişmeyi süratle kalkınmayı 
temin edecek olan faaliyetleri yapmak için lü
zumlu teçhizat ve makinayı ithal etmek mecbu
riyetinde bulunmasmdandır. Fakat Bütçe En-
cümenindeki görüşmelerden de anlıyoruz ki, me
selâ Makina Kimya Endüstrisi Kurumu ve bu
nun yanında Türk işçi ve teknisiyenlerinin pi
yasaya yayılmış bulunan imalât kudreti,, bizi 
yavaş yavaş çok prezisyon istemiyen alât ve ma-
kinalar hariç bizi yabancı memleketlere müra
caattan yavaş yavaş kurtarmaktadır. Birçok 
fabrikalarımızın makinalarının büyük bir kısmı 
Türk mamulüdür. Türk işçisi bu memleketin 
iktisadiyatında çok mühim bir rol oynamaya 
başlamıştır artık (Soldan, bravo sesleri, alkış-
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lar) nerede başlayıp nereye kadar gelmiş olan 

j bir kalkınma ve teçhizatlaııma imkânını bir sün
gerle silip bugün çekilen birtakım madde dar-

. lıklarınm sebebini takibedilen politikanın yan
lışlığına bağlamak haksızlıktır. 

Muhterem arkadaşlar; Bekata arkadaşımız 
| Almanya'nın kalkınmasında Adenavrer'in söy-
| lediği sözleri burada tekrar ederek birze ders 
i vermek istediler. Evet ama Almanya'nın şart-
I lan ile Türkiye'nin şartları aynı mıdır? Birbiri-
I ne benzemiyen iktisadi bünyeleri birbiriyle 

mukayese etmekten ne netice alınabilir? Elbette 
ki, hiç. 

Almanya ikinci Dünya Harbinden mağlûp 
çıktı. Almanya millî servetinin büyük bir kıs
mını harb gücüne sarf etti. Ondan sonra Sov
yet Rusya'nın Alman topraklarından söküp 
Demirperde gerisine taşıdığı fabrikalar yüzün
den fakir düştü. Memleket baştan başa harab-
oldu. Bu vaziyeti bir tablo halinde çizdikten 
sonra bu memleketteki kalkınma mucize ola
rak ifade edilmektedir. Elbette bir mucizedir. 
Ama mühim dayanak noktaları vardır. Alman 
Milleti mağlûbolmasma, Almanya'nın tahribe-
dilmiş bulunmasına rağmen Alman fenni ve iş
çisi harbin sonunda tahribedilmemiş olarak 
ayakta kalabilmiştir. Asırların temin ettiği im
kânlar nesillerden nesillere gelip yerleşmiş ve 
bu vasıflı iş gücü harb sonunda tahribedilme-
miştir, bir. ikincisi; bizim gördüğümüz Ame
rikan yardımının çok üstünde, 4 milyara yakın 
bir yardıma mazhar olmuştur. Bir taraftan 
kudretli bir iş gücü, diğer taraftan bu dış yar
dım Almanya'yı hattâ komşusu Fransa'yı korku
tacak kadar her sahada geliştirmiş, teçhizatını 
yenilemiş, çalışmalarındaki iş gücü zaten mev
cut bu memlekette bizim anladığımız mânada 
değil tabiî bir mucizenin dogmasına imkân ver
miştir. Bu tabiî idi. Ama asıl mucize, elinde 
imkân bulunmıyan bir memlekette bir şeyle
rin yaratılmış olması ve her güçlüğe rağmen 
memleketin en ileri bir kalkınmaya doğru sevk 
edebilmesindedir. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) 

Muhterem Hasan Tez arkadaşımızın bir mü
talâasına cevap vereyim. (Soldan, cevap verme 
sesleri) Müsaade buyurun efendim, gayet mü
him bir nokta arkadaşlar* Hasan Tez arkada-
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şını mühim noktaları bulup Büyük Millet Mec
lisini ikaz etmeye çalışıyorlar. Fakat yaniış bir 
zehaba yer vermemek için karşılamaya mecbu
ruz. Hasan Tez, bankalarda mevduatın apart
man ikramiyeleri tesiri altında artmış olduğu
nu söylediler. Tasarruf yapan vatandaşlar nez-
dinde bu âmilin müspet rol oynadığını bende
niz inkâr edecek değilim. Ancak,. memleket 
ekonomisinde bir artış mevcut değilse bu mev
duatın artmasına imkân yoktur. Misali, ben, 
yabancı memleketten getirip vermiyeceğim, bi
zim memleketten vereceğim. Neumark'm İkti
sat Fakültesi mecmuasında çıkan bir etüdün
de tasrih edildiği gibi, memlekette emisyon 
1940 tan 1946 ya kadar yüzde 450 nispetinde 
artmış olmasına rağmen o zaman artabilen 
mevduat ancak bir misli olmuştur. 

Şimdi, 1950 den bu yana emisyon yüzde yü
ze varmış. Buna rağmen mevduat yedi misli 
artmıştır. Türk vatandaşı artık Türk parasına 
bütün fiyat temevvüçlerine rağmen kıymet ver
mektedir. Nakidolarak tutmaktadır ve ban
kalarda Türkiye'nin kalkınması için onu bir 
kaynak olarak yaratmakta menfaat görmekte
dir. Bu anlayış ve bu davranış yeni bir zihni
yeti ifade etmekte ve o anlayış Türkiye iktisa
di kalkınmasının temelini teşkil etmektedir. 
(Alkışlar) 

EEÎS — Fazıl Yalçın. 
FAZIL YALÇIN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım; bir meselenin halli bir marazın 
izalesi için evvelâ bu meselenin ve marazın 
kabul edilmesi lâzımdır. Her nedense Hükümet 
bir türlü bir marazın mevcudiyetini kabule ya-
naşmamaktadır. Fiyat yükseliyor diyoruz, bu 
kabul edilmiyor veya kabul edilse bile saik sun
idir ve . spekülatiftir, denilmektedir. Takibedi-
len enflâsyonist politika sebebiyle ithalât müş
külâtının hissedildiği, malın kaçtığı şeklindeki 
cevabımız, efkârı umumiyeyi teşviş ile itham 
olunuyor. 

Bir noktaya işaret etmek isterim arkadaşlar, 
. bu memleketin kalkınmasını ticari ve iktisadi 

bir refaha kavuşmasını istemiyen tek bir va
tandaş tasa\vur edilemez. Bu memleketin kal
kınması, iklisadi ve ticari refahı ve bu meni-" 

"leketin bekası meselesidir. Bu itibarla dün Ma
liye Vekâleti bütçesi münasebetiyle konuşan 

•-• - : Jmftirtprpm Basvekilimiz'.-bizi .efkârı umumiyeyi 
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teşviş ile itham ettiler. Bu suretle bu noktayı 
hatırlamamış olmalarından dolayı buna işaret 
etmek lüzumunu hissetmiş bulunmaktayım. 

Fiyatlar yükselmektedir; bu bir vakıadır. 
Fiyatların yükselişinde suni ve spekülatif âmil
ler vardır. Bunun sebebi ise takibedileu iktisa
di politikadan ileri gelmektedir. Fiyatlar istih
sal hacmma bağlı olarak işler. Bu iktisadi bir 
kanundur. Memleketimizdeki bu fiyat yükseli
şi bu kanuna istinaden cereyan etmektedir. Hü
kümete göre iştira gücü normaldir. .1950 - 1957 
seneleri arasındaki iştira gücü artış nispeti yüz
de 52 dir. İş hacmi nispeti ise yüzde 45 i bul
maktadır. iştira gücünün bu suretle artması
nın sebebi Hükümetin takibettiği iktisadi po
litikadan ileri gelmekte, gerek yatırım, gerek 
dış ticaret, geı-ekse bütçe politikasiyle Hükü
met iştira gücünü devamlı bir surette körükle
miş bulunmaktadır. Bu noktanın yanlış anlaşıl
maması için. bir hususu tavzih etmek isterim: 
Biz de kalkınmanın, yatırımların hızına bağlı 
olduğuna inanmaktayız. Ancak yatırımların 
dahilî gelirler, istikrazlar ve dış yardımların 
toplamına müsavi olması lâzımdır. Aksi takdir
de enflâsyon denilen hâdise meydana gelir. Bu 
ise yatırını ve memleketin kalkınması üzerine 
tesir eder. Bunun için plân ve program üzerin
de durmaktayız. 

Bir de tevzi ve tanzim mevzuuna temas ede
ceğim. Merkez tevzi ve tanzim işleriyle meşgul 
olan makamlar hakikaten büyük bir dikkat ve 
ihtimamla, büyük bir feragat içerisinde çalış
maktadırlar. Kendilerine huzurlarınızda teşek
kür etmeyi bir borç telâkki etmekteyim. Ancak 
vilâyet teşkilâtında tevzi ve tahsis işleri gayri-
âdilâne bir sistem ve usul içerisinde cereyan 
etmektedir. Bu bakımdan muhterem vekâletin 
İni mevzuun murakabesin de hassasiyet göster
mesini rica etmekteyim. 

Son olarak da Muhterem Başvekil dün Ma
liye Vekâleti bütçesinin görüşülmesi esnasında 
dediler ki ; «Türk milleti için kara bir tablo çi
ziyorlar, yakında nedamete uğrıyacaklardır.» 
Muhterem arkadaşlar; huzurlarınızda bütün 
kalbimle anlatmak isterim k i ; eğer kara bir 
tablo çiziyorsak nedamete uğramayı temenni 
ederim. Çünkü; bu, memleketin yüksek menfa
atlerinin icabıdır. Ve bunu bir itibar meselesi 
yaparak, memleketin yüksek'menfaatlerini fe-
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da eden insanlar değiliz. Bundan Sayın Baş
vekil müsterih olsunlar. Ancak; gerek bugün
kü neticeleri, gerekse halkın oyu ile yanlışlığı 
anlaşılmış bir iktisadi politikayı müdafaa sade
dinde, vicdani kanaatlerine ve yeminine sadık 
kalarak bâzı hakikatleri burada tebarüz ettiren 
insanları efkârı umumiyeyi teşvişle ithamın ne 
dereceye kadar doğru olduğunu yüksek takdir
lerinize arz ederim. (Sağdan; alkışlar) 

R E İ S — Buyurun, Başvekil. (Soldan, alkış
lar) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, analşılıyor ki, 
söylenen sözleri bir defaya maihsus olarak değil. 
mütaaddit defalar tekrar etmek icabediyor. Bu 
kürsüden ifade edilen hakikatlerin bir defa, iki 
defa söylenmiş olması bir hata teşkil eder. Bu
nu sayın muhalefetin tenkidlerinden anlamak
tayız. Bütçe 10 günden beri müzakere edilmek
tedir. 10 günden beri söylenmedik söz kalmadı. 
Maliye Vekili geniş bir izah yaptı. Bunu Halk 
Partisi adına cevaplandırdılar. Diğer partiler 
de bildiklerini söylediler. Bunlara karşı 'muh
terem milletvekillerinden söz alanlar çok oldu. 
Hükümet de bunları mütaaddit defalar hiçbir 
noktası eksik kalmamak şartiyle cevaplandırdı. 

Buna rağmen, şimdi karşınıza Hıfzı Oğuz 
Bekata çıkıyor, bu 10 gün devam eden müza
kerelerde sanki hiçbir cümle işitmemiş gibi, ka
fasına koyduğu, partilerinin propaganda prog
ramı olarak tesbit ettiği sözleri, burada gözü
müzün içine baka baka söylemekte tereddüt et
miyor. Teşekkür ederiz, propagandanın ne de
mek olduğunu bu suretle öğrenmekteyiz! 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bize 
konuşmak imkânını vermediniz de onun için 
söyledim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi müsaade ederseniz söyliyeyim, yal
nız on gün değil, üç aydan beri bütçe Meclis
tedir. Kendileri Bütçe Komisyonunu takibet-
mişler ve burada söyledikleri hususların hep
sinin ceArabını almışlar, kanaat getirmişler, ka
naat getirdiklerini ifade etmişlerdir. On gün- . 
den beri de Yüksek Heyetinizde müzakere ce
reyan ediyor, gerek oradaki konuşmaları uzun 
uzadıya müzakereleri 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Müsa
ade edin. (Soldan, gürültüler) 
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REİS — Hıfzı Bey, lütfen müdahale etmeyin. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Arkadaşlar, eğer konuşmamı arzu etmi
yorsanız konuşmam. 

Devam eden müzakereleri, ileri sürülen ha
kikatleri, verilen cevapları asla kaale almadan 
ilk defa konuşuyormuş ve meseleye ilk defa te
mas edilmiş gibi, burada konuşulanların bir sa
tırını dahi işitmemiş gibi; sanki bir mağarada 
oturup kendi kafasından hazırladığı birtakım 
yazıları buraya getirip... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Mü
saade buyurun... 

REİS — Rica ederim Hıfzı Oğuz Bey, müda
hale etmeyin, sükûnetle dinleyiniz. (Sağdan, 
gürültüler) 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Böyle konuşamayız beyler, böyle olmaz. 

REİS — Rica ederim beyler, sözlerim Halk 
Partisi Gfrupuna değildir. Yalnız Hıfzı Oğuz 
Beyedir. İstirham ederim sükûnetle dinleyiniz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhaliflerimiz buraya gelecekler, bize; 
siz köylüyü, şehirliyi perişan ettiniz, memle
keti batırdmız, hiçbir şey bilmiyorsunuz, mem
leket felâket içindedir, politikanız iflâs etmiş
tir ve saire ve saire gibi akla gelen Iher şeyi 
söyliyecekler. Burada teşrih edilmiş olan ha
kikatleri kaale almıyarak bizim sözlerimize ku
laklarını tıkayacaklar. İstediklerini konuşa
caklar, boş iddialarını cevaplandırdığımız za
man da bir dakika dahi yerlerinde tahammül 
göstermiyecekler. Böyle müzakere olmaz. 

Sonra da, dönecekler efkârı umumiyeye, bi
zi konuşturmuyorlar, diyecekler. (Sağdan, doğ
ru sesleri), (Sağdan, itirazlar) 

Muhterem arkadaşlar, söylediklerinin hiç
birisi uzaktan, yakından memleketin hakikatle
ri ile alâkalı değildir. (Soldan, bravo sesleri) 
Hele vardıkları hükümler tamamen yanlıştır, 
tamamen maksatlıdır. 

Maarif Vekâleti bütçesi konuşulurken, ge
lirler, rejim meselesini ortaya atarlar. Harici
ye Vekâleti bütçesi konuşulurken yine rejim 
meselesini ileri sürürler. Halbuki haricî me
seleleri konuşmak çin bir hafta sonra başlıyacak 
olan bütçe müzakerelerini bekliyemediler. Sanki 
memleketin dış durumunda büyük bir tehlike var
mış gibi, grupumuz açık toplantı yapacaktır, de-
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diler. Güya büyük bir tehlikenin derhal önlen
mesi icabediyormuş ve bir hafta evvel de memle
ketçe bilinmesi lâzımgelen şeyler varmış gibi 
sayfa sayfa neşriyat yaptılar ve bir hafta bekliye-
mediler. (Bağdan, gürültüler) 

REİS — Çok istirham ederim, Başvekilin 
sözlerini kesmeyin 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Hiç birisi söyledikleri gibi değil. 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Sadede 
sadede. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Siz sadedin ne olduğunu biliyor musunuz? 

REİS — (Abdullah Köksel'e hitaben) Zatıâli-
nize bir ihtar veriyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Dinlemek istemiyorsanız ve buna kararlı 
iseniz pak âlâ. Her cümlenizin arkasından sadede 
gel diyecek ve sözümü keseeekseniz, buna kararlı 
iseniz onu da bilelim. Zararı yok. 

«Bir yerde ki yok nağmeni takdir edecek gûş, 
Tazyii nefes eyleme tebdili makam et.» 
Niçin dinlemiyorsunuz; Niçin tek taraflı dü

şünüyorsunuz? Niçin tek taraflı olarak bütün 
verilen cevapları kale almadan, hiçbir hakikat 
üzerinde bir dakika bile durmadan, buna taham
mül etmeden yazdığınızı getiriyorsunuz; burada 
otomat gibi, robot gibi okuyorsunuz? (Soldan : 
Kuvvetli ve sürekli alkışlar; sağdan: şiddetli gü
rültüler, sıra kapakları, sesleri). Sıraya vurmakla 
birşey olmaz, cevap verildiği zaman... 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ben 
rabot değilim, mebusum... 

MEHMET KARTAL (Malatya) — Böyle 
Başvekil olmaz. 

REİS — Mehmet Kartal Başvekile karşı ha-
karetâmiz bir söz sarf etti. Mehmet Kartal'ın üç 
İnikat celse dışı edilmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen işaret versinler... Ka
bul etmiyenler... (Sağdan, gürültüler) Mehmet 
Kartal'ın üç inikat celse dışı edilmesi kabul edil
miştir. 

Buyurun Mehmet Kartal salonu terk edin. 
(Sağdan, gürültüler) 

Efendim; böyle şey olmaz. Başvekile böyle 
hitabedilmez. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Beye
fendi Robot ne demek? (Gürültüler) 

— Efendim; bütün Grup ayağa kalkı-
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yorsunuz. Böyle şey olmaz. Oturun beyler yeri
nize.. (Şiddetli gürültüler) 

Beyefendiler rica ederim sıradan sıraya ko
nuşmayın. Yerlerinize oturmanızı rica ediyorum. 

Devam buyurun Adnan Beyefendi. 
Selim Bey; zatıâlinize bir ihtar veriyorum. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Burada (Gürültüler) 
REİS — Rica ederim, sükûneti muhafaza 

edelim. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Üç aya yakın bir zamandan beri, sözlerime 
başlarken ifade ettiğim gibi, Bütçe Encümeninde 
ve yüksek huzurunuzda cereyan etmiş olan kar
şılıklı konuşmaların bir cümlesi dahi hatırlan
mak istenmiyerek yazdıklarını buraya gelip robot 
gibi, otomat gibi.. (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

REİS — Sükûneti muhafaza edelim, siz de
vam buyurun beyefendi, ben karşılarım. (Soldan 
«biz dinliyoruz, siz devam buyurun» sesleri) Lüt
fen oturalım arkadaşlar. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar, bir fiil ve hareketi 
ifade ve tespit için masum olarak, ahlâki redaati 
olmıyan, tecavüzkâr olmıyan bir teşbihi bu de
recelere kadar bir galayanla karşılamanın mucip 
sebebini takdir edememekte olduğumu samimi
yetle arz ediyorum. 

SOLDAN BİR MEBUS — Acizlik... 
REİS — Kim söyledi tesbit edemedim. Kim

se ona bir ihtar veriyorum. (Sağdan; tesbit et, 
ceza ver, sesleri) 

Ceza verdim efendim, rica ederim sükûneti 
bozmayınız. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bunun, buradaki konuşma tarzına muzaf 
olmak üzere her hangi bir harkaret kasti uzak
tan, yakından alâkası yoktur. Sadece vaziyeti ta
rif edebilmek için söyledim. Bu derece galeya
na sebep olduğumu belirtmek için de ikinci defa 
tekrar etmek ve böylece sözlerimi vuzuhlandır-
mak istedim. Bir kısım arkadaşların bütün top
lantı devammca bir sıkıntı içinde oldukları ve 
müzakerelerin selâmetle cereyanını hiddetli, ve 
şiddetli tavır ve sözlerle daima ihlâl etmeye müs-
tait bir haleti ruhiye içinde bulundukları müşa-
hade edilmektedir. Aynı galeyanı, heyecanı, hid
deti ve işddeti diğer muhalif arkadaşlar da elbet
te objektif olarak görüyor ve hissediyorlar. Fa-
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kat bir kısmı var ki, en küçük kelimede ayağa 
fırlayarak el, kol, göz ve kafalariyle bir takım -
hattâ dilim varmıyor, söylemeye - hakaretânıiz 
tavırlarla ve işaretler yapmak suretiyle taham
mülsüzlük gösteriyorlar. Bu arkadaşların yakın 
zamanda bu müzakerelere alışacaklarını ümidet-
mek isterim. Şimdi sözüme devam ediyorum: 

Demiştim ki, hariciye politikamızın müzake
resi için bir hafta daha sabredip Hariciye büt
çesi konuşulurken harici politikamızın müzakere 
ve tetkik edilmesini beklemeye tahammül göste
remediler. Bir hafta evvel, biliyorsunuz, Grup 
olarak açık toplantı yapacağız diye ilân ettiler. 
Bu Grup toplantısında konuşan mebusların mü
talâaları o zaman gazetelerle neşredilmişti. 

Bu neşriyat mebus olarak söyledikleri sözleri 
tesbit ediyordu. Bunların Büyük Millet Mecli
sinde grup adına toplanması iyi oldu. Biz de 
böylece C. H. Partisinin Grup olarak harici po
litikada neler düşündüğünü ve nasıl bir yol ta-
kibetmekte olduğunu sarih ve vazıh olarak Öğ
renmiş olduk. 

Şimdi harici politika üzerinde iki ayrı görü
şün gerek esasları, gerek tatbikatta biribirinden 
ayrılan noktaları ne ise vesikalarla ve zabıtlarla 
artık tesbit edilmiş bulunuyor. Bu suretle iki 
zıt görüşün hangi söylenenler, söylenmek istiyen 
iki noktalarda biribirinden ayrıldığını teşrih ve 
tahlillerle büyük milletimizin takdirine arz edil
miş olmasından ve hangi yola gitmenin daha 
doğru olduğu hakkında şurada burada yarım ola
rak ifade edilmiş birtakım görüşlerin bir bütün 
olarak ortaya çıkmış bulunmasından büyük bir 
memnuniyet duymaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Ticaret bütçesi 
konuşuluyor, dün Maarif bütçesinde, daha evvel 
Hariciye bütçesinde, zabıtları tetkik ederseniz 
hepsinde söylenen sözlerin hep aynı olduğunu gö
rürsünüz. Taktiklerindeki esas mesele bu kürsü
den yine iç politikanın ve Demokrat Partinin 
tenkidi; tenkidi değil, hırpalanması, hırpalanma
sı değil, hattâ mümkünse yıkılması gayesinde 
toplanmaktadır. 

Bakınız muhterem arkadaşlar, dış politika mü
zakerelerinde şu esaslarda durulmaktadır. Mah
dut bâzı ellerde idare edilen ve millî murakabe
den vareste olan bir politika, büyük tehlikeler arz 
eder. 

ikinci tez; iktisadi vaziyet bozuk olursa dış 
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i politikada tavizler yapmak mecburiyeti hâsıl 

olur. 
Üçüncüsü de bir memleketin iç rejimi bozuk 

olursa, o memleketin dış politikasına külli su
rette tesir eder. Dış politika diye ortaya atılan 
bu üç tez üzerine tevali etmiş karşılıklı çok şey-

1 ler söylendi, ithalât mı kaldı, ihracat mı kaldı, 
istihsal mi kaldı, finansman mı kaldı, millî ge~ 

1 lir mi kaldı? Her şey söylendi. Bunların hiçbirisi 
P konuşulmamış gibi, tâbir caizse elif beden başlar 
jj t'ibi, Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız kürsüye 
j geliyor, o çok eskiden beri bildiğimiz sözleri te
li ker teker tebrike şayan güzel, bir ifade ile, (teb-
| rik etmek lâzım mıdır, değil midir?) Büyük bir 
I soğukkanlılıkla burada okuyor, gidiyor. 

Muhterem arkadaşlar, bu okunanların bir 
kısmına cevap vermek mecburiyetini hissetmek
teyim. Onlar nasıl bir defa değil, bin defa söy-

j lemekten, vazgeçmiyorsa, biz de hakikatleri bir 
defa değil, bin defa tekrar etmekten asla va/ 
geçmiyeceğiz. 

j Şimdi ele alıkları bu üç esasa kısaca temas 
edeceğim. 

Diyorlar ki ; dış politika eğer az ellerde olur
sa, millî murakabeden vareste kalırsa memleket 
için büyük tehlike mevcuttur. Muhterem arka
daşlar, bunu nasıl söylerler? 1950 ye kadar mem
leketin dış politikası çok ellerde mi idi? O hal
de geçirdiğimiz büyük, tehlikelerin haddi hesabı 
yok. Bu mevzuda söz söyliyebileeeklerin en so
runcusu Halk Partisi Grupu adına söz alan ar
kadaş olmak lâzımgelir. 1950 senesine kadar 

I nefsi mütekellim vahide olarak ibir tek insanın 
bu memlekette yalnız dış politika değil, iç poli-

I tikaya da tamamiyle hâkim olduğunu unutmuş 
görünerek nasıl böyle konuşabilirler? Bilhassa 
millî murakabenin mihrakı olan Büyük Meclisin 
huzurunda murakabesizlikten nasıl bahsedebilir
ler? 

Bir politikanın maksadı mutlaka karşı ta
raf takini yere sermek ve partisini muzaffer kd-
mak değil, ancak memleket menfaatlerini tahak
kuk ettirdiği nispette muvaffakiyet aramak ol
malıdır. Biz buraya dört sene memleketi idarj 
etmek mesuliyetiyle gelmiş bulunuyoruz. Daha 
ilk günlerde çelmelerle, birtakım yakışıksız hü
cumlarla iktidarı âciz bırakmak, çalışamaz hale 
getirmek onların indinde partileri için belki mu-

I vaffakiyet sayılır. Fakat memleket için bunun 
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büyük bir zarar teşkil edeceğini hatırdan çıkar
mamak lâzımgelir. Memleketi dört sene bu ik
tidar idare edecektir. Bu iktidarı bugünden şu 
veya bu şekilde yaralamak, onu haricî politika
sında muvaffak kılmamak için zayıf düşürmek 
bu memleketin nefine bir hareket olur mu? Ya
rın seçim mi var? iktidara mı geçiyorsunuz, ne 
oluyor? Muhaliflerimiz bize hiçbir müspet yol 
göstermemişlerdir. Bütçe rakamları üzerinde 
tashihe müncer olacak ileri sürdükleri noktai 
nazarları. destekliyeeek tadil teklifleri getirme
mişlerdir. Tenkidlerini hiçbir zaman vuzuha gö
türmemişlerdir. Şimdi dış politika tenkdlerinde 
mihver ittihaz ettikleri ikinci iddiaya geçiyorum. 

Bir memleketin iktisadı bozuksa, dış politi
kası da bozuk olur diyorlar. O halde Türkiye'
nin hiçbir zaman salim bir dış politikası olma
dığını kabul etmek lâzımgelir. Geçen defa da ko
nuşmamda arz ettiğim gibi, acaba, Türkiye'nin 
bugün ve yarın için asgari ihtiyaçlarını nazarı 
itibara alan, muvaffak olan bir politikanın mem
leketi mesut ve müreffeh kıldığı bir devir, bir 
yıl, ve hattâ bir an olmuş mudur? Bana söyliye-
bilirler mi? 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi sıkıntıla
rımızın birtakım sebepleri vardır. Evvelce de 
arz ettiğim gibi iktisadi sıkıntılarımız kroniktir. 
Yirmi sene, yirmi beş sene, yarın için hiçbir 
envestisman yapılmamış olması, gelişmelerin 
nüfus artışını bile telâfi etmiyecek, batî bir 
seyir takibetmiş olması keyfiyetini bugünkü 
sıkıntıların temeli olarak mütalâa etmek lâ
zım gelir. Bir memleketteki, nüfus bir zaman, 
yirmi sene evvel 200 000, 150 000 artar tazyik 
hissedilir derecededir, seneler geçer, bir şey 
yapılmaz, diğer taraftan sıkı bir rejim vardır. 
Kimse şikâyet edemez, belediyenin narh koy-
masmdaki hatadan, falan kaldırımın bozuk
luğundan hiçbir gazetenin tek satır yazmaya 
hakkı yoktur, Böyle zamanda vatandaştan şi
kâyet gelmez. Yapılmıyan işlerin ıstırabı an
cak kapalı yerlerde konuşulur. Buna bakarak 
memlekette tatbik edilen rejimin intibak et
miş olduğunu farz ve kabul ederek hiçbir en
vestisman yapmadan memleketi olduğu yerde 
tutmanın, nüfusun 200 bin yerine 400 bin, 400 
bin yerine 600 bin, 600 bin yerine 800 bin ve 
bir milyon artmaya başladığı yıllarda bütün 
tehlikesi ile içtimai, iktisadi, siyasi bünye 
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üzerinde tazyikler yapmaya başlıyacağmı kaa-
le almamak, bu memleketin âtisini teminata 
bağlamamak demektir. 27 senede yapılmış olan 
enestismanlarm doğruluğunu, eğriliğini, plâna 
bağlı olup olmadığını bir gözden geçirecek olur
sak, ne yapılmış olduğunu görürüz. Demiryolları 
yapılmış. Bunun iktisadi bünyemizin kalkındırıl
ması için nispetler ve muvazene esasları nazarı 
dikkate alınarak yapılmış olduğunu ispat et
mek mümkün müdür? Ne yapılmış? Karabük.. 
Ne kadar zaman kapasitesine ulaşamamış? 20 
sene! Başka ne yapılmış? Motor fabrikası. 
Düşününüz ki, köylü kağnının esiri idi. Bir 
araba fabrikası, bir pullukcuk fabrikası yapsay
dık olmaz mıydı? Yunanistan'dan pulluk geti-
riyorduk. Motor fabrikası. Kayseri Tayyare 
Motor Fabrikası. Bunlar plân mı, plân mı 
bunlar? Söyleyiniz bana muhterem, arkadaşla
rım, bir Büyük Millet Meclisi binası için yüz 
milyon lira. 18 senedir bitiremedik. Hangi plân? 
Hangi priyorite, hangi prodüktivite? Bu plân 
mı? Söyleyin bana muhterem arkadaşlar? 
Buna cevap yok. 

RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Cevap 
var. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Şimdi, iktisadi vaziyetin bozuk olması 
tenkidine gelelim : 

Evet iktisadi politika bozuk olursa, dış po
litika üzerine tesir icra eder, doğru. 

Onların zamanında iktisadi vaziyet düzgün 
mü idi? 

Kömür, bugünkü istihsalimizin yarısı dere
cesinde istihsal ediliyordu. Memlekette mevcut 
üç çimento fabrikası bile 1949 da kömürsüzlük-
ten işletilemiyordu. Linyit bugünkünün üçte 
biri kadar istihsal ediliyordu. Isınmak için lin
yite dahi sahip değildik. Muhtelif gazetelerin 
yekavaz olarak yazılarını okudum. Apartman
larda kaloriferler ve resmî dairelerdeki kalori
ferler ve sobalar söndürülmüştür, okuduk, sene 
1949. O halde iktisadi vaziyet güllük gülistan
lık değildi. Bunu hepimiz zaten biliyoruz. O 
halde dış politikanın hali ne idi? iktisadi vazi
yetin bozuk olması o zaman dış politikaya te
sir etmezdi. Çünkü dış politika fevkalbeşer ma
hir ellerde idi, öyle mi? Şimdi mahir eller mev-
cudolmadığı için ve iktisadi politika bozuk ol
duğu için dış politikadan artık hayır gelmez, 
demek istiyorlar. 
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Bejim meselesine gelince; bir memlekette | 

iktisadi işler bozulmaya yüz tut tu mu daraltma
lar, kısmalar olur.. Bir memlekette iktisadi iş
ler fena gitti mi dış politikada tavizler başlar 
ve istiklâl kalmaz. Bunlar, nazari olarak doğ-
rudur, ileri sürülebilir. Fakat acaba hürriyet, 
acaba iç rejim, acaba bugünkü parlmanter ha
yat, Halk Partisi zamanında olduğundan daha 
mı kötü, ki bunun dış politikaya tesir ettiğini 
iddia etmek bizim için mümkün olsun. Hayır 
muhterem arkadaşlarım. Ama mesele o değil
dir. Mesele iç politika, dış politika, maarif poli
tikası, sanayi politikası, aklınıza ne gelirse gel
sin her sahada, bütün yollar Roma'ya gider 
fehvasınca, bütün tenkidleri, bütün konuşmala
rı, iç rejime getirmektir. Buna hayret etme
mek lâzımgelir. Bu, muayyen bir politikanın, 
muayyen bir programın tatbikinden ibarettir. 

1950 yılının 10 Mayısında Sayın Halk Par- I 
tisi Reisi bir nutuk söylüyor; seçim sonu 
nutku, 1950 seçim kampanyasının son nutku. 
Bu nutukta başlıca noktalar ufak tefek cümle
lerle bir siperin arkasında gizlendirilmek sure
tiyle söylenmek istenilen hakikatler nelerdir? 
Üniversiteleri tedibedeceğiz. Antidemokratik 
kanunlar mevcut değildir. Masuniyeti teşriiye 
eski bir müessesedir, ıslahı lâzımgelir. Anaya
saya aykırı kanunlar mevcudolamaz. Türkiye 
henüz demokratik gelişmenin iptidalarmdadır. 
Binaenaleyh yıkıcı, iptidai bir politikanın te
sirlerine 1950 Türkiye'sinin mukavemet edebi
leceğini düşünmek, farz etmek tehlikeli bir ha
yal olur, hüsran yolu açar. Bu 10 Mayıs 1950 
de söylenen bir nutuk... 

Bir de 30 Haziran 1950 de söylenen bir nu
tuk var. i lk nutuktan 40 gün sonra söylenen bir 
nutuk.. Bugün iç politikada, dış politikada, ma
arif politikasında her mevzuda, her vesile ve I 
münasebetle tıpkı bir reçete bir liste gibi tek
rar edilen neler varsa bunların hepsi 30 Hazi
ran 1950 nutkunda ve onu takibeden belediye 
seçimleri dolayısiyle söylenen nutuklarda var
dır. Bakınız orada Sayın Halk Partisi Başkanı 
ne diyor: Muhalefet yapmak çok güç hattâ gay-
rimümkündür. Hürriyetler kısılmıştır. Demok
rat Parti vaatlerini yerine getirmemiştir. Ne ol
du vaitleri? Vergi dahi toplıyamıyorlar, elbette. 
Onlar Devlet olmanın usulünü ve âdabını bil
mezler. Bütün bunlar 1950 yılının Temmuzun
da söylendi. Efzurumda cevap verdim, iktidara I 
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geleli daha 3 ay oldu deftim. Biraz sabretsinler 
muhalefet yaparken aciz içindeyiz, çünkü; bi
zim yaptığımız Matbuat Kanununun bir sürü 
hükümleri ortada kaldı, diyorlar. Halbuki biz 
daha ilk zamanlarda Matbuat Kanununun çok 
ağır bir hükmünü ortadan kaldırdık ve Af Ka
nunu çıkardık. Matbuat Kanununun sadece bir 
maddesi vardı. Bu maddeyi dahi kaldırmış ol
mak, bir inkılâp sayılırdı. Biz 1950 Mayısın
da iktidara geldiğimizde bir gazeteci aleyhine 
bir dâva açıldığı zaman mahkemenin mevkû-
fen cereyan etmesi esastı. Bunun kaldırılması
nın hürriyet hayatında ne büyük bir faik yara
tacağını izah etmeye lüzum yoktur. Bu ve bu
nun gibi birçok maddeleri kaldırarak bir mes
uliyetsizlik rejimi yarattığımız halde, 1950 nin 
Temmuz ayında, adalet yok, mahkemelerde sü
rünüyoruz, iddiasında idiler. Adalet yok de
mek, adlî teminat yok demektir. 1950 deki nu
tuklara bakınız; göreceksiniz ki, mesele falan 
kanunun falan sene çıkmış olmasında değildir. 
(Sağdan; gürültüler) 

FAİK AHMED BARUTÇU (Ankara) — 
Bunların mevzu ile alâkası ne? 

REİS — Beyefendi, Başvekil iç ve dış me
seleler konuşulurken bir vekâlet bütçesi müna
sebetiyle izahat vermesi zararlı mıdır? 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Zarar meselesi mevzuubahis değil, sadet mese
lesi. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Müsaade ediniz, grupunuz adına konu
şan arkadaşınız gelip rejimden bahsederken, 
bir memlekette iç rejim bozuk, iktisadi rejim 
bozuk olursa, diye dahilî ve haricî politikamız
dan ve bunların bozuk olduğunu söyledi. Mü
saade ederseniz konuşalım, cevap vereceğim. 
Cevap vermemizi istemiyor musunuz? 

1950 bunlar konuşulmadı mı? Söylenmedi 
mi? Demekki muhterem arkadaşlar; 1950 den 
itibaren bir liste vücuda getirilmişti. Hâkim te
minatı, adaletsizlik, eşitsizlik, tarafgirane ida
re, üniversite muhtariyeti, antidemokratik ka
nunlar... Sekiz maddelik bir liste.. Bu 1950 se
nesinde tanzim edilmişti. Bunu ispat ihtiyacın
da olmamın sebebi; iktisadi vaziyet bozuk ol
duğu için hürriyetler kısılıyor, şeklindeki isna
da cevap vermek zaruretidir. Kendisi de lütfen 
kabul ederek 1953 e kadar işler iyi idi diyor. 
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Ondan sonra işler kötülemeye, iktisadi işler bo
zulmaya başladığı zaman hürriyetlerin de ki- : 
silmiş olduğunu söylüyor. j 

Hayır Hıfzı Bey.. 1953 o kadar işler iyi gi- ! 
diyordu, dediniz. $imdi 3957 senesinde eşit hak- i 
hıra sahip değiliz. Muhalefet vazife göremiyor, i 
her türlü müşkülâta mâruz kalıyor, koxiuşamı- i 
yor, mahkeme kapılarında sürünüyor. Adalet ] 
yok, şeklindeki sözleriniz de ispat ediyor ki, \ 
bunlar, tertipli ve sistemli bir programın un- ! 
surlarıdır. Siz iktidardan ayrıldığınız gün bu J 
listeyi tanzim etmiş ve memlekette her vesile 
ile tekrarlatmaktasınız. İster şu haricî politi
ka, ister maarif politikası konuşulsun, her ve
sile ile memlekete aynı propagandaları telkin 
etmek, bir siyaset olarak tarafınızdan kabul 
edildiği içindir ki, böyle konuşmaktasınız. 

Bakınız, Sayın Halk Partisi fteisinin bu hu
susta söylediği sözler var. Bunları da etraflı 
olarak arz edeceğim. Türkiye kompleks prob
lemlerin içinde hürriyetini nasıl tahakkuk et
tirmek istemektedir'. Türkiye müşkülât içinde 
iktisadi kalkınmasını nasıd tahakkuk etirmek 
yolundadır? Bunları görebilmek için maziye 
göz atıp ne kadar engeller içinden çıkıp geldi-
diğimizi millete, yapılan propagandaların mu
kabili olmak üezre anlatmak mecburiyetinde
yiz. 1950 niıı 10 Mayısında Türkiye'de hürri
yetler bütün ileri demokratik memleketlerde 
olduğu gibi bütün icapları ile tahakkuk etmiş
tir, deniliyor. (Taksim nutkunda) 40 gün sonra 
da bu memlekette adalet yoktur deniliyor. 
Bunları karşı karşıya koyarsam bir propagan
danın nasıl sistemleştirilmiş olduğunu, nasıl 
hakiaktleri yere sermekte kullanıldığını bütün 
milletçe apaçık görmek mümkün olacaktır. Esa
sen Sayın İnönü söylüyor ve diyor ki, «sistemli 
bir propagandanın bir memlekette yere sermi-
yeceği hiçbir dâva yoktur.» Buna inanan ve 
böyle düşünen bir kimse iktidardan uzaklaş
tırıldığı günden itibaren kendisi için bir mü
cadele programı tanzim ediyor. Bugün liste 
halinde karşımıza gelen ve hakikat hilâfına 
mütemadiyen tekrar edilmek istenilen şey işte 
bu mücadelenin tâ kendisidir. Ve bu hareket 
tarzı sistemli bir propaganda ile yıkılamıya-
cak hiçbir hakikat, yere serilemiyeeek, hiçbir 
haklı dâva yoktur iddiasına inananların ter
tiplerini apaçık ortaya koymak'tadır. 
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Muhterem arkadaşlar, nasıl öyle olmasın ki, 

paramız dünyanın en ucuz parasıdır. Fransa'
nın parası, İtalya'nın parası. Niçin söylemi
yorlar bunları arkadaşlar? Fransa iktisaden 
yıkılmış, bitmiş bir memleket mi? Alman para
sı daha dün nerede idi? Ondan sonra bana 
doların 20 lira olduğunu söylüyorlar. Hayır, 
dolar 20 lira değil, İ0 lira da değildir. Dola
rın resmî kuru malûmdur. Bizim dış mübade
lemizin % 95 i bu kurdan cereyan etmektedir. 
Bu hakikati tamamen bir tarafa bırakıp bi
zim dış memleketlerle münasebetlerimiz sanki 
20 liralık dolar kuru üzerinden cereyan ediyor
muş gibi göstermek hakikatleri baştan başa 
tağyir etmek demektir. Envestismanlar dolayı-
siyle büyük ithalât yapmak mecburiyeti karşı-
.sımhı bulunan memleketlerde, bâzı mallar için 
dış, paraya ihtiyaç fazla hissedilebilir. Binaena
leyh, bunda darlık çekilir. Bu darlık muayyen 
bir kısım mübadele hacmina bağlı kurlar vücuda 
getirebilir. Bu bütün memleketlerde görülmüş bir 
hakikattir. Kim. iddia edebilir ki, Türkiye'de bü
tün mübadele 10 - 20 liralık dolar kurları üze
rinden cereyan etmektedir? Ben size söyliyeyim. 
Dolarımız âzdır. Dışarıya gidecek olan vatandaş
lar var, orada çok para, kazanıyorlar. Dışarı gi
decek tüccarlar var, hastalar var, şu var, bu var... 
Siz onlara 500, 1 000, 1 500 liralık dolar verir
siniz. Bir dolar 20 lira da olsa, 3 - 5 senede öyle
sine kazanmış ki, hanımını ve çocuklarını bir
likte götürecek, dışarda kalacak, fark gözüne gö
rünmüyor, ömrümde bir defa gideyim, dünyayı 
göreyim, diyor. 

İşte, bahis mevzu dolar kuru böylesine bir 
mübadele vasıtası... Memleketin yarattığı fazla 
kazançların, fazla imkânların vatandaşlar tara
fından kullanılması neticesi hâsıl olmuştur. Söy
lerler mi bana 10 liradan, 20 liradan alınıp satı
lan doların umumi muvazene hacmımıza göre 
nispeti nedir? Bunu söylerler mi i Makina getir
mek için, buğday getirmek için doları 20 liradan 
mı alıyoruz? Böyle bir şey yoktur, ama bu ifade 
edilmek suretiyle esaslı bir unsur inkâr edilmiş 
olur. Kaç defa işittik : Merkez Bankasının gıcır 
gıcır daha bandajı açılmamış bankmotîarı Su
riye'de deste deste denildi. (Sağdan, yalan mı?) 
Doğru, arz ettiğim sebeplerle ve arz ettiğim şe
kilde doğru. Kaçakçılık orada birtakım paraların 
terakümüne sebeboluyor; tedbir olmaya kalkar
sınız olmaz. Halk tahrik edilir. «Sadece hııdu-
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dun berisinde değil, hududun ötesinde de serbest 
bırakacağız» denir. Ve böylece seçim kazanmak 
istenir. Bırakın seçimleri, bugün dahi bu böyle. 

Demokraside memleketi idare etmek kolay de
ğildir. Onlar muhalefet meveudolduğu zamanda 
memleketi idare etmiş değildirler. Tek iradenin i 
altında Devleti idare etmişlerdir. 1945 - 1946 da j 
bir ikinci parti kurulur kurulmaz işlerin ne ka
dar güçleştiğini bilirler. Tek parti devrindeki 
idare, sevahili mütecavirede şirket vapurları iş
letmeye benzer. Demokratik idareyi memlekete 
getirdiniz mi, idare zordur. (Soldan, şiddetli al
kışlar) 

FAİK AHMBD BARUTÇU (Ankara) — Ma
rifet engin denizlerde gemi yürütmektir. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam 
la) — Ne oldu arkadaşlar? Bir, iki parti kuru
lur kurulmaz o derecede korktular ki, bir bu
çuk sene sonra yapılacak belediye seçimlerini 
öne aldılar, muhtar seçimlerini keza öne aldılar. 
(Sağdan, siz de aldınız sesleri) Bu alış ile o alış 
arasında fark vardır. O alış, serbest seçim yap
mamak için idi. Neticeler ne oldu? Malûm. 
Söylesem kızarlar, ama kendileri bilirler, vic
danları tasdik eder, bilirler. (Soldan, şiddetli 
alkışlar) 

PAÎK AHMEDBARUTÇU (Ankara) —Siz 
de hepsini bilirsiniz, eminim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Evet, hepsini bilirim. (Soldan, alkışlar) 
Hepsini bilirim. 

«Bir hakikat kalmasın âlemde Allahım ni-
han» Bunu milletin önüne de sereceğiz. Acele 
etmeyin, acele etmeyin, öğreneceksiniz. Demok
rat Partinin 1957 seçimleri nasıl masumane ida
re ettiğini bilir misiniz? (Sağdan, gülüşmeler) 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Biliriz, bi
liriz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Siz seçim nasıl olur bilir misiniz? Siz bi
lir inisiniz ki, 1946 seçimlerinde bu memlekette, 
dünyada misli olmıyan hâdiseler cereyan etmiş
tir. Bilir misiniz ki, mebus seçilmiyen zat dört 
y ı r Devlet Reisliği yapmıştır? (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Reis Bey; bir 
sual soracağım, müsaadenizi rica ederim. 

ENVER KAYA (İstanbul) — Otur yerine 
sen de 
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HAMZA EROĞLU (Adana) — Reis Bey; 

bana hakaret etti. Sözünü geri alsın. 
REİS — Riyasetin işitmediği bir husus hak

kında nasıl muamele yapayım? (Sağdan, gürül
tüler) 

Arkadaşlar, sükûneti muttıafaza edelim. Otu
run, rica ederim, ayağa kalkınca bir şey var 
zannediliyor. Bir şey yoktur. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Bir şey yok, ne olacak, ne olabilir? (Sağ
dan, devam, devam sesleri) Devam edeceğim, 
merak etmeyin. Bırakmıyor ki arkadaşlarınız, 
söyliyeyim. 

(Arka sıralarda ayakta durmalar, söz at
malar.) 

REİS — Rica ederim arkadaşlar, bu tarafa 
teveccüh buyurun, efendim. Ne hal aldı bu Mec
lis yahu, ne hal aldı. Efendim, lütfedin Başve
kil nutkunu ikmal etsin. Sıradan sıraya konuş
mamanızı ihtar ediyorum, rica ederim. 

SIRRI ATAL'AY (Kars) — 1946 dan bahse
derse, biz de 1957 den bahsedeceğiz. 

REİS — Beyefendi, devam buyurur musu
nuz, rica ederim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Millet Partisi adına konuşan muhterem ha
tip arkadaşımız; fiyatlar yükselmektedir, sebebi; 
yatırım politikası, dış ticaret politikası, bütçe po
litikasıdır. 

Fiyatların yükseldiğini kabul etmek lâzımdır, 
diyor. Fiyatların yükseldiğini kabul etmiyor mu
yuz?.. Evet fiyatlar yükseldi, kabul ediyoruz. Ne
tice itibariyle hatip, böyle olmaması lâzımdır, bu 
vaziyet yatırım politikasının sebebidir, diyor. 

Niçin?.. Yatırım politikası tatbik edilmemeliy
di mi? Yahut mevzularının seçilmesinde bir hata 
mı vardır? Burası meskût. 

Bütçe politikası yani baraj yapmak, mektep 
yapmak, yol, liman, hastane, Hükümet konağı 
yapma politikası, gelişmiş köyleri nahiye, geliş
miş nahiyeleri kaza haline getirmek, iktisadi jlev-
let teşekküllerinin imkânlarını genişletmek, 
yatırım yapmak. Şimdi bütçe politikasının acaba 
hangi noktasına itirazı var? Bunu anlamaya im
kân yok. Umumi olarak bütçe politikası, diyor. 
Ondan sonra muhterem bir arkadaşını düıi diyor
du ki; mektep açtınız anladık, kaç muallim kad
rosu açığınız var? Biz kendisine diyoruz ki; siz 
27 senede 20 200 muallim fazlalaştırmışsımz, biz 
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7 senede 21 bin muallim ilâve ettik. Bu kâfi 
değil miydi? Açığınız var, diyor. Daima olacak. 
Bir taraftan muallim kâfi değil der, bir taraftan 
mektep ister, bir taraftan yol, su, sulama kâfi de
ğil, sokaklar berbat derler, diğer taraftan bunla
rın hepsi bütçe hizmetleri, bunlara para koya
caksınız, bütçede karşılayacaksınız, elerler. Tak
rirler meydandadır. Şuraya şu kadar, filân yere 
şu kadar parayı vereceksiniz.. Memurun adedi 
yükselmiş. Tabiî yükselecek... Türkiye maddeten 
ve manen büyümekte. Hizmetler vatandaşın aya
ğına gitmekte... Hastanelerde yatak adedi, her. 
şey iki mislinden fazla artmış. Bunlara masraf 
edeceksiniz. Hastabakıcı, odacı, doktor bulacak
sınız (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Efendim, lütfen dinliydim. Böyle 
müzakere olmaz... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata; «1953 e kadar 
memlekette nispî bir fearhlık vardı. Sebebi? Yel 
üfürdü, su götürdü. Havalar iyi di. Bizim bırak
tığımız altınlar vardı? Dış yardım alıyorlardı. 
Memleketin itibarı vardı.» diyor. 

Başka bir sebep zikretmiyor. Hakikat bu mu
dur? (Soldan, asla, asla, sesleri). 1954 ten sonra 
işler bozuldu. Neden Bozuldu? Burada hiç de
ğilse zerre kadar olsun bir insaf eseri bekle
mek hakkımızdır. 3 seneden beri Türkiye, ku
rak bir devrenin bütün ıstırabını yaşamaktadır. 
Buna en ufak bir atıf olsaydı, kendimi bahti
yar hissedecektim. Yoktur... Bütün aleyhimizde 
olan vakaların hepsi sıralanır. Çok mühim esaslı 
bir faktör, iktisadi bünyesinde zirai istihsali son 
derece ehemmiyetli olan, nüfusunun yüzde 75i 
köylerde yaşıyan ve çiftçilikle iştigal eden bir 
memlekette, üç sene bir biri arkasına devam 
eden kuraklığın ne gibi tesirler yapabileceğini 
nazarı itibara almamak ve ondan hiç bahsetme
mek, memleketin vaziyetini objektif bir gözle 
görüp de iktidara müzahir olmak ve ona doğru 
yolu göstermek iddiasında olan bir partinin kâ
rı olmamak lâzımgelir. 

Arkadaşlar; bütün rakamları bütün vücuh 
ve vuzuhu ile söyledim ve dedim ki, 1957 sene
si sonlarına doğru sanayi tahriri yaptırdık. Bu 
bize gösterdi k i ; sanayide çalışan işçinin adedi 
1950 mebdeine nazaran dört misli fazla olmuş
tur, istihsal dört misli artış kaydetmiştir. Siz 
bütün bunları bir tarafa bırakarak, iddianızda • 
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devam edecek ve diyeceksiniz ki, sanayi geliri
miz yüzde 40 azalmıştır. 

Arkadaşlar bu şekilde müzakere devam ede
mez. Böyle konuşulursa B. M. Meclisi kürsüsü 
millet işlerinde objektif olarak konuşan ve haki
katleri memlekete bildiren ve millî murakabeyi 
objektif esaslar dâhilinde yapan bir kürsü ol
maktan çıkar. Hiçbir esasa istinadetmeden sa
nayiin veriminin % 40 düştüğü nasıl söylenebi
lir? Yine biraz evvel burada söylendi. İthalâtı
mız azalıyormuş. Bunu şayanı şükran bir hâdise 
olarak kaydediyorum, evet azalıyor. Sadece çi
mento fabrikalarını yapmamış olsaydık ve bu
günkü derecede çimento istihlâk etmiş olsay
dık, 1957 senesinde 1 300 000 ton çimento istih
lâk ettiğimize göre - 1 milyon ton çimento ithal 
etmek mecburiyetinde kalırdık. Dört maddede, 
şeker, çimento, tekstil ve demir, yalnız bu dört 
maddede eğer 1950 senesindeki istihsal mikta
rında kalmış olsaydık 700 milyon liralık fazla 
ithalât yapmak mecburiyetinde kalırdık. Yakut
ta bu sene kullandığımız çimentonun, şekerin, 
demirin dörtte biri ile iktifa etmek mecburiye
tinde kalmış olurduk. 700 milyon lira yalnız bu 
4 maddede. Bu memleket, biraz evvel bir arka
daşımızın ifade ettiği gibi makinalarmı artık 
kendisi yapıyor, artık. Eskiden iğneden ipliğe 
ne tasavvur ediyorsanız hepsini dışardan getiri-
y ördük. 

EMİN SOYSAL (Ma.raş) — Reis Bey, mü
saade edecek misiniz. Arz edeceğiz. Hiç de böyle 
değil.... 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Rakamlarla sabittir ki, böyledir. Uzaktan 
söz atmak mevzuubahsolunca konuşmak müşkül-
leşir. Buradan söylemek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, rakamlar gösteriyor 
ki, sanayiinin, 1949 senesine nazaran, bize te
min ettiği gelir, 1957 senesinde 3 milyar 640 mil
yondur. 1949 senesinde bu miktar 900 milyon
du. İşte yalnız bu aradaki fark 2 milyar 740 
milyon liradır. Bu farka tekabül eden istihlâk 
maddelerini bugün, ya dışardan getirmek ve 
yahut bugünkü istihlâkimizden bu miktardan 
bir indirme yapmak lâzımgeleeekti. 

Sanayide çalışan amelenin, işçinin sayısının 
4 misline çıktığı hayal midir? Bunlar sanayide 
balık mı avlıyorlar? Eskisine nispetle çok dalı a 
fazla verim veren sanayi şubelerinde çalışmak-
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tadırlar. Bunları sanayide çalıştıranlar boş otur
sunlar diye mi tutuyor? Boş otursunlar diye mi 
para veriyorlar? 

Arkadaşını izalı ettiler, meselâ yünlü, tekstil.. 
Dış ticaretimiz yükselmiş midir, yükselmemiş 
midir? Dış ticaretimiz de bir depresyon var mı
dır, yok mudur? Türkiye bugün bünye değişti
riyor. Türkiye bugün istihsalde en yüksek nok
talara ulaşmaktadır. Dış ticareti kat kat eski 
ticaretin üstüne çıkmıştır. Bugün gördüğünüz 
bütün hareketin, iktisadi faaliyetin, iş hacminin 
genişlemesinin mânası ve izahı buradadır. Fa
kat arkadaşımız bunu kabul etmek istemiyor, 
alıyor dış ticareti; ithalât da ihracat da düş
müştür. Bunun için Türkiye bir iktisadi depres
yon devresindedir diyor. Bilâkis, mevzu bir bün
ye istihalesidir. Türkiye bir müstemleke bünye
sinden kurtulmaktadır. Müstemleke ekonomisi
nin iki çehresi vardır : Hammadde yetiştirecek
tir ve onu geniş ölçüde ihracedecektir. Sonra da 
mamul madde ithal edecektir. Bir memleketin 
kendi maddelerini kendisi işleyip memleketin 
dâhilinde' istihlâke arz etmeye başladığı zaman 
elbette ki, iki cepheli bir hâdise vukubıılaeak-
tır. İthalât ve ihracatın kesilmesi vâki olur. Bu 
hakikati açık açık kendileri bilmezler mi? Bilir
ler. Ama bir propaganda politikasının takibi 
maksadiyle bilmez görünürler. 1950 senesinde 
memlekette 250 bin iğ vardı, bugün bir milyon 
iğe çıkmıştır. İstihsal edilen pamuğun topunu 
memleketimiz dâhilinde imal edebilmek, mamul 
hale getirmek ve memleketimizde imal ettiğimiz 
pamuklunun hepsini halkımızın istihlâkine arz-
edebilmek gibi mesut bir hâdisenin neticesi ol
mak üzere pamuk ihracedemiyoruz. 70 bin ton, 
80 bin ton pamuk ihracetseniz 60 milyon dolar. 
70 - 80 milyon dolarlık pamuklu ithal etseniz 
şu kadar milyon Türk lirası. Bunları getirip koy
dunuz mu dış ticaret hacmmda namütenahi yük
seliş. Bunları nazarı itibara almazlar, bunlardan 
bahsetmezler. Bunu da söylemek lâzım değil mi? 
Sebep nedir! Niçin ithalât azalıyor? Türk mil
leti bilsin bunu; şu kalemde şu kalemde ve şu 
kalemde ithalât azalıyor, deyiniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Vakit 
vermiyorlar ki, konuşalım. 10 dakikada ne ko
nuşulur? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDEBES (Devam
la) — 5 gün Heyeti Umumiye .konuşması oldu. 
Vakit yoksa bunun neşriyatını yaparlar... 
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Ben, hiçbir yerde, Halk Partisi namına itha

lâtın neden azaldığı mevzuunda bir izaha rast
lamadım. İhracat neden azalmış? Halk Partisi 
adına bunun da bir izahına hiçbir yerde rastla
madım. Fakat, arkadaşlar, bunların hepsi Bütçe 
Komisyonunda konuşuldu, izahı yapıldı. Fakat, 
söyliye söyliye, belki tesir icra eder. 

Dün burada konuşulurken söz atılıyor ve 
Seyhan Barajında başkalarına 10 milyon liralık 
bir fazla kazanç temin edildiği söyleniyor. Yani, 
bir küçük fırça darbesiyle yapılan büyük işler 
gölgelenmek ve birtakım, müphem kazanç temin 
edilmektedir ve saire gibi şüphe ve şaibe altında 
bırakılarak, bunların kârlı kıymetini tenzil et
mek istiyorlar. Hepsinin cevabını verdik. 

Muhterem arkadaşlar, bu tarzda konuşmalar
dan netice çıkmaz. Bir muhterem arkadaşım di
yor ki, reylerle sabit olmuştur, politika tasvib-
edilmemiştir. Hangi reylerle? Bir arkadaş da bu
rada, işte mevta, diye soğuk bir espri yaptı. O 
halde 1950 de vefat edenlere ne diyelim? (Sol
dan, gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, böyle konuşmak doğ
ru değildir. Nereden nereye?. Bizim envestisman-
larımızm en yüksek noktasında olduğunu ve bü
tün verimlerini vermeye başladığını apaçık gö
rüyorsunuz. 1959 - 1960 nasıl geliyor? Bunu da 
görüyoruz. Onun için vakit kısadır. 1957 neti
celerini almak lâzım. Bir muhalefet hatibi bura
ya geliyor, bir miktar fazla rey aldık, diyor. Biz, 
üç seçim kazandık. Kolay değil. Bilhassa bir ik
tisadi politikanın en nankör devresine rastlıyan 
1957 seçimini kazandık. Türk Milleti aldatılamaz. 
(Sağdan, doğru, sesleri) Eserler hakikati konu
şur. Halk Partisi, daha bir muhalefet partisi ku
rulmasının arkasından üç ay sonra, yapılan be
lediye seçiminde dahi mağlûbolmuş . bulunuyor. 
Ne mutlu bize ki, iktisadi kalkınmayı bütün hızı 
ile devam ettirirken, üçüncü seçimde büyük bir 
ekseriyetle kazanmış olduk. (Soldan, şiddetli al
kışlar) Eserlerimizin verim seneleri önümüzdeki 
senelerdir. Bu seneler idrak edilecek, yapılan 
propagandaların hakikatle irtibatı ölçülecektir. 
Ondan sonra bugünkü menzile uzaktan dahi bir 
daha erişmenin gayrimiimkün olduğunu görecek
siniz. (Soldan, şiddetli alkışlar) 170 - 180 kişi, 
profesör, şu bu, gelecekler, bir tenkid, bir gürül
tü, salondan çekilme, bir protesto,... Bunun kar
şısında, Demokrat Parti İktidarı ancak, üç ay 
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kalabilecek öyle mi? Bunu düşünmek hayale ka
pılmak demektir. Biz, gidici değiliz. (Soldan, şid
detli alkışlar) Aklınızı başınıza alın. Burada 
ayağa kalkacaksın, protesto edeceksin, bağıracak, 
çağıracaksın. Ondan sonra gazetelerle neşriyat 
yapılacak. Üniversite muhtariyeti, hâkim temi
natı, hayat pahalılığı, falan falan.... ve Demokrat 
Parti dayanamıyacak!... Yok öyle şey... (Soldan, 
şiddetli alkışlar) Neler söylenmedi. «Fındığını, 
10 liradan alacağız. Eğer Demokrat Parti tekrar 
iktidara gelirse ertesi gün Suriye ile harb ilân 
edecek. Biz, iktidara gelirsek, bütün Arap dev
letleriyle serbest ticareti temin edeceğiz» Çiftçiye 
gidildi; denildi ki; «Borçlarını ödiyeceğiz. As
kerlikten kurtaracağız.» (Sağdan, şiddetli gürül
tüler ve asla, asla, sesleri) Evet, evet böyle söy
lendi. Kızmayın, siz de gelin başka türlü söyle
yin. Gene çiftçiye, «Buğdayının 90 kuruşa alın
ması lâzımdır. Senin buğdayını 90 kuruşa alaca
ğız.» (Sağdan, doğru, sesleri) Şehirliye gelindi, 
dendi ki, senin yediğin buğday, ekmek çok pa
halı, indireceğiz. (Sağdan, gürültüler) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bu sözlerin, bu 
propagandaların hakikatle ne dereceye kadar 
irtibatsız olduğu, hattâ bugünden ortaya çık
mış bulunuyor, önümüzdeki seneler Demokrat 
Partinin büyük bir cesaretle, büyük bir meta
netle her şeye rağmen tahakkuk ettirmekte bu
lunduğu, iktisadi kalkınmanın bütün nimetle
rinden beraberce istifade edeceğiz. (Sağdan, bi
zim de temennimiz o sesleri) Ve görülecek, gö
rülmüş olacaktır' ki, Demokrat Parti iktidara 
geldiği zaman Suriye ile harb etmez, görülecek
tir ki, Demokrat Parti iktidardan gitmekle fın
dık .15 liraya alınmaz. Bu seçim propaganda
larının hakikatle alâkası yoktur. Görülecektir 
ki, memleketin iktisadi politikası da, rejimi de, 
dış politikası da sağlamdır ve memleket hayrı
na yöneltilmiştir. Bütün bunların hepsi görül
düğü zamanda, en revnaklı, en süslü sözlerle 
bile menzile gelebilmeniz tamamen gayrimüm-
kün olacaktır. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli 
ve sürekli alkışlar) 

REİS — Efendim; söz, okuduğum listeye 
göre.... 

KEMAL SATIR (Adana) — Reis Bey, usul 
hakkında söz istiyorum. 

REÎS — Neye dair efendim % Nedir usulsüz
lük beyefendi? 
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KEMAL SATIR (Adana) — Bu konuşmaya 

dair efendim. 
REÎS — Bir usulsüzlük yoktur efendim. 
Söz, Necmeddin önder' in. Buyurun etendim. 
NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlar. Ticaret Vekâletini alâkadar 
eden mevzular, bilindiği gibi pek çoktur. Bun
ları 5 dakikalık bir zaman içinde arz etmeme 
imkân bulunmadığını takdir buyurursunuz. 
Onun içindir ki, ben bu mevzularda muhalefe
tin öteden beri üzerinde hassasiyetle durdukları 
bir, iki mevzu hakkında arzı malûmat etmek is
temekteyim. 

öteden beri; (Pahalılık, döviz buhranı, dış 
ticaret ve tediye muvazenesi, plân ve program, 
liberasyon, Millî Korunma Kanunu ve tatbika
tı, ilâh...) ileri sürülmektedir. 

Filhakika bunların her birisi üzerinde önemle 
durulup izahı yapılması gereken mevzulardır. 
Bunların her birisi şimdiye kadar Başvekilimiz, 
alâkalı vekillerimiz ve mebus arkadaşlarımız 
tarafından yeri geldikçe defatle izah edilmiş ve 
bunların sebepleri, bu konularda takibedilen 
politikanın isabeti ispat edilmiştir. Fakat mu
halefet partileriyle evvel ve ahir bu hususlarda 
bir mutabakat tesisi mümkün olamamaktadır. 

Sayııi Hıfzı Oğuz arkadaşım, plân ve prog
ram üzerinde durdular. Halk Partisi öteden 
beri aynı fikri mütemadiyen ileri sürmektedir. 
Evvelâ şurası unutulmamalıdır ki, bir memleke
tin iktisadi kalkınması mutlaka plânla meyda
na gelmez. Plâna istinadetmeksizin tahakkuk 
eden muvaffak bir iktisadi kalkınma mevcudol-
sa dahi tatbik edilemiyen ve tahakkuk ettiri-
lemiyen plânlı bir kalkınmaya elbette mürah-
caflıtır. Bununla beraber plân mevzuunda ken
dilerinin de bize verebilecekleri bir örnek mev
cut değildir. 

Nitekim Halk Partisi iktidarının son tica
ret Vekili Vedat Dicleli, 22 . I I . 1950 tarihinde 
Vekâletinin bütçesinde şöyle konuşmuştu: 
«Plânlı çalışma meselesi ortaya sürüldü. Bun
da da arkadaşlarımla beraberim. Bugüne ka
dar birçok işler yapılmıştır. Hiçbirisine plân
sız denilemez. Ama umumi bir plân olmadığın
dan bu işler tam istenildiği şekilde çıkmamış
tır.» Görülüyor ki, o zamanki iktidarın Ticaret 
Vekili de umumi bir plânları bulunmadığını iti
raf etmektedir. 
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Arkadaşlar, yüzde yüz. plânlı iktisat, istih

lâkin istihsale göre ayarlanmasiyle mümkün 
olur. Biz böyle bir politika ile vatandaşı ken
dilerinin zamanındaki seviyede tutmaya ve da
ha fazlasını istememeye .mahkûm etmeye ken
dimizde hak görmüyoruz. 

Hakikat şudur ki iktidarımız, muayyen bir 
nâzım fikre göre tatbik ettiği sosyal ve eko
nomik bir politika ile iktisadiyatımızı, tanzim 
etmektedir. 

Muhalefet bu mevzuda halk dili ile şunu 
söylemek istemektedir. 

(Bizim plânımız yoktu ama, yaptığımız bir 
iş ve eser de yoktu. Sizin de plânınız yok ama, 
birçok işleriniz ve eserleriniz vardır. Bunlar 
nasıl oluyor? Biz yapamamıştık sizin de yapa
mamanız lâzımgelirdi...) 

işte iktidarla muhalefetin gerek kavilde 
ve gerek fiilde aralarındaki fark... 

Halk Partisi öteden beri iktisadi kalkınma
nın lüzumu üzerinde değil bunu tahakkuk et
tirmenin tedbirleri ve yolları üzerinde iktidar
la mutabakat halinde olmadıklarını ileri sü
rerler. Kanaatımızca bu kaçamaklı beyanlar, 
millet umumi efkârından ve onun bu mevzuda 
vereceği hükümden çekinmenin bir ifadesidir. • 
Açıkça biz kalkınmayı istemiorıız diyemedikleri 
için bu şekilde konuşmak yolunu ihtiyar et
mektedirler. 

Arkadaşlar, Türk milletini en iptidai hayat 
şartlarına mahkûm bir seviyede ve istihlâk öl
çüsü içinde birakmak, istihsalini ve kalkınma
sını zamanlarındaki iptidai seviyede tutmak 
elbet bizim kalkınma çare ve yollarımız olamaz. 

Vakit vakit üzerinde önemle durulan mev
zulardan birisi de liberasyondur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Avrupa İktisadi İş Birliğine dâhil bir mem

leket olarak biz de diğer üye milletlerin bir
çoğu gibi (% 60) nispeti ile anlaşmaya imza 
koymuş bulunmakta idik. Bir müddet sonra, 

Bunun o günün iktisadi şartları içinde he
nüz vakti gelmemiş bir tedbir olduğunu an-
lıyan Batı - Almanya, Balçika, Fransa ve mem
leketimiz bu sistemi ya dondurduklarını veya 
tatbikten vezgeetiklerini ilân ettiler. Karşıla
şılan güçlükler ve harb sonrasının iktisadi 
şartları bakımından' bunun mevsimsiz olduğu 
anlaşıldı. Şurasını işaret edelim ki liberasyon 
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] devrinde memlekete incik boncuk getirilme

miş zaruri ihtiaç maddeleri ithal olunmuştur. 
Arkdaşlar haddi zatnda iktisadi iş birliği ve 

libarasyon sistemi mahzurlu bir sistem değildir. 
Fakat bâza şartların tahakkuku lâzımdır. Nite
kim ilk olarak bunu tatbik etmiyeceğini deklâre 
eden Batı - Almanya bugün hemen hemen libe
rasyon sistemi tatbik eden bir memleket haline 

I gelmiştir. 
Liberasyon, aslında memleketin iktisadi kal

kınmasının yerinde, dış ticaret ve tediye mu
vazenesinin düzgün bulunduğunun en bariz 
müşiridir. Rekabet fiyatlarının ve ucuzluğun 
teessüsünde, para kıymetinin artmasında mü
him bir âmildir. Ik&kııı bir gelecekte bu sis
temi tatbik eden mesut ve müreffeh memle
ketler arasına katılmak en büyük temenni ve 
idealimizdir. 

Muhterem arkadaşlar. 
Bugün memleketimiz bâzı sıkıntıların için. 

de fakat yarını için vaatkâr bir devrenin eşi
ğinde bulunmaktadır. Muhalefetin yaptığı şey 
mahiyetini pek iyi bildikleri bu arızi sıkıntıyı 
ve darlığı istismar etmek olmuştur. 

Milletimiz bu geçici sıkıntılı devreyi atlat
tığı zaman memleketimizin iktisadi şartların
da çok büyük değişiklikler olacak, daha ferah 
ve claha muvazeneli bir dış ticaret imkânı ta-
hassul edecektir. En büyük müşkil bu intikal 

• devrinin millete tahmil ettiği imtihanı sabır
la ve anlayış zihniyeti ile tamamlamasıdır. 

Türk Milleti bu fedakârlığı ile yarının me
sut ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirdi
ğini bilmektedir . 

REİS —• Vaktiniz tamamdır, efendim. 
NECMEDDİN ÖNDER (Devamla) — Cüm

lemi tamamlayayım efendim. Hıfzı Oğuz arka
daşım bugünkü idarenin de birgün mazi olabi
leceğini ifade etti. 

i Evet bugünkü iktidar birgün mazi olabilir. 
Ama Türk Milletinin kalkınmasında (bir altın 
devri olarak daima yâd edilecektir) (Soldan, al
kışlar) 

REİS — Kemal Sarıibrahimoğlu (Yok ses
leri) 

Nabi'l Sadi Altuğ (Yok sesleri) 
I Ticaret Vekili, 
| TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 
| (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, Bütçe mü-
! zakeratı başladığı günden beri bizim mevzu-
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larımız enine, boyuna ve derinliğine bugüne 
kadar çok konuşuldu. Benim de biraz zama
nınızı alıp konuşmam icabediyor. 

Bütçe Encümeninde de muhalif arkadaşları
mın rakamlardan sinirlendiklerini gördüğüm 
için, rakam olarak beyanda bulunmaya lüzum 
görmemiştim. Bu nezaketi gösterdiğim halde, 
bugün, çok iyi tanıdığım Hıfzı Oğuz Bekata'nnı 
parti sözcüsü olarak, İktisat Vekâletinde ça
lışmış bir insan sıfatiyle parti fikirlerini de
ğil biraz da kendi hislerini katarak konuşma
sını beklerdim. Böyle olmadı. Bunun böyle 
olmasından dolayı tenkid etmek hakkımız de
ğildir. Bunu da müdrikim. 

Aziz arkadaşlarım, Başbakanımız, biraz ev
vel Server Somuncuoğlu, daha önce birçok ha
tipler fiyatlar hakkında, gelirin fiyatlarla mü
nasebeti hakkında, Millî Korunma hakkında 
namütenahi şeyler konuştular. Eğer zamanı
nızı almazsam bunlar üzerinde konuşabilirim. 
Fakat biraz evvel Başbakan dedi ki, biz esasen fi
yatların yükselmesini kabul ediyoruz. 

Ve yine geçen sene Sayın Çelikbaş 'm yerinden 
sorduğu bir suale karşı demiştim ki, biz yüksek 
fiyat politikası takibetmekteyiz. Bunu yaptığı
mız sırada fiyatlar millî gelirimizi takibe-
diyorsa - bu şarta muallâk olarak söylüyor
dum - biz bundan endişe duymamaktayız. O da 
bir bütçe konuşması idi; bu da. Şimdi de aynı 
fikirdeyiz. Bunu inkâr etmiş değiliz. 

Biz gelirimizin arttığını kabul ettiğimi
ze göre bu fiyat yükselişinin bir ihtilâf yarata
cağına kaani değiliz. 

Aziz arkadaşlarım, Bütçe Encümeninde mu
halefetin bütün mümessillerinin huzurlarında 
yaptığım konuşmada biraz evvel söylediğim gi
bi rakamsız olarak izahat vereceğimi sanmış
tım, aldanmışım. Yükselme var, dedik. Evvelâ 
ziraat sahasında çalışan 18 milyon halkın ya
şayış durumunu temin edecek iktisadi bir görüşe 
sahibiz, istihsal kredisi rakamlarımızdaki artışın 
1 milyar 900 küsur milyona çıktığım, 5 - 6 bin
den ibaret olan vasıta sayısının 43 bine çıktı
ğını söylemekle iktidarımızın elbette bundan al
dığı neticeyi göstermiş oluyorum. Ekim sahala
rı günden güne genişliyor. 

Aziz arkadaşlar; eğer Türkiye'de biraz ev
vel Başvekimizin de ifade ettiği gibi 1953 e ka
dar olan müspet neticeler şimdiden kabul edil-
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misse, bununla 1954 ten sonra da aynı neticelere 
ulaştığımızı kabul etmek lâzımgelir. Ziraatte 
vâki olan makinalaşma, Bütçe Encümeninde de 
arz ettiğim gibi, Türkiye'de bir refah yaratacak
tı. Bu hayati ve yaratıcı bir harekettir ki, maki-
nalaşan bir yerde insan kolu adedinin inmesi lâ
zımdır. 18 milyonluk bir memlekette üç, beş mil
yon ile bu iş yapılacaktır. 

Geçen gün konuşan İhsan Gülez arkadaşım 
iskân dâvasını anlatırken, eskiden yüzde 84 
nispetindeki köylerde ikamet adedinin yüzde 72 
ye indiğini söylediler. Bu 3 - 3,5 milyon insan 
demektir. Sanayie karşı şehirlere doğru hareket 
başlamış bulunuyor. Demokrat Partinin plânâız, 
programsız olduğunu iddia eden arkadaşlarım zi
raat sahasında yapılan terakkileri, yol dâvası da 
beraber olmasaydı bir terakki ifade etmezdi. O 
halde yol dâvası ziraatın yanıbaşmda sanayileş
me zarureti de bir emrivakidir. Bundan feragat 
etmenin imkânı yoktur. Bugünkü gidişimizin 
içinde, bu memlekette bu sene kuraklık olacaktır, 
şu istihsal yapılacaktır, gibi birtakım tezatlara 
düşmektense istihsalâtımızm mühim bir kısmını 
sanayie tevcih etmek lâzımdır. Bu da olmuş
tur, arkadaşlar. Biraz evvel Server Somuncuoğ
lu ve daha sonra Başvekilimizin ifade ettiği bir
takım rakamlar var. Şimdi ben bu rakamların 
detayını vereceğim : 

Biraz evvel ithalât ve ihracatta, dış ticarette 
düşme olmuştur, diye arkadaşlar burada konuş
tular. Muhalif arkadaşlarımız da bunun bir verim 
ve bir netice tevlidetmediğini ifade ettiler. 

Bakınız nelerden ve ne miktar neticeler elde 
ettiğimizi size rakamla ifade edeceğim : 

Pamuklu mensucattan 
Yünlü » 
Çimentodan 
Şekerden 
Hadde «mamullerinden 
Borulardan 
Kâğıtlardan 
Suni elyaftan 
Ateş tuğlasından 
İlâçtan (dahilî istihsal) 

796 321 627 
298 200 000 
189 179 550 
126 755 355 
202 552 645 
23 335 401 
95 655 636 
5 055 638 
29 759 503 
115 000 000 

Ben şimdi bu 10 madde üzerinde durdum, 
bunlar bellibaşlı maddelerdir. Bunları toplarsak 
1 881 816 355 lira eder. Eğer biz bunu vücuda 
getirmemiş olsaydık, sanayide bu istihsali artır-
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mamış olsaydık, bunu ithal etmek mecburiyetinde 
kalacaktık. Arkadaşlar bunları isterlerse uzun 
uzun izah edebilirim. 1949 dan itibaren pamuklu 
141 milyon metreden 554 milyon metreye çıka
rılmıştır. Hadde maddelerinde ve sairede böyle
dir. Bu kadar zamanınızı israf etmek istemem. 
Netice olarak dediler ki, dış ticaret tıkanıklığı 
vardır. Sayın ismail Rüştü Aksal da burada ifa
de ettiler. Dış ticarette ithal ve ihracat rakam
ları ve son görülen bu diferans rakamlarını şöyle 
bir tetkik edecek olursak hâdise ortaya çıkmış 
olacaktır. Sayın Başvekilimizin de burada ifade 
ettiği gibi bizim ithalâtımızın düşüşünü bir hay
ra yormak lâzımdır. Aksine olarak bu bütün 
bizim Cumhuriyet tarihimizde bir iki seneye 
münhasırdır. Bunu iyi bir devre diye addetmek 
lâzımdır. Bir memleketin dış ve iç ticaretini bir 
arada mütalâa etmedikçe ve dış ticareti tek ola
rak ele alınca bir mâna çıkartmaya imkân yok
tur. Bu itibarla Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımıza 
cevap verdiğime kaaniim. 

Hasan Tez arkadaşımızın bizden talebettiği 
şeylerin yalnız bir tanesini lüzumsuz talebettiğine 
kaaniim. Biz geçen sene çıkardığımız bir kanunla 
Halk Bankası sermayesini artırdık. Ayrıca kefa
let kooperatifleri de bu yolda çalışmaktadır. Ko
operatif adedlerini çoğaltmak ise meslek erbabı
nın işidir. Vekâletimizin işi değildir. 

REÎS — Kâmil Boran. 
M. KÂMİL BORAN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlar; 
Ticaret Vekâleti bütçesi vesilesiyle muraka

besi bu Vekâlete mevdu bir millî bankamızın 
(T. C. Ziraat Bankasının) keyfî ve gelişigüzel 
sevk ve idaresine muhterem Ticaret Vekilinin 
nazarı dikkatini çekerim. Bence Ticaret Vekâ
leti bütçesi ve bu vesile ile Vekâletin faaliyet
leri konuşulurken Ziraat Bankasının durumu; 
üzerinde son derece ehemmiyetle durulacak me
selelerin en başında yer alır. Bankanın keyfî 
sevk ve idaresinin sayısız misalleri vardır. Ko
nuşmalara konulan tahdit dolayısiyle ben an
cak bir tanesini verebileceğim. Banka Umum 
Müdürünün şifahi emriyle Florya tesisleri için 
Turizm Bankası hesabına 15 milyon küsur lira 
defaten ödenmiştir. Bu tesislerle meşgul olan 
mimar, Umum Müdürün yakın akrabasıdır. Ben 
bu meseleyi bu şekilde duydum, imkânlarım 
mahduttur. Bankadan yazı ile istediğim bâzı 
malûmatı banka, bildirmek şöyle dursun mek-
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tubuma cevap vermek zahmetine bile katlan
mamıştır. 

Her halde hükümete ve iktidar partisine ya
lan çevrelerdeki muhalefet milletvekillerinden 
kaçınmak şeklinde tezahür eden temayüle ban
ka da uymuş olmalıdır. Ticaret Vekilinin elin
de her imkân var, kendisi lütfen meselenin ha
kikatim araştırsın, meydana çıkarsın. 

Bankanın sermayesi ve krediler, gayeye uy
gun olarak kullanılmamaktadır. Kredi tevzia
tında asla zaruretlere, tercihli haklara ve mü
savat prensiplerine riayet edilmiyor. Köylü sa
banını tamir ettirmekten âciz iken banka, mil
yonlarını Kilyos'ta refah alışkanlarının keyif
leri için eğlence yerleri kurulmasına, bu da 
yetmiyormuş gibi Florya'da mevcut plaj tesis
lerinin yıkılıp yeniden yapılmasına tahsisten çe
kinmiyor. Bankanın sevk ve idaresinden me
sul olan zat hiçbir kanuni usul ve mâni tanıma
dan bütün bu işleri telefon mükâlemeleriyle ve 
kemali cesaretle hallediyor. Muhterem Ticaret 
Vekilinden rica ediyorum, bu mevzua ehemmi
yetle el koysun, zira Ziraat Bankası milletin ve 
bu meyanda Türk çiftçisinin hepimize olan bir 
vediasıdır. (Sağdan alkışlar) 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — Hamza Eroğlu. 
HAMZA ER'OĞLU (Adana) — Sıramı Grup 

Sözcüsüne veriyorum. 
RElS — O halde, sıradasınız, sıranız gelince 

şahsınız adına, beş dakika konuşursunuz. 
Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Pek 

muhterem arkadaşlarım; Başvekilin buradaki 
konuşmalarından son derece memnun ve müte
hassis oldum. 

Ben zannettim ki, Başvekil buraya çıkacak, 
benim sözlerimi cerh edecek. 

Halbuki gördüm ki, benim sözlerimi cerhede-
medi. 

Ben diyorum ki, Muhterem Adnan Mende
res Hükümetleri; Demokrat Parti programının 
iktisadi ve ticari hayat ile alâkalı maddelerinin 
zıddını yapıyor, ispata hazırım. 

Ben diyorum ki; Demokrat Parti Hüküme
ti; Hükümet programında taahhüdettiklerinin 
aksini yapıyor, ispata hazırım. 

Vakit çok az olduğu için sadece cevaben bir 
iki noktayı arz edeceğim. Başvekil, sanayide 
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% 42 düşme vardır, iddiasını nereden çıkartı- | 
yorlar? Diye sordular. Elimizdeki Bütçe Komis
yonu mazbatasının 346 ncı sayfasından çıkar- ı 
dik. işte buradan okuyorum: «Sanayi Vekâleti 
tarafından sekiz büyük sanayi bölgesinde yapı
lan sayımın neticelerine göre fiilî istihsalin, is-
tihsal kapasitesinden % 42 nispetinde düşük i 
olduğu anlaşılmaktadır.» Bendeniz bu kapasite ! 
düşüklüğü yanında, istihsalin de daha fazla düş
tüğünü söyliyeceğim. Arz edeyim: Biliyorsunuz 
arkadaşlar sanayide vardiya olarak çalışılır. Ve j 
üç vardiya da çalışmak mümkündür.. Halbuki 
bugün ithal edilemiyen yedek parça vesaire nok
sanı dolayısiyle ancak bir vardiya olarak çalı-
şılabiliyor. 

Sayın Abdullah Aker buyurdular ki: «İtha
lâtın düşmesi fâli hayırdır.» 

Bendeniz bu mütalâa karşısında Sayın Mali
ye Vekilinin 1954 senesinde yaptığı konuşma
dan bir parça okuyacağım: «Bir memlekette it
halât tahdidedilirse ihtiyaç maddeleri kıtlaşır, 
fiyatlar yükselir. Hayat pahalılığı artar. Sana
yi tesisleri eskir. Ve yenileri kurulamaz.» Bugün 
bizde olduğu gibi. 

Muhterem Başvekil buyurdular ki: «İthalât 
azalmış, nereden çıkartıyorlar?» diye... Kendi
lerini pek çok metheden Time mecmuasın
da bunun cevabı veciz veriliyor : «Ecnebi iş 
adamları peşin para veya takas eşyası almadık
ça Türkiye'ye mal gönderemez oldular. Bugün 
Türkiye'nin kredisi bir tek turp almaya imkân 
vermiyecek kadar sıfıra inmiştir. Her şeyi pe
şin para ile almak zarureti baş göstermiştir.» 

Şimdi arkadaşlar, bunları bir yana bırakıyo
rum. Size arz etmek istediğim bir husus vardır: 
Dikkat buyurdunuz, Başvekil bana iltifatta bu
lundular ve benim gözünün içine baka, baka ko
nuştuğumu söylediler. Doğrudur. Korkusu ol-
mıyan ve sözleri tetkika dayanan insanlar, göz
leri yere değil; böyle gözünüze baka, baka ko
nuşurlar. (Sağdan, bravo, sesleri, alkışlar) 

İkinci noktayı arz edeyim. Başvekile cevap 
vermek için kürsü yanına geldiğim zaman, ben 
milletvekiliyim, sözlerinize dikkat ediniz, dedim. 
Kendileri de bana: Ben de Başvekilim, dediler. 
Benim geçmiş devrelerdeki Halk Partisi Hükü
metlerine karşı, içinde bulunmakla şeref duy
duğum Halk Partisi, Hükümetlerine karşı da 
dokümante olarak mücadele ettiğimi kendileri 
çok iyi bilirler. Ve bir zihniyetimi de bilirler: 
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I Meclis ve mebusluk sıfatı, icranın fevkmdedir. 
i Bu itibarla Başvekilin, yahut vekilin milletve

kiline üstünlüğü mevzuubahsolamaz. Binaena-
j leyh arkadaşlarım, burada sözlerim biraz sonra 

- ister istemez - kesilecektir. Son mütalâamı da 
I ifade edeyim: Başvekil kızdılar, kızmak politi-
ı kada za'fın alâmetidir. 

REİS — Böyle bir şey yok, efendim. (Sağ
dan, gürültüler) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Asa
biyeti konuşturdukları rakamların ve hâdisele-
rin tatmin etmediği noktalarda kendisini gös
teriyor. Binaenaleyh burada Büyük Millet Mec
lisine hesap vermek mevkiinde oları bir zatın, 
hâdiseleri kelimelerle boğma tarzını bir yana bı
rakarak, ilk konuşmama cevap vermeye, men
sup bulunduğu partinin programı icabı olarak, 
mecburdur. O program Türk Milletine karşı bir 
taahhüttür. Millet Hükümetten bu taahhüdün 
ifasını ve hesabını istemektedir. (Sağdan, bra
vo, sesleri) 

Hükümet, mensubu bulunduğu partinin gru-
pundan itimat aldığı, Hükümet programını da 
tatbika ve tahakkuk ettirmeye mecburdur. Çün
kü grupunun itimadını bunun için almıştır. Bu 
teşriî hayatın icabıdır. (Sağdan, bravo, sesleri) 
İşte ben diyorum ki, Başvekil, tek başına buy-

I ruk değildir. Tek başına insanların devrini ma
zide bıraktık. T. B. M. Meclisinin karşısında diz 
çökmeye; hesap vermeye ve bu hesaplan kendi 

I partisinin ve Hükümetin programına dayamaya 
mecbur olan adamdır. Bunu yapamıyorsa - iş
te bütün mesele buradadır - Meclis, murakabe
sini; müessir kuvvetini mutlaka gösterecektir. 
Ve Başvekil burada tek başına hâkim bir üslûp 
ile yukardan konuşmaktan çekinip, bir büyük 
mesuliyetin vazifelisi tavrını alırsa, biz anlayı
şı daha çok gösteririz. 

REİS — Müddetiniz bitti, efendim. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Biti

riyorum. 
Başvekil bunalmıştır. Mazur görüyorum. Fa

kat kendisine yardım edebilmemiz, kendisinin 
içhfde bulunduğu ahvali hakikaten bilerek ve 
T. B. M. M. ne hürmette çok ileri giderek ha
reket etmesine bağlıdır. (Sağdan, bravo sesleri, 

' alkışlar) 
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REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım; sözlerime başlarken Hıfzı 
Oğuz Bekata*nın bir vecize üslubiyle söylediği 
bir cümleyi tekrar edeceğim: «Kızmak, politi
kada zaif alâmetidir», Şimdi ben de muhterem 
arkadaşımdan bu zaif alâmetini göstermemesi
ni istirham edeceğim. 

Evvelâ, muhterem arkadaşlarım; Bekata ar
kadaşımın bundan evvelki grup namına vâki 
konuşması ile bu konuşma arasındaki flâgrant 
bir tezada işaret etmek isterim. Meşhut cürüm 
halinde - cürüm, kelimesi burada hakiki cü
rüm mânasında değildir - meşhüden vâki bir 
tezadolduğu için, anında yakalanmış bir tezat 
mânasında arz ediyorum, kızmamasını rica ede
rim. 

Şimdi, bakın arkadaşlar; bundan evvelki 
konuşmasında Bekata arkadaşımız diyor ki; 
efendim Demokrat Parti hükümetleri şöyle ha
talar işlediler, böyle beceriksizlikler, gösterdi
ler. Bunun neticesi ziraatte şöyle oldu: (Aynen 
söylediği söz) 

«Sanayide sınai istihsal yüzde 42 azalmış
tır.» (Sağdan; doğru sesleri) Şimdi; çıktı, 
bütçe raporunu işhadcderek söylediği lâf da şu: 
«Sanayiimiz kapasitesine nazaran fiilî istihsali 
yüzde 42 mertebesindedir.» 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; sınai istih
salin Demokrat Partinin kötü tedbirleri yüzün
den yukarda söylediği gibi, zirai istihsal gibi 
yüzde 42 azalması başka, fiilî istihsalin kapasi
teye nazaran nispetinin yüzde 42 olması gene 
başka. Bir daha tavzih edeyim, galiba bir te
reddüt var: 

l 

Şimdi, bakın arkadaşlar; sanayiimiz, sınai 
istihsalimiz, fiilî, reel istihsalimiz 1956 senesi
nin sonuna kadar 1949 senesinin sonuna nispet
le reel olarak yüzde 65 nispetinde artmıştır. 
şimdi, 1949 da, 1950 de, 1951 de, 1952 de, 1953 
te, 1954 te v. s, bu reel istihsalin yanında bu 
istihsali temin eden bir de kapasite mevcuttur. 
Bunlar burada, Bütçe Encümeninde arız ve amik 
ifade edildi. Şimdi bir defa daha ifade edece
ğiz. Çünkü; tekrar etmekten başka çare yok. 
Hiç bir zaman Türkiye'de umumiyetle sanayi 
kapasite 100, fiilî istihsal 100 çalışmış değildir. 
Buna imkân yoktur. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Şeker fab

rikaları forse çalıştı ya.. 
SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bâzı sa

nayide istisnai olarak forse çalışmak suretiyle 
kapasitenin üstünde istihsal yaptığı vâkıdır. 
Ancak bu, istisnai bir haldir. Türkiyemiz'de 
sanayiimiz umumiyet itibariyle daima kapasite
sinin dûnundadır. Bendeniz şimdi rakamları da 
vermeye amadeyim. Bunlar 1950 de ne kadar, 
1956 da ne kadar çalıştı ifade edebilirim. Ger
çekten Türkiye'de sanayi sayımı yapılan bu 8 
şehirdeki sanayi 1956 da kapasitesinin yüzde 
42 nispetinde çalışmıştır. Ama 1956 senesinde
ki fiilî istihsal, 1955 senesinden fazladır. 1954, 
1953, 1952, 1951 den fazladır ve hele 1950 ile 
kabili kıyas edilemiyecek derecede fazladır. Ar
kadaşımız sanayi istihsalinin yüzde 42 düşmüş 
olduğunu söylüyor. 1956 itibariyle yüzde 42 
düşmemiştir, yüzde 65 artmıştır. 

1957 ye gelince: 1957 de sınai istihsal fiilî 
kapasitesine nazaran nispet yüzde 64,3 e çıkmış
tır. İstihsal kıymeti 1956 istihsalinin iki mislini 
geçmiştir. 1956 istihsali bir buçuk milyar lira
dan biraz fazladır, 1957 istihsalinin reel kıymet 
olarak ifade ettiği rakam, yani cari para ile de
ğil, hakiki olarak istihsal ettiği kıymetin teka
bül ettiği rakam üç milyar 640 milyondur. Bina
enaleyh, 1957 senesinde istihsalimiz 195Ö sene
sine nazaran 1956 da % yüzden fazla artmıştır. 
Fakat, 1957 senesinde dahi kapasitenin ancak, 
% 64 ü nispetinde çalışabilmiştir. 

Şimdi muhterem Hıfzı Oğuz arkadaşımıza 
kapasitenin dununda çalışmış olmasının sebeple
rini kısaca arz edeyim : 

Madde 1. — Yeni tesislerle, tevsi ve ıslahla
rın 1956 senesinde peyderpey tamamlanarak iş
letmeye alınmalarından. Yeni tesislerle mevcut 

% tesislerde yapılan tevsi ve ıslahlar sebebiyle me
selâ^ 8 nci, 9 ncu ayda hizmete girmiş olmaktan 
dolayı bir sene içinde 3 - 4 ay çalışabiliyor. Bu 
itibarla bunun temsil ettiği istihsal rakamı elbet
te ki, asıl kapasitenin dununda kalıyor. Ve böy
lece sene itibariyle temsil ettiği kapasite rakamı
nın üçte biri nispetinde tahakkuk ediyor. Birinci 
sebep bu. 

İkinci sebep : Tecrübe işletme devresinden 
ve normal durmalardan, 

Üçüncü sebep : Mahiyeti itibariyle yeni olup, 
dikkat buyurun arkadaşlar, mahiyeti itibariyle 
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yeni olup hususi bir şekilde yetiştirilmesi gere
ken işçi ve elemanlara ihtiyaç hissedilmesinden. 

Dördüncü sebep : Bâzı sanayiin hammadde 
ve yedek parça noksanından. 

Bu dört sebepten dolayıdir ki, sanayiimiz 
1956 senesinde kapasitesinin dununda çalışmak 
mecburiyetinde kalmıştır. 1957 senesinde fiilî is-
tihsal iki mislinden fazlaya çıkmış olmasına rağ
men yine kapasitesinin dununda çalışmaya mec
bur kalmıştır. Dikkat buyurulursa,* bu dört sebep 
içinde zamanla, hemen önümüzde^ seneler için
de tesirden fariğ olacak şekilde faktörler mev
cuttur ve bu suretle sanayiimiz 1956 dan 1957 ye 
yani bir senede istihsalin % 100 den fazla ne
tice verecek kadar hakikaten dünya yüzünde, 
asrı hazırda hiçbir memlekette görülmemiş fev
kalâde bir gelişme göstermiştir. Binaenaleyh, 
Hıfzı Oğuz' Bekata arkadaşımın bütçe raporunu 
işhad ederek, kapasite ve fiilî istihsal arasındaki 
farkı sınai istihsalin azalması gibi göstermesinin 
kendisi için bir zühul teşkil ettiği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar; Hıfzı Oğuz arkadaşı
mız konuşmasında, C. H. P. nin diline doladığı 
tâbirlere yeni bir tâbir ekledi. Antiekonomik. 
Antidemokratik vardı, şimdi bir de bu. Bunlar 
birbirine paralel. Antidemokratik, antieko
nomik. Yani diyor ki, D. P. iktidarı antidemok
ratik hareket ediyor. Bu eski bir iddia, artık bun
dan gına geldi. Şimdi bir de antiekonomik ha
reket etmektedir, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; bakınız, şimdi, bende
niz kimin antiekonomik hareket ettiğini kendi
lerinin bir sözünü misal almak suretiyle arz et
meye çalışacağım. Arkadaşımız konuşmasının bir 
yerinde, Bütçe raporunu işhad ediyor, diyor ki... 
Bu yalnız kendisinde değil, bütün muhalif ar
kadaşlarımızda var. Yüksek malûmunuzdur, 
5 nci Adnan Menderes Hükümetinin programı
nın iktisadi kısmında alınacak birtakım tedbir
lerden bahsedilmektedir ki, bu tedbirler mu
halefet tarafından da program müzakeresi es
nasında tasvibedilmiştir. Bu tedbirler bütçe 
gerekçesinde bütçeye taallûku nispetinde teyi-
dedilmiş bulunmaktadır. Bunlar meyamnda 
olan tedbirler 1956 senesinde kısmen alınmaya 
başlanmıştı. 

Şimdi derler ki; «Efendim, bu tedbirler De
mokrat Partinin iktisadi politikasından döndü
ğünü ifade eder ki, biz de zaten senelerden beri 
onu söylemiştik. Binaenaleyh bundan bahse-
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derken Demokrat Parti kendi iktisadi politika
sının hatalı olduğunu kendi kendine anlamış, 
onun için dönmüştür.» der. Bunu da Bütçe En
cümeni rapora ile işhadeder. 

Bakın arkadaşlar, şimdi gökten yere inelim. 
Yani yuvarlak rakamlardan hakikatlerin müte
vazı sinesine rücu edelim. 

Nedir bu tedbirler? Bir misal ile arz edeyim. 
Şimdi eğer, iddiaları doğru ise, Demokrat 

Parti iktisadi politikasının yanlış olduğunu is
pat eden tedbirler ise bunlar, Demokrat Parti 
tarafından bir politika olarak başından beri 
tatbik edilmesi gereken tedbirler olmalı idi. 

Nedir bu tedbirleri. . 
Kredileri kontrol komitesi ve krediler için 

bir plâfon tesisi. Şimdi dikkat buyurun. Kre
dileri kontrol komitesi ve bu krediler için plâ
fon tesisi. Şimdi der ki ; «Bu tedbiri sen 1956 
nın falanca ayında aldın. 1957 de de bu ted
birlerin değişen hükümet tarafından ciddiyetle 
tatbik edileceği programında söylendi. Gerek
çelerde yazıldı ve konuşuldu. Bu tedbirleri 
vaktinde alman lâzımdı. 1950 de iktidarı aldı
ğın zaman kredileri kontrol komitesi tesis ede
cektin, plâfon tesis edecektin.» Alın zirai kre
diyi. Plâfon tesis edecektin. Nedir o? 340 mil
yon lira. Bilâkis, Demokrat Parti iktidara ge
lir gelmez, bütün kuvvetiyle kredi ekspansi-
yonu politikası takibetmiştir. Ve bu kredi ek-
spansiyonu politikasının kendi iktisadi politi
kasına esas mesnet, hareket noktası hattâ mo
tor, yani bir kuvvei muharrike addederek bu
nu yapmıştır. Eğer 1956 nın filân ayında ve 
1957 de krediler için bir plâfon tesisi yolunda 
bir tedbir almışsa bu tedbir, vaktiyle 6 sene 
müddetle tatbik edilen ve gerek ziraatimizin 
ve gerek umumi olarak iktisadiyatımızın 4 - 5 -
6 -10 misli gelişmesini temin eden bir kuvveti 
muharrike olarak tatbik edilen kredi ekspan-
siyonu politikasını inkâr etmek demek değildir. 
Bu tedbir, bu kredi ekspensiyonu, muharrik 
kuvvetini sağlam şekilde muhafaza edebilmek 
için iktisadi gelişmenin ve politika tatbikinin 
muayyen bir merhalesinde alınması lâzımgelen 
bir tedbirdir. Bu arkadaşımız, bu tedbirleri 
Demokrat Partinin iktisadi politikasının baştan 
aşağı iflâs etmiş olmasiyle izah ediyor. Ve bu
nun Demokrat Parti tarafından kabul edildiği
ne bir delil addediyor. 
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Muhterem arkadaşlarım; yine Bekata ar

kadaşımın ve Fazıl Yalçın arkadaşımın da ifa
de ettiği ve muhalefet tarafından çok pn« sü
rülmüş ve hakikaten aydınlanması lâzımgelen 
bir nokta, kalkınmaya taraftarlık meselesidir. 

Server Somuncuoğlu arkadaşımız kalkınma
ya taraftarlık mevzuunu etraflıca izah etti. Be
kata arkadaşımız der ki; kalkınmaya tarafta
rız, fakat kalkınmanın iktisadi ve malî temel
lerinin emin ve ahenkli olmasını istiyoruz. 

Fazıl Yalçın arkadaşımız da, kalkınmadan 
bahsederken, yatırımlar yapalım, ama bu yatı
rımlar cemiyetin tasarruf fazlası, dış yardım
lar ve kredilerin mecmuuna eşit olmak lâzım
dır, diyor. 

Şimdi, Demokrat Partinin 1950 senesinde ik
tidara geldiğini unutuyorlar. Sanki 1957 se
nesinin Şubat ayının şu giihünde memleketin 
bu hali ve iktisadî vaziyetiyle Demokrat Ptfrti 
bugün iktidara gelmiş ve memleketi bu halde 
teslim almış.. Binaenaleyh dış imkânlarla eşit, 
emin ve ahenkli olmak lâzımdır.. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti 1950 de ikti
dara geldi. Şayet 1950 de şu buyurduğunuz 
emin ve ahenkli kalkınma ve dış imkânlara ve 
kredilere eşit kalkınma gibi herkes tarafından 
bilinen kaidelere riayet etmiş olsaydı, Türkiye 
kalkınmadan ebediyen vazgeçme mecburiyetin
de kalacak derecede bir mahrumiyetin uçuru
muna yuvarlamrdı. (Soldan, bravo sesleri) Kal
kınmanın emin ve ahenkli olması ne demektir? 
Şu demektir : Bir memleketin geliri vardır; bu 
memleket bir iktisadi faaliyetler mecmuası ve 
manzumesi içinde bir muayyen gelir ve kıymet
ler mecmuası ve manzumesi yaratır. Şimdi ne 
yapar bunu? Bunu evvelâ günlük ihtiyaçları 
için kullanır. Yani istihlâk eder, bu yarattığı 
kıymetlerin bir kısmını istihlâk eder. Bu istihlâ
kinden tasarruf etiği bir kısım olacaktır. Onu 
da şuraya koyar. Bu tasarruf zait; dışardan bir 
kısım kaynaklar temin etmişse, onu da şuraya 
koyacak ve bu ikisinin mecmuüyîa bir envestis-
man yaparak kalkınmaya girecektir. 

1950 senesinde Türkiye bir sene zarfında ya
rattığı bu kaynakların cümelsiriî istihlâk etse da
hi ancak yarı aç yarı tok bir vazıyette kalmaya 
mahkûmdu. Bunun böyle olduğu aşikâr bîr ha
kikattir. Binaenaleyh 1950' senesinde Türkiye'de 
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normal bir tasarruf, bir sermaye terakümü mev-
zuubahis değildir. Yoktur, böyle şey. 

1950 senesinde Türkiye kut lâyemut geçi
nen,- yarı aç, yarı tok, yarı çıplak bir memleketti. 
Bu böyledir. Bütün iktisaden geri kalmış mem
leketler böyledir. İstihlâk seviyeleri fevkalâde 
düşüktür. Binaenaleyh yarattıkları munzam kıy
metleri, istihlâk seviyelerinin yükseltilmesine 
hasrü tahsis etmek zorundadırlar. 

Bahusus demokratik rejimde istihsal ettik
leri fazla kıymetleri istihlâke sarf etmemelerini 
temin edecek tedbîrleri bulmak bunları tatbik 
etmek gayet güçtüf; mümkün değildir. Bunun 
çaresi : Günde yarım ekmek yiyebilen adama 
yevmiyesine beş kuruş zammediliyorsa, ekmeği
ni artırmıyacaksm, beş kuruşunu envestismana 
hasredeceksin demeye imkân yoktur. Yarı aç, 
yarı tok adama, 1950 de bunu söylemeye imkân 
yoktur. 1950 Türkiye'sine, demokratik bir kal
kınma mecburiyetinde oları Türkiye'ye bunu 
söylemeye imkân yoktur. 

Binaenaleyh Demokrat Partinin gittiği yol
dan gitmekten başka bir çare yoktur. Yani is
tihlâk seviyesi fevkalâde düşük, istihsal bakı
mından asla cihazlanmamış olan ve fakat sine
sinde meknuz, âtıl birçok kaynakları ihtiva eden 
bir memlekette bu kaynakları harekete geçire
cek bir kamçıya lüzum vardı. Bu kamçıyı De
mokrat Parti buldu. (Sağdan, yani sesleri) Kre
di arkadaşlar. Demokrat Partinin iktisadi poli
tikasının esası, iktisadi politikası âtıl kaynakları 
harekete geçirmek için kredi mekanizmasından 
istifade etmektir. 1950 senesinde bizim için bü
tün iktisaden gelişmemiş memleketlerin süratle 
kalkınmaları için müracaat ettikleri iştira gü
cünü yaratmak yolundan başka bir yol yoktu. 
Eğer bir arkadaşımız, Hıfzı Oğuz Bekata arka
daşımız buraya gelir derse ki, 1950 senesinde 
kredi artmaksızm, para politikası ile, kredi po
litikası ile, mevduat politikası ile iştira gücünü 
memlekette artırmaksızın Türkiye'yi süratle kal
kındırmaya imkân vardı, der ve bunu ispat eder
se, ben dün akşam Tevfik îleri'nin söylediği Gi
bi kendisinin elini öpmeye hazırım. 

Türkiye gibi bir memleketin 1950 senesinden 
bu yana kalkındırılmasının Demokrat Partinin 
tut'tüğu yoldan ve iktisadi politikasından başka 
bir yol ile temin etmesine asla imkân yok idi. 
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Şimdi arkadaşımız diyor ki, Türkiye, diyor j 

dünyanın en az ve en yanlış, en verimsiz yatı- | 
rım yapan bir memleketidir. Neden böyle imiş? I 
Çünkü yatırımlar millî güçten ve millî gelirden 
tasarrufun istihsal sahasında değerlendirilmesi 
ile yapılır.» I 

Yani Demokrat Parti böyle yapmıyor, demek 
istiyor. Arz ettiğim 1950 senesinde yatırım yap
mak için millî güçten, gelirden tasarruf yapa
caksın. İstihsal seviyesi şu mertebede olan, 
nüfus başına mensucat, şeker, buğday... (Sağ
dan; «buğday ithal ettiniz» sesleri) 

Arkadaşımız buğday ithâl ettiniz, diyor. 
1950 senesinde Türkiye'de,buğday istihlâki I 
nüfus başına 140 kilo idi. 

RIZA TEKELİ (Adana) — Şimdi katık 
olmadığından 180 kilo. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Katık var, 
yok, ben anlamam. Ekmek, arkadaşlar ekmek 
bu, Türk Milletinin başlıca gıdasını teşkil eden 
ekmek.. Rıza Tekeli arkadaşım da gayet iyi 
bilir ki, bu memlekette 1950 senesinde memle
ketimizin Karadeniz vilâyetlerinde nüfusun % 
90 ı buğday yemek imkânından mahrumdu. 
Muhtelif yerlerde buğday yerine mısır, ak dan 
yenirdi. Şimdi Hıfzı Oğuz arkadaşım tabiî 
1958 senesinin Şubat ayının şu gününde şu 
mertebeye gelmişim ve 4,5 milyarlık bir bütçe 
getirmişim ve memlekette bütün sahalarda, ama 
bütün sahalarda memleketin yarattığı kıymet
leri dört misli, beş misli, hattâ yedi misli ar
tırmışım. Şimdi buraya geliyor, kaide koyu
yor. Şimdi söylemesi kolay. Fakat 1950 de ta
sarruf edin, gelin bakalım darıyı, yenen ye
mekliği elinden alın. Bununla envestisman ya
pacağım deyin, Süratle kalkınmak mecburi- j 
yetinde olan bir memleket için, bâzı raporlar
da yazılı olduğu gibi dostlar, alışverişte gör
sün kabilinden, her hangi bir görüşe tâbi tut- \ 
madan bu düsturlar tatbik edilebilir mi? Fa
kat Türkiye'nin, Türk Milletinin asırlardan be- | 
ri hasret çektiği ve Büyük Atatürk'ün kendi- ı 
sine hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet 
seviyesine bir an evvel vâsıl olmak aşkını tem
sil eden Demokrat Parti bu gibi yollara teves^ 
sül edemezdi. (Soldan : Bravo sesleri, alkış
lar) 

Arkadaşımız rakam da veriyor. Rakam bah
sine gelince, bendenizin zaafımdır, rakamları 
kontrol ederim. 
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Arkadaşımız diyor ki, zirai gelir nüfus ba

şına 1950 de 292 lira idi, 1956 da 297 liradır. 
Yanlış. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Doğ
ru. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Mü
saade buyurun; neden yanlış, nerede hata et
tiğinizi ifade edeyim. 

Arkadaşımız 1950 nüfus sayımı listesini 
i alıyor. O listelerde şehirde oturan nüfus, köy

de oturan nüfus diye iki kolon vardır. Köy
de oturan nüfus zirai nüfustur. Binaenaleyh 
zirai millî geliri, zirai nüfusa taksim ederim, 
şu rakam çıkar. 1955 i de alıyor. Köyler, şe
hirler... Halbuki şimdi Türkiye'de yaşıyan, 
ve şu Ankara'dan İstanbul'a gitmek için trene 
binen adam dahi bilir ki, Türkiye'de zirai nü
fus, sanayi nüfus, ticaretle uğraşan nüfus, 
muhtelif ekonomik faaliyetler katogorilerine 
alman nüfus, nüfus sayımı listelerine göre ifade 
edilmemiştir. Kasabalar, hele 1950 de tamamiyle 

! zirai karakteri haiz olduğunu hep biliriz. Be
lediye teşkilâtına istinadeden bu rakamlar 
'katiyen Türkiye'de nüfusun tarzı tevazzüünü 

j göstermez. Ondan dolayı biz, nüfusu, iktisadi 
istihsalin münakaşasını tetkik ederken bu ra-

| kamları almadık. Saatlerce hattâ günlerce ça
lışarak mümkün olduğu kadar (ha'kikata yalan 
zirai ve sanayi nüfus rakamlarını çıkardık, 
Kendileri lütfedip gelselerdi bu rakamları ken-

| dilerine verirdik. Şimdi bakın bu rakamların... 
RIZA TEKELÎ (Adana) — Tek taraflı olu

yor. 
j REÎS — Hatibi dinlemeye tahammülü olmı-

yan mebus zaten istirahat için çıkıyor. Söz 
kesmeye matuf hareketler iyi olmuyor. 

| SEBATI ATAMAN (Devamla) — Beyefen
di, encümende de söyledik, Mecliste de söyle
dik. Biz hakikati sizlerin vicdanına, vicdanını
zın âmakına yerleştirinceye kadar anlatacağız 

i arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 
RIZA TEKELÎ (Adana) — Tek taraflı, Mo

nolog gibi oluyor. Müsaade edin biz de konu
şalım. 

| SEBATI ATAMAN (Devamla) — Bakınız 
arkadaşlar. 1950 zirai millî gelir miktarı 4 mil
yar 551 milyon. Zirai gelirin umumi millî geli
re nispeti : Nihat Bey arkadaşımız mühendis 

I olduğu için derhal bunu kavrıyacaktır. Zirai 
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gelirin millî gelir içindeki nispeti 1950 de % 50. 
1950 de zirai nüfusun umumi nüfusa nispeti 
% 84,1. Rakam 1955 e ait. Zirai gelirin millî 
gelire nispeti % 46. Umumi millî gelirin içinde
ki nispet düşmüştür. 

1955 rakamı ve reel rakamlar : 
1955 te zirai nüfusun umumi nüfusa nispeti, 

% 76,8. Nüfusun nispeti de düşmüş. Rakamlar: 
4 551 000 ;8 426 000. Şimdi af buyurun gene 
o tâbiri kullanacağım, bir amali erbaa ameli-
yesiyle zirai nüfusa düşen millî gelir nispeti
nin hesabı gayet basittir. Ve bu hesap da ya- , 
pılmıştır. Buna nazaran zirai gelirin, ziraat 
sektöründe çalışan, ziraat sektöründe gelir teş
kiline hadim olan ve geçimi ve geliri bundan 
olan zirai nüfusa düşen miktar 950 den 955 
kadar % 68,3 nispetinde artmıştır. 

Arkadaşımız itibari birtakım hesaplar yapa
rak ve bazan da zühule kapılarak neticede De
mokrat Parti iktidarının iktisadi politikasının 
iflâs etmiş bir politika olduğu neticesini çıkar-. 
mış bulunmaktadır. 

Bir noktaya daha işaret ederek sözlerime 
nihayet vermek istiyorum. Arkadaşım diyor ki, 
Demokrat Parti hükümetleri, ve Demokrat Par
ti iktidarı, kendisini müdafaa etmek için iki si
lâh kullanır. Birisi, ortalıktaki bu sıkıntılar, 
yatırım falan.. İkincisi, bugünkü haller Cum
huriyet Halk Partisi zamanında da vardı, der, 
diyor. Evet, vardı. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bir memleket
teki sıkıntılar, bir memlekette husule gelen va
ziyet, yani bir memlekette hâdiselerin göster
diği inkişafın tekevvününde o memleketi idare 
eden insanların da mühim rolleri vardır. Fakat 
o memleketin tarihî kaderinin de bir rolü oldu
ğu muhakkak. Eğer biz, Halk Partisi zamanın
da da böyle idi diyorsak, Halk Partisi zama
nında Halk Partisinin kötü idare ettiği için 
böyle idi, biz de kötü idare ediyoruz. Bizim za
manımızda da bu böyledir mânasında söylemi
yoruz. Sayın Başvekil burada ariz ve âmik izah 
etti, dediki; bu memleket daha uzun zaman bu 
sıkıntılara katlanmak mecburiyetindedir. Bu sı
kıntıların C. H. Partisi zamanında da mevcudol-' 
duğunu söyledi. Bu sıkıntılar memleket bünye
sinden gelmekte olan sıkıntılar olduğunu söyledi. 
Yani bizim siyasetimizin kötülüğünden değil, 
bizim iktisadi politikamızın kötülüğünden değil 
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sizin zamanınızda da mevoudolan ve bizim zama
nımızda da mevcudolmakta devam eden ve bizim 
azimle mücadele ettiğimiz, memleketin kaderinin 
icabı, bünyesinin iptidailiğinin icabı olan sıkın
tıları ifade etmek içindir. Binaenaleyh, biz C. 
H. Partisi zamanında böyle idi dediğimiz zaman 
biz de kötü yapıyoruz mânasında almamanızı 
bilhassa istirham ederim. Benim mâruzâtım bun
dan ibarettir, affmızı rica ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bir sual 
sorabilir miyim, 

RElS — Sebati Bey, sual var. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Efendim, 

sözcü arkadaşımız istihsal kapasitesi mevzuunu 
mukayese ederken, iltibasa mahal verebilecek 
bâzı ibareler kullandılar, zabıtta var. Mazbata ile 
de tevsik etmek mümkündür. 

Mazbatada 8 vilâyette yapılan sayımın neti
cesinde % 42 kapasite ile istihsal yapmış demi
yor. Kendi lehine % 42 noksaniyle % 58 yapmış. 
Lehte birşey. Yani % 42 düşük. 
' BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Devamla) — Türkçede hata etmişim, affı-
nızı rica ederim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ Devamla) — Yani bun
da amelî ne fayda mülâhaza ediyorsunuz, istih
sal kapasitesi bakımından onu söyleyiniz. 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Birçok 
faydaları var. Topçuya sormuşlar, niçin top at
mıyorsun? 42 sebebi var, birincisi barut yok, 
demiş. Kapasiteden düşük nispette fiilî istihsa
lin yapılması keyfiyeti: Bir büyük muhalefet 
partisi grupu adına bütçe tenkidini yapan arka
daşımız ayni istihsaldeki düşüklüğü ifade etti de 
ondan... Bu ifadenin Türk milletinin iktisadi kal
kınmadan beklediği ümitleri hafif de olsagölglen-
dirmesi doğru ve caiz olmadığı için ve bunun 
ispatı zımnında ifade ettim. 

REİS — Müzakereye devam ediyoruz efen
dim. 

Nizamettin Ali Sav, buyurun. 
NİZAMETTİN ÂLİ SAV (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım; verilen zamanın çok kısa 
olması dolayısiyle bu zamana mâruzâtımı sıkış
tırmak suretiyle birkaç esaslı telâkki ettiğim nok^ 
talan huzurunuzda arz edeceğim. Bu mevzuları 
ikmal ettikten sonra bir neticeye vâsıl olacağım 
ve bu netice muhalefet partisinin iktisadi görü
şüne taalluk eden bir netice olacaktır. 
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Muhterem arkadalarım; bugüne kadar sene

lerden beri bütçe müzakerelerini takibediyo-
ruz. Yapılan tenkidleri görüyoruz. Bu 
tenkidlerde şimdiye kadar değişen bir şey 
nazarı dikkatimizi celbetmedi. Bunlar mü
temadiyen tekerrür etmektedir. Ve sanıyorum 
ki gelecek sene de aynı tenkidler karşısında 
kalacağız. Bunun şimdiden bir katalogunu yap
mak mümkündür. Halbuki niçin böyle oluyor? 
bizim için anlamanın imkânı yoktur. Biz ten-
kidlerin hepsinin cevabını o kadar delilli ola
rak mütemadiyen veriyoruz. Bunları artık tek
rar etmemek icabetmez mi idi? Hattâ bunların 
doğru olmadıklarım bunların karşısında başka 
türlü birtakım neticelerin ve rakamların mev
cut bulunduğunu önümüze çıkarmaları iktiza 
ederdi. Bu cihete temas edilmiyor. Sözcü ten
kidleri bir defa söylüyor ve bunlar tekrar edi
liyor. Dikkat edilirse şu 5 - 10 cümle içinde 
söylenenlerin esaslarını toplamak kabildir. Pa
ranın hacmi artmıştır. Millî gelir duraklamış
tır. Altınlar erimiştir. Dış ticaret bozulmuştur. 

Fiyatlar yükseliyor. Plân yoktur. Bu kalkın
ma bir kapristen ibarettir. 

Bu listeyi bir defa daha gözden geçirmeye 
* lüzum yoktur. Ben misal olarak birkaç tanesini 

alacağım ve muhaliflerin iktisadi görüş ve 
zihniyetlerinin anlaşılmasına medar olmak üze
re kısa kısa mütalâa arz edeceğim ve bir neti-
neticeye varacağım. 

Buyuruyorlar ki paranın hacmi artmıştır, 
Paranın hacminin arttığını türlü türlü tetkik
lerle meydana koymak kabildir. Bunların için
de bir tanesi vardır ki fevkalâde ehemmiyetli
dir ve beynenmilel mukayeselerde ele adın-
maktadır. Bu hacmin millî gelire nispeti nedir? 
Acaba para hacmiyle millî gelir arasındaki 
nispet nedir? Türkiye'de bu nispetin muhayyi-
rilûkul bir surette diğer memleketlere naza
ran aykırı bir seyir takibettiğine asla şahid 
olmıyoruz. Bu seıieki bütçe raporunun 357 nci 
sahifasmdaki tabloya bakacak olursanız orada 
bir mukayese göreceksiniz. Bu mukayese bize 
muhtelif memleketlede para hacmi ile millî ge
lir arasındaki nispeti mukayeseli bir tablo ha
linde göstermektedir. 

B. Almanya % 8 
İngiltere % 9 
İsveç % 10 
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Norveç 
İtalya 
Holânda 
Fransa 
İsviçre 
Belçike 
Türkiye 

% 11 
% 13 
% 13 
% 17 
% 20 
% 22 
% 10,5 

vel içinde ortaların dahi altında bulunan bir 
vaziyettedir. Vaziyet asla mübalâğalı telâkki 
edilmeye müsait değildir. 

Bunu bir misal olarak arz ettim. Çünkü; 
muhterem arkadaşlarımız umumi bir muvazene 
fikrine kapılmaktadırlar. Herşeyin değişmeme
si lâzımgelir, para hacmi değişmemelidir, oldu
ğu yerde kalmalıdır, gibi J)ir zihniyete kapılı
yorlar, zannederim. 

İkinci bir misal olmak üzere millî gelir mu
kayeselerini ele alacağım. Millî gelirimizde bir 
duraklama olduğunu iddia ettiler. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
NİZAMETTİN ÂLİ SAV (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım; böyle bir şey yoktur. 
Beynelmilel mukayeseler gösteriyor ki; Kore 
Harbi dolayısiyle 1953 senesinde bütün dünya
da millî gelirler düşmüştür. Bizde de böyle ol
muştur. Buna zamimeten bir miktar da ziraat 
sahasından kaybetmiş olmamızdan dolayı millî 
gelirin bizdeki düşüşü iki misli olmuştur. Bu
nu da yine bir muvazenesizliğin neticesi ola
rak iddia etmektedirler. Millî gelirde bir mu
vazene yoktur, inip çıkmalar oluyor, . buyuru
yorlar. Bu da doğru değildir. 

Altın hakkında olan mütalâalarına gelin
ce; altınların rehnedilmiş olduğunu geçen sene 
de bu sene de söyledik. Dünyanın bütün mem
leketlerinde altın rehnedilir. Ve altın sitokları 
istatistiklerinde bütün dünyada daima altın 
miktarı sabit olarak gösterilir. Bizdeki 144 
milyon dolar da böylece daima sabit olarak 
irae oluna gelmektedir. 

Bitiriyorum. İktisatta muvazene iddiası hak
kında, bir başbakanın ifadesini arz edeyim: 
«Bâzıları iktisadi muvazeneden ve denklikten 
veya equilibredenv bahsediyorlar. Bunların he-, 
pisi iyi ama sıfır da olsanız muvazene var, de
mektir. Ne zaman ölürseniz o zaman tam bir 
muvazene var demektir.» Bu Başbakan İngiliz 
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Başbakanıdır. Bu memleket marazi bir muva
zene ile ileri gidemez. 

REİS — Tamam efendim, sözünüz bitmiş
tir. 

Kifayet takrirleri vardır. Okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Ticaret Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde

ki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim, 

Bursa Mebusu 
Müfit Erkuyumcu 

Riyasete 
Ticaret Vekâleti bütçesi üzerindeki müzake

reler kâfidir, reye konmasını teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Manisa Mebusu 
Sezai Akdağ 

Yüksek Riyasete 
Ticaret Vekâleti bütçesi hakkındaki görüş

meler kâfidir. 
Kifayetin reye arzı ile maddelere geçilmesi

ni arz ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

Sayın Riyasete 
Müzakerelerde vuzuha varılmıştır. Kifayeti 

müzakereye karar verilmesini teklif ve rica edi
yoruz. 

îzmir Mebusu îzmir Mebusu 
Enver Dündar Başar Necdet Davran 

REİS — Recep Dengin. Kifayet aleyhinde. 
RECEP DENGİN (Ankara) — Çok muhte

rem arkadaşlar, 1958 yılı Ticaret ve iktisat Ve
kâletimizin bütçesinin görüşülmesi sırasında ve
rilmiş bulunan kifayet takririnin aleyhindeyim. 

Takdir buyurursunuz ki, Ticaret ve İktisat 
Vekâletinin bütçesi dünyanın her medeni par
lâmentosunda her kafası işliyen insanlar tara
fından tetkik ve mütalâa olunur. Yani mevcut 
iktidarın dünkü iktidara nazaran evvelemirde 
hayatı ucuzlatıp ucuzlatmadığı; paranın satm
alına kabiliyetinin artıp artmadığı... 

REİS — Esasa girmeyiniz. Sadece kifayet 
aleyhinde. 

RECEP DENGİN (Devamla) — Esasın- için
deyim efendim. 
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REİS — Esasa girdiğiniz için müdahele edi

yorum. 
RECEP DENGİN (Devamla) — Kifayetin 

aleyihinde olarak esastan bahsediyorum. 

ithalâtla ihracatın muvazene içinde bulunup 
bulunmadığı üzerinde durarak ve bütün bun
lara muvazi olarak memleketin iktisadi politi
kasında bir vuzuha varmamız iktiza eder. He
nüz vuzuha varmış değiliz. Bu bakımdan tak
ririn reddini rica edeceğim. 

REİS — Efendim, kifayetin aleyhinde bir 
arkadaşımız konuştu, kifayet takrirlerini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler var, okuyoruz efendim. 

Riyasete 
Vaktin darlığı sebebiyle bütçenin ikmaline 

kadar müzakerelerin fasılasız olarak devam et
mesini arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Bilecik 
Selâmi Dinçer Şevki Hasırcı 

Yüksek Reisliğe 
Bütçenin vaktinde yetiştirilmesi için müzake

relerin aralıksız devamını arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Kemal Serdaroğlu 

REİS — Mesainin aralıksız devamını teklif 
ediyorlar, bu hususu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasılları okuyoruz efendim. 

P. Lira 

12 000 101 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 3 934 002 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 467 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 891 610 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

— 929 



p. 

206 

t : 48 $7.2.1908 O : 1 
Lira I P. 

207 

209 

210 

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 3666 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
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 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı » 
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... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

71 001 

1 500 

145 000 

2 100 

41 000 

39 000 

20 000 

127 500 

125 000 

16 500 

250 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

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

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

310 Ticaret ataşelikleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

408 6224 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre yapılacak öde
meler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tahlil ve Ölçüler lâboratuvar-
ları masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri standardizasyo-
nu umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

458 Sergi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 

13 000 

000 

347 000 

15 000 

25 200 

İ0 000 

380 000 

36 000 

3 000 

67 500 

300 001 

10 000 

980 
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751 

Eski yıllar birçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alet ve malzeme
nin onarımı 
REİS — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları için satmalınacak makina 
ve alet ve malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 500 

1 250 

5 000 

TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 
(İzmir) — Söz istiyorum efendim. 

RElS — Buyurun. Afedersiniz istical ettim 
görmedim. ^ 

TİCARET VEKİLİ ABDULLAH AKER 
(İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bütçemizin 
tenkidinde bulunmak, bize alacağımız istikamet
lerde yol göstermek, ve bütçemizin kabulünden 
dolayı şahsım ve temsil ettiğim vekâlet memur
ları adına şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar). 

R — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
bütçesi. 

4.— Hudut ve sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1958 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/24) (1) 

REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü bütçesinin görüşmesine devam edi
yoruz. 

Efendim, Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü bütçesi üe birlikte Sıhhat Vekâ
leti için söz alan arkadaşların isimlerini okuyo
rum : 

Suphi Baykam (Adana) 
Dursun Akçaoğlu (Çankırı) 
Burhanettin Onat (Antalya) 
Fazıl Yalçın (Kırşehir) 
Servet Bilir (Bolu) 
Hasan Erdoğan (Kars) 
Sedat Baran (Çorum) 

(1) 40 sıra sayılı matbua itaptın sonundadır. 

1958 0 : 1 
Agâh Erozan (Bursa) 
Kemal Sarıibrhimoğlu (Adana) 
Münif Islâmoğlu (Kastamonu) 
Şükrü Esen (Kastamonu) 
İbrahim Etem Karakapıcı (Urfa) 
Sıtkı Salim Burçak (Konya) 
Hüsrev Polat (Gümüşane) 
Halü Gürün (Maraş) 
Vehap Dizdaroğlu (Mardin) 
Nevzat Arman (Adana) 
Zakar Tarver (İstanbul) 
Tevfik Ünsalan (Malatya) 
Faruk Ayanoğlu (Tokad) 
Arslan Bora (Tunceli) 
Fethi Ülkü (Tunceli) 
Şinasi Moran (Sivas) 
Ali Menteşoğlu (Adana) 
Aziz Uras (Mardin) 
Kemali Bayazıt (Maraş) 
REİS — C. H. P. Grup Sözcüsü Kemali Ba

yazıt. Buyurun efendim. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ Dr. LÛTFİ KIRDAR (İstanbul) — Reis 
Bey müsaade ederseniz evvelâ ben konuşayım. 

REİS — Buyurun efendim. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ LÛTFİ KIRDAR (istanbul) — Mjıhterem 
arkadaşlar, 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin ça
lışmaları hakkında biraz izahat vermek istiyo
rum. 

Arkadaşlar, Sağlık hizmeti kaynağım ilimden, 
gayesini insaniyetten alır. Böylece temeli, külli
yen gayrişahsi ve objektiftir. Hedefi isöiçte ve 
dışta siyasi menfaatlerin tamamiyle üstündedir. 
Sıhhat Vekâletinin vazifesi, Türk vatandaşının 
akıl ve beden sağlığını korumak olduğju kadar 
komşularımızın da sağlığına zarar verniemektir. 
ikinci bir gayemiz, istikbalimizin ümidi olan yav
rularımızı ölümden, hastalıktan korumak, kendi
lerini gürbüzleştirmek, nüfusumuzu artırmaktır, 
diğer bir vazifemiz de yurttaşları, sosyal nimet
lerden mahrum etmemeye çalışmaktır. 

Arkadaşlar, Sıhhat Vekâletinin asîl milletimiz
le, insaniyet namına yaptığı bu hizmet, Türk va
tandaşının şerefli ve şuurlu veküleri olan sizle
rin yüksek tensibiniz sayesinde tahakkuk etmek
tedir. Teşkilâtımız sizin çıkardığınız kanunlar
la kurulmakta, tahsisatımız sizin bahşettiğiniz 
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bütçe ile alınmaktadır. Çalışkan, hamiyetli ve fe
dakâr Türk vatandaşının alınteri pahasına bi
rikmiş bir varidattan iki yüz milyona yakın para 
isterken-, ben Sağlık Vekili olarak, neler yaptığı
mızı ve neler .yapmak istediğimizi arz etmek 
mecburiyetini duyuyorum. 

Meslekimdeki eskiliğim, uzun yıllardan beri 
sağlık işlerimizin geçirdiği tekâmül safhalarını 
gözlerimin önünde kolayca canlandırıyor, Vekil
likte yeni oluşum ise, kendimi hiç araya katma
dan, Vekâlet faaliyetini tarafsızca anlatmama im
kân veriyor. 

Fakat arkadaşlar Büyük Meclisin yıllardan 
beri değişmez bir prensiple daima yükselttiği büt
çemize karşı faaliyetimizin nasıl arttığını muka
yese yapmadan, rakamlar vermeden anlatmaya 
imkân var mıdır? Tabiatiyle yoktur. Yalnız şunu 
arz edeyim ki, bu rakamları burada her hangi 
bir iddia güderek saymıyaeağım. Yukarda bildir
diğim hedef ve gayelerle yapılan işlerin hâsılası 
olan bu rakamlar, Türk Milletinin necip, feda
kâr ve münevver evlâtlarından bir kısmının in
sanlık yolundaki başarılarından başka hiçbir şe
ye delâlet etmemektedir, bunu böyle kabul etme
nizi yüksek dirayetinizden bekliyorum. 

Vekâletimiz, sağlık sahasında koruyucu, teda-
vici ve sosyal yardımcı olarak çalışmaktadır. Sağ
lık hizmetimiz saltanat devrinin sıhhiye müdü
riyeti umumi.yesinden, Cumhuriyetin Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekâletine geçtiği vakit hem 
içerde tutunmuş olan, hem de hudutlarımızdan 
kolayca girebilen birçok salgın hastalığın tehdidi 
altında idi. Cumhuriyetle birlikte bunlara karşı 
çeşitli mücadele teşkilâtı kurulmuştur. 1950 deki 
iktidar değişmesinden itibaren bu yoldaki çalış
maların hakikaten daha da hızlandığını görmek
teyiz. 

Sıtma savaşının kuvvetlendirilmesi İkinci Ci
han Harbinden sonradır. Bu hastalığın kontrol 
altma alınması son yıllara raslar. Yüksek mü
zaheretiniz sayesinde ise, beş yıl içinde sıtmayı 
yurdumuzda kökünden kaldırabiliriz. Buna dair 
programımız hazırdır. 

Verem ile savaşa malî imkânlar ve daha ge
niş teşkilat sağlıyan kanun 1949 tarihlidir. Daha 
sonraki tarihlerde vekâlet bu sahada da gayretle 
ve verimle çalışmıştır. 1950 deki 8 verem savaş 
dispanserini 60 a, 7 verem tedavi müessesesini 
69 a, 1 097 olan verem yataklarının sayısını 
8 575 e çıkarmıştır. Gayemiz her vilâyet merke-
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zinde bir verem savaş dispanseri kurmak ve ve
rem yatakları sayısını 15 000 e çıkarmaktır.. Bu
na da yüksek anlayışınız sayesinde tedricen mu
vaffak olacağız.. Bu yıl sekiz dispanser daha ku
ruyoruz, verem yataklarımıza da bu yıl 425 ya
tak ilâve edeceğiz. 

Koruyucu hekimlik sahasındaki diğer savaş
larda da her yıl bir evvelkinden daha fazla ba
şarı kaydetmekteyiz. 

Arkadaşlar, 
Koruyucu hekimlikle, tedavici hekimlik ara

sında iki başlı çalışan sağlık merkezlerimiz var
dır. Bunları da daima artırıyoruz, bunların sa
yısı 1949 da 16 ya erişmişti, bugün 221 olmuş 
bulunuyor. Gayemiz her kazaya bir sağlık mer
kezi vermektir. Bu yıl 10 sağlık merkezi daha 
açacağız. Tedavici hekimliğin esası hastanelerdir. 
Cumhuriyet,kurulduğu zaman orduya aidolanlar 
hariç, memlekette 6 507 hasta yatağı vardı, 1949 
nihayetinde üniversitelere ve orduya aidolanlar 
hariç, memlekette 18 290 hasta yatağı bulunu
yordu. Bugün keza üniversiteler ve orduya aid
olanlar hariç yurdumuzda 39 624 hasta yatağı 
vardır. Bu yıl biz, vekâletimize ait yataklara ve
rem hariç 2 109 yatak ilâve edeceğiz, teşkilâtı
mızda kemiyetçe olan bu artışın yanıbaşmda 
keyfiyetçe de tenevvü vardır. Göğüs cerrahisi, 
kalb cerrahisi, dimağ cerrahisi, anestezyoloji ve 
daha başka mühim ihtisas şubeleri memlekete 
girmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Teşkilâtımızın ne derece genişlediği hakkın

da da bir fikir vereyim : 1949 da vekâletimiz em
rinde 2 379 tabip çalışırken 1957 de bunların 
sayısı 3 416 ya çıkmıştır. 1949 da 540 hemşire
miz vardı. Bunların sayısı da 1957 de 1 030 a 
yükselmiştir. 1949 da 2 388 olan sağlık memur
larımızın sayısı 1957 de 2 951 olmuştur. Teşki
lâtımız bugün bir hayli nahiyemize de doktor 
verecek kadar genişlemiştir. Köy ebelerimiz ise 
1949 da 800 iken 1957 de 1 240 tır. 14 Şubatta 
çıkan kanunla 1 100 köy ebesi daha aldık. 

Bununla beraber mahrumiyet bölgelerine gi
denlere tazminat verilmemesi, teşkilât genişliye-
rek her yerde sağlık personeline iş bulunması 
gibi âmiller bilhassa az maaşlı kadrolarımızda 
boşluklar husule getirmektedir. Bunların yük
sek anlayış ve müzaheretinizden doğacak imkân
larla kapanmasına intizaren biz, bir kişiyi bir-
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den fazla işte çalıştıraarak kadro eksikliği yü
zünden hizmeti aksatmamaya gayret ediyoruz. 

Fedakâr ve feragatli Türk tabibi bu yolda da 
kendinden istediğimiz fazla hizmeti milletten 
esirgemiyor. 

Vekâletimizin kuruluş tarihinden itibaren 
tuttuğu tekâmül yolunun bir hulâsasını arz etmiş 
bulunuyorum, önce de arz ettiğim üzere sağlık 
hizmeti, insanlık yolunda müşterek bir gayrettir. 

Sözlerimi sadece vekâletin istediğimiz tahsi
sata lâyık olduğunu belirtmek üzere söyledim. 
Mevkiimde henüz üç aylık bir vekilim. Anlattık
larımdan kendime, pay çıkarmıyorum. Mâruzâtı
ma son verirken vekâletin başarılarına âmil olan
lara teşekkür etmeyi bir borç addederim.» (Al
kışlar) 

REİS — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupu adma Kemali Bayazıt. 

CUMHURİYET HALK PARTİSÎ MECLİS 
GRUPU ADINA KEMALİ BAYAZIT (Maraş) 
— Muhterem arkadaşlar; 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti büt
çesinin müzakeresi münasebetiyle Cumhuriyet 
Halk Partisi grupu adına bu vekâletin bütçesi 
ve bütçe ile sağlanacak olan sıhhi hizmetler 
hakkındaki görüşümüzü arz etmek isteriz. 

Müsaade buyurursanız, bu hazırlığını, veki
lin konuşacağına muttali olmadığım için hazır
lanmış idi. Vekilin beyanatı, dâvanın müşte
rek dâvamız olduğu teyit sadedinde olduğuna 
göre buradan itibaren olan görüşümü şimdilik 
ayırdığımı arz etmek isterim. Bununla beraber; 
biz sıhhat meselelerimizi her nevi politik mü
nakaşaların dışında ve üstünde bulundurmak 
anlayışındayız. Eğer Hükümet de bu anlayışta 
olsaydı 1950 ye kadar yapılan hizmetleri küçül
tücü, 1950 den bu tarafa yapılan hizmetleri de 
mübalâğalandırıcı bir politikanın tesiri altın
da kalmaz ve kalkınma edebiyatı manzumesine 
çok gayret ve himmet istiyen bu mevzuu da sok
muş bulunmazdı. Hakikatleri ifade etmek acı 
da olsa söylemeye mecburuz ki, Sıhhat Vekâ
letinin 190 milyon 564 bin 409 liralık bu sene-
ki bütçesi 1950 bütçesine nazaran yüzde 310 bir 
artış göstermesine rağmen vekâletin yapmakla 
mükellef olduğu hizmetler tahsisatın bu artışı 
nispetinde inkişaf etmemiş, hattâ bâzı yönler
den gerilemiştir. Hükümetin gerekçesinde 1950 
senesinde 39 Devlet hastanesi varken 1957 de 
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bunun 126 ya baliğ olduğu bildirilmekte ve 7 
sene içinde yeniden 87 hastane yapılmış gibi 
hizmetin bu nispette inkişaf ettiği evvelâ Bü
yük Meclise saniyen de efkârı umumiyeye du
yurulmak istenmektedir. Hakikat ise bu değil
dir. Yeni yapılan tesislerle birlikte Cumhuriyet 
Ha) k Parti iktidarı zamanında başlanmış olup 
da halk hizmetine ancak 1950, 1951 ve 1952 se
nelerinde girebilmiş olan hastaneler vardır. 

Aynı zamanda artırıldığı bildirilen 87 Dev
let hastanesinin içinde bir kanunla tahsisatları 
Sıhhat Vekâletine devrolunan 54 özel idare has
tanesi de bulunmaktadır. 

Hükümetin bunları yeniden hizmete girmiş 
ve açılmış hastaneler gibi göstermekteki maha
retini takdirinize sunmakla iktifa ediyoruz. 7 
sene içinde artan hasta yataklarını normal sey
rin zarureti ve icabı addetmekteyiz. Dünya 
normlarına göre hasta yataklarımız çok azdır. 
Irak'ta 10 000 kişiye 11,6; Mısır'da 15,4; Bul
garistan'da 20,6; Yunanistan'da 21,2; Ameri
ka'da 131 ve nihayet İngiltere'de 154 yatak 
düştüğü halde bizde 10 000 kişiye ancak 9,4 ya
tak düşmektedir. Hükümetin ve Yüksek Mecli
sin bütün mebuslarını bu durumu en kestirme 
yoldan halletmeye daveti bir vazife saymakta
yız. 

Hastanelerimizin bugünkü haline de işaret et
mek isteriz, tedavi edici hekimlikte sıhhi tesis
lerin adedi ve mükemmeliyeti kadar bu tesis
lerin idare tarzı hastaların tedavisi ve bakımı da 
ehemmiyet taşır, 1950 den bu tarafa hastanelerin 
idare tarzında bir yenilik yapılmamıştır. Bugün
kü başhekimlik müessesesi yerine hastaneler 
idaresinin mütehassıslar konseyi elinde bulun
durulmasını daha faydalı bulmaktayız. Esefle 
işaret etmek isteriz ki, büyük ve merkezî vilâ
yetlerimiz hariç, birçok vilâyet hastanelerimizin 
mütehassıs kadroları boştur. Hemşire dâvasını 
halletmek için Hükümetin 7 sene zarfında ciddî 
bir teşebbüsü görülememiştir. 

Hastaneler, hattâ Etibba bugünün teknik va-
sıtalariyle mücehhez olmak ihtiyacmdadırlar. 
Müşahademiz odur ki, hastanelerimizin sıhhi 
alet ve malzemesinin mühim bir kısmı miadını 
doldurmuş durumda, mühim bir kısım da esas
lı tamire ihtiyaç göstermektedir. Bir kısım has
tanelerimizin ise göntgen cihazları bugünkü tek
nik ihtiyaçlara tekabül edecek kıymette değil-
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dirler. Herliyen bir cemiyette ve betahsis tıp gi
bi hayatî bir mevzuda ihtiyaçların tekniğin te-
rakkiyatına ayak uydurması zarureti vardır. Bu 
ihtiyaçların giderilmesi için 5 milyon 700 bin 
liralık bir dövizin tahsisi icabediyor, bu tahsisin 
yapılmasını memleket sağlığının korunması yö
nünden lüzumuna ehemmiyetle işaret etmek is
teriz. 
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lar şöyledir. 221 sağlık merkezinin 97 sine Hü
kümet tabibi bakmaktadır. 7 sinde hiç doktor 
yoktur. 663 ebe ve hemşire lâzım olmasına rağ
men 180 ebe ve hemşire vardır. Keza 221 sağ
lık merkezinin 186 smda göntgen cihazı yoktur. 
Motorlu nakil vasıtaları da eksiktir. Şu kısa 
mâruzâtımızdan anlaşılıyor ki, sağlık merkezle
ri kuruluş maksatlarından tamamen ayrılmış
lardır. Koruyucu hekimliği bir tarafa bırakın 
ve ilçe hastaneleri haline gelen bu tesisler dok
tor, personel ve teçhizat bakımından eksiksiz ol
salar yine bir hizmet ifa ediyor sayılırlar. Fa
kat bu hizmet de ifa edilememekte ve milletin 
milyonları Menderes Hükümetlerinin plânsız 
ve programsız diğer yatırımları gibi bu mevzu
da da verimsiz hale gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; verem mücadelesinde 
B. C. G. aşısı tatbikatına hiz verilmeli ve en kı
sa zamanda yurdun her köşesinde bu aşının tat
bikatı bitirilmiş olmalıdır. Verem yataklarımız 
çok azdır, binlercesi açık veremli bir hastane ya
tağı bulabilmek için vilâyet vilâyet dolaşmakta 
ve kısa bir tedavi süresinden sonra tekrar açık 
veremli olarak cemiyet içine salıverilmektedir. 
istatistiklere nazaran senede 40 bin veremli öl
mektedir. Hakikatte ise ölenlerin sayısı 100 bini 
buluyor. Hayat seviyesinin yükseldiği refahın 
arttığı iddia olunan bir memlekette veremlinin 
başlıca gıdaları sayılan et, süt, yağ, ve yumurta 
gibi ehemmiyetli gıda maddeleri bulunamaz ol
muştur. İktidarımız zamanında şeker fiyatlarına 
yapılan zam dolayısiyle veremlileri gıdasızlık
tan öldürmektesiniz diye feıyadedenlerin bu
günkü pahalılık ve yokluk karşısında dünkü 
sözlerini hatırlamadıklarına ve vicdan muhase
besi yapmadıklarına eminiz. Köye saadet gö
türdük, köylüyü refaha kavuşturduk, köylü ar
tık etini, sütünü, yağını, yumurtasını kendisi 
yiyor. Pazara getirmiyor, şehirlerdeki darlık 
bundan ileri geliyor diyen Sayın Menderes'e ve
remli nispetinin kasabalara nazaran köylerde da
ha yüksek bulunduğunu hatırlatmak ister ve 
milletin bunları bildiğini, Sayın Menderes'in bil-
memezlikten gelmesine hayret ettiğimizi ifade 
etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sıhhat Vekâleti bütçesi umumi bütçenin % 4 

ünü biraz geçmektedir, önümüzdeki bütçelerde 
bu nispetin % 10 u bulmasını ve Sıhhat Vekâ-

Mumhterem arkadaşlarım; bu sözler sizlere 
niyabeten Bütçe Komisyonunda Sıhhat Vekâleti 
bütçesini tetkik eden raportörlerin hakikatlere 
uygun sözleridir. Hal böyle ve hattâ bundan da 
vahîm olduğuna göre vatandaşın sağlığı ile ilgi
li en hayatî mevzulara döviz tahsis etmekte âc
ze düşen ve C. H. P. iktidarından devraldığını da
hi güç idare ve idame ettiren bir iktidar mem
leketin iktisadi kalkınması ve halkımızın yaşa
yış şartlarının yükselmesiyle mütenasibolarak 
umumi sıhhat durumumuzun da iyiliğe doğru git
mesini temin edeceğiz iddiasında bulunamaz. 
Bu iddia Birinci Menderes Hükümetinin prog
ramından alınmıştır. 

Hastanelere verilen tahsisat azdır, hastala
rın iaşesi tahsisat azlığı yüzünden iyi değildir. 
Çarnaçar hastanede yatarak gıdasız ve ilâçsız 
şifa bekliyen hastaların ve bunlara bakan dok
torların devamlı şikâyetlerini dinlerken mesu
liyet mevkiinde bulunanların, sıhhi hizmetleri
miz bütçenin artışı nispetinde inkişaf göster
mektedir, derken üzüntü duymadıklarına hay
ret etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sağlık merkezlerinin 1950 den bu yana aded-

lerinin 22 den 220 ye yükseldiğini bütçede gör
mekteyiz. 7 senede sağlık dâvamızın mühim bir 
unsurunu halletmek yolunda bulunan Hüküme
te teşekkür etmek isterdim, fakat esefle arz ede
rim ki, bu mesele de görüldüğü gibi parlak de
ğildir. Hk senelerde seçmeni memnun etmek için 
rastgele binalann ve halkevlerinin kapılarına 
sağlık merkezi tabelâsını asmak yerine Hükü
met son senelerde milyonlar harcıyarak sağlık 
merkezleri yaptırmıştı. Fakat ne yazık ki, bugün 
mahdut ölçüde sağlık merkezi istisna edilirse 
hiçbir sağlık merkezi kuruluş maksat ve gayesi
ne uygun hizmet görememektedir. Bu müesse
seler için mütehassıs doktor yetiştirmek akla 
gelmemiştir. Bütçe Komisyonunda Sayın Sıhhat 
Vekiline sorduğumuz suallere aldığımız cevap-
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letinin şimdiden buna göre programlaşmasını 
temenniye şayan görürüz. 

Aziz arkadaşlarım, sıhhat meselelerimizin ne 
halde olduğunu pek kısaca anlattık. Bu mesele
ler birbirine bağlı bir manzumedir. Halkalardan 
biri veya birkaçı aksadığı takdirde halk sağlığı 
hizmeti görülemez. Sayın Menderes Hükümetleri 
birçok iç ve dış imkânlara rağmen maalesef sıh
hat dâvasına gereken ehemmiyeti vermemiştir. 
Muhterem mesullere «sağlam fikir, sağlam be
dende olur» sözünü hatırlatarak sözlerimize son 
veriyoruz. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — Suphi Baykam. 
" SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, milletvekili olarak sağlık meselele
rini politikanın üstünde tutmak mecburiyetin
deyiz. Takdir edersiniz ki, her gün biraz da
ha fazla önem kazanmaya başlıyan Türkiye sağ
lık meselelerini beş dakikalık bir zaman zarfın
da teşrih etmek ve onun kritiğini yapmak müm
kün değildir. Ancak; büyük paragraf başlıkla
rına işaret etmeyi ve önemli meseleler üzerinde 
durmayı tercih edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, hastanelerin bugün 
tam randımanla çalışmadığı bir vakıadır. Para
sızlık, ilâçsızlık, alet noksanlığı, kalifiye ele
man kifayetsizliği, hekimin geçinme sıkıntısı 
ve her gün artan ihtiyaç karşısında hastanele
rin durumu bu hale düşmüştür. Hekim maddi 
sıkıntı içindedir. Hekim deyince zengin adam 
akla gelir tezi, bugün artık doğruluğunu kay
betmiş bir fikirdir. Buna karşı Hükümetin ted
bir alması lâzımgelirken maalesef Sağlık Ba
kanlığının hâlâ 180 - 200 lira ile hekim çalıştır* 
ması Türkiye'nin bugünkü ağır şartları içinde 
devam etmektedir. Muhterem arkadaşlar, he
kim arkadaşlar asgari geçim şartlarına kavuş
mak istemektedirler. Halka hizmet imkânları
nın açılabilmesi için Türkiye'de cari olan per
sonel sistemi içinde hekimin de yerini bulma
sını temenni ediyorum. Hekim asla bir imtiya
zın peşinde değildir. İnsanlığa hizmet duygu
sunu taşıyan hekimin terfihi bu sebeple zaruri 
olmaktadır. 

Hükümet tabipleri vazifesi aslında ağırken 
buna bir de adlî tabiplik işi yüklenmiştir. 

Vazifeleri her gün biraz daha ağırlaşan ve 
feragatle çalışan bütün hekim ve sağlık perso
nelini bu vesile ile selâmlamak isterim. 
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Cihaz yokluğu, ilâç yokluğu, lâböratuvarla-

rın çalışabilmesi İçin mevcut imkânsızlıklar, çe
şitli maddelerin yokluğu - operatör iğnesi, eldi
ven - narkoz makinası yokluğu bugün hekimlik 
meslekini icra edilemiyecek bir dereceye sok
muştur. 

Hususi hastanecilik memleketimizde teşvik 
edilmemektedir. 

Hekimlerin haklarını korumakla mükellef 
tabip odaları hakiki hüviyetlerine ulaşamamış
tır. Salâhiyetleri ve maddi imkânları bakımın
dan güçlük içindeler. 

Hastanelerin iktisadi Devlet Teşekkülü ha
line getirilerek bugünkü güçlüğe hiç olmazsa 
bu suretle bir imkân hazırlamalıdır. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi eski ritminde dur
maktadır. Ve bu yolda hekimlikte istenilen adım 
atılamamıştır. Bu vekâlet, kendisinden bekle
nen hizmetleri bu yüzden yapamamaktadır. 

Raporda leylî tıp talebe yurdunun ihdas 
edilmesi meselesi üzerinde duruluyor. Eğer, sağ
lık hizmetlerini görmek istiyorsak, hekimliğin 
cazibesini artırmak lâzımdır. 

Arkadaşlar zaman kısa bu bakımdan sağır 
ve dilsiz çocuklar meselesine, okul hekimliğine, 
işçi sağlığına, hijiyen, verem, koruyucu tababet 
meselesi v. s. üzerine ve diğer birçok meseleler 
üzerine temas etmeye imkân yok. Hülâsa olarak 
şunu söyliyebiliriz. Bugünkü sağlık teşkilâtı hiz
metlerini yeniden tanzim etmek mecburiyetin
deyiz. Hekimlik meslekini değerlendirmeliyiz. 
Sağlık sigortaları kurulmalıdır. Döner sermaye 
işi politika dışında bırakılmalıdır. Sağlık büt
çesi medeni memleketler sağlık bütçeleriyle 
hemahenk olmalıdır. Hekim ve sağlık meselesi, 
cemiyet önüne bütün çıplaklığiyle serilmelidir. 
Ancak bu suretledir ki.... 

RElS — Vaktiniz tamam, efendim. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Reis Bey 

müsaade ederseniz cümlemi tamamlıyayım. 
RElS — Vakit tamam, efendim. Sözü bağla

mak meselesi suiistimale uğradı, bu -bakımdan 
vaktiniz bitmiştir. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Peki efen
dim, hürmetlerimle. 

RElS — Dursun Akçaoğlu, buyurun, 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte- -

rem arkadaşlarım, Suphi Baykam arkadaşım 
biraz evvel konuştular, ilâç yoktur, hastaneler -
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imkânsızlıklar içindedir, dediler. Biraz sonra 
göreceksiniz ki, muvafakata mensup arkadaşlar 
da aynı şeyleri söyliyeceklerdir. Bendeniz zabıt 
ceridelerini araştırdım : Senelerce hemen hemen 
aynı mevzularda şikâyetler olmaktadır. 

«Hastane yatakları, hasta adedine nazaran 
10 - 15 misli azdır. Hastaneler mahrumiyet için
dedir. îdare mühmeldir. Hasta yatırmak bir 
âlem, taburcu etmek başka âlemdir. Alât ve ede
vat noksandır. Kimisi miadını doldurmuş, kimi
sinin modası geçmiştir.» Şimdi de bu seneki Büt
çe Komisyonunda söylenenleri arz edeceğim : 

«Ameliyat eldiveni ve iğnesi yoktur. Hasta
nelerde hastabakıcı diye bir sınıf yoktur. Açık
ta kalmış insanlar bir iş buluncaya kadar bu iş
leri kabul etmektedirler. Bunlar hastaya nasıl 
bakılacağım bilmiyen kimselerdir. Bunlar işsiz 
kalmış, başka bir iş buluncaya kadar bu işi ka
bullenerek kendisini barmdırtan hastaya nasıl 
bakılır hiç bilgisi olmıyan lalettayin bir vatan
daş grupudur. Hekim yoktur. Eczacı yoktur. 
Hemşire, hastabakıcı, sağlık memuru ve diğer 
(••ağlık personeli noksandır. Bilcümle sağlık per
soneli kendi geçimlerinin derdine düştüklerin
den hastalarla gereği şekilde ilgilenememekte-
dirler. 

Ne kadar hastane binası ve sağlık merkezleri 
yaparsak yapalım, personel durumumuzu düzene 
sokamadığımtz ve onlara huzur veremediğimiz 
takdirde, sağlık işlerimizi halletmemize imkân 
> oktur. 

Sağlık personelimiz insan kudretinin fevkin
de ve tahammülün üstünde bir çalışma yaparak 
her sene cüzi bir karşılık mukabilinde 100 leree 
yurtdaşın tedavilerini feragatla sağlamaktadır-
lar. 

İşte arkadaşlar; 
Senelerce söylenen, sözler budur. Şunu arz 

edeyim, biz esas dâvaya parmak basamadığırmz 
takdirde, 20 sene sonra seçilecek arkadaşlar da
hi bu muhterem kürsüden aynı dertleri söyliye-
cekleıy hiçbir netice alamıyacaklardır. Yatak 
adedini artırmak işini, nüfus artışına uydurma
mız lâzımdır. Bir sgnede 3 500 yatağa ihtiyaç 
olduğu halde, bu sene ancak 575 tesis, 425 ilâve 
yapılmıştır. Halbuki bu ilâveler ancak seferde 
yapılır. 

Verem yatak adedine de 475 aded ilâve edil
miştir. Asgari nüfusa ayak uydurmak icabeder-
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se 1 500 yatak ilâve edilmesi lâzımdır. Dâvaya 
parmak basıyorum. (Soldan, bas sesleri, gülüş
meler) Sağlık Bakanlığı bütçesinin müzakeresi 
dolayısiyle Bütçe Komisyonunda da arz ettiğim 
gibi, Vekâlet, üstüne elli ton yüklenmiş 5 tonluk 
bir arabanın acıklı haline benzemektedir. 

Verilen imkânlarla, karşılaşılan ihtiyaçlar 
nispetsizdir. 

Vekâlet, 190 milyonluk bir bütçe ile sosyal 
hizmetlerini, üzerine almış, tedavi hizmetlerini 
üzerine almış, koruyucu hizmetlerini üzerine al
mıştır. Halbuki dünyanın hiçbir memleketinde 
sağlık vekâletleri koruyucu hizmetlerden başka 
hizmetlerle meşgul olmaz. Tedavi edici hizmet
ler ap ayrı bir şeydir. Bizim memlekette, nüfus 
başına hesabedildiği takdirde 125 - 150 bin ya
tağa ihtiyaç vardır. Halbuki bugün yatak sayt-
sı, ancak 30 000 dir ve bu sistem ve tempo ile 
100 sene geçse bunu telâfi etmemize imkân yok
tur. Onun için arkadaşlar ben hakikaten politi
ka yapmadan arz ediyorum ki, muhterem Vekil 
çıkıp şu şekilde konuşsaydı, daha iyi ederdi.» 
"Ben bu imkânlarla bu mesuliyeti ve vebali yük-
leııemem. Onun için şu, şu şu sağlanmadığı tak
dirde çekiliyorum» deseydi, çok daha iyi olurdu 
ve eli öpülürdü. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Baha Ak
si t, buyurun. 

D. P. MECLİS GliUPU ADINA BAHA AK-
ŞİT (Denizli) — Çok muhterem arkadaşlar, 
Halk Partisi Meclis Grupu adına konuşmuş olan 
muhterem Kemali Bayazit Beyefendi yüksek .hu
zurlarınıza çıktığı zaman, konuşmalarını, vekil 
beyin konuşmasından daha evvel hazırlanmıştı. 
Ben sağlık dâvasına politikayı ithal etmemeyi 
uygun bulurum demişti. Eğer hakikaten kendisini 
politikanın içerisine atmamış olsaydı benim ka
naatime göre daha uygun olurdu. Vaktiyle vekâ
let makamını işgal etmek suretiyle bu dâvayı ya
kından müşahede etmiş bir insan olarak konuş
muş olsaydı, sağlık dâvasına ve sağlık meselele
rine daha faydalı hareket etmiş olurdu. Sağlık 
dâvasına politikayı sokmam derken bizzat poli
tikanın içerisine girmiş olmalarını tezada düş
mesi itibariyle üzüntü ile karşılamaktayım. Ve 
kendilerine cevap vermek mecburiyetini hisset
tiğim için ayrıca üzüldüğümü ifade etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım, sağlık, haddizatında 
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Çok pahalıya mal olan bir iştir. Sağlık meselele
rinin tahakkuku uzun gayretlere vabestedir. Ve 
milletlere pahalıya mal olur. 

Bütçenin görüşülmeye başlandığı günden beri 
muhalefete mensubolan arkadaşların takibettiği 
bir politika seyrinin Sağlık Vekâleti de sade
ce teknik kususatta konuşulması icabeden, Sağ
lık Vekâletine de sirayet ettiğini üzüntü ile mü
şahede ettim. Burada Vekil Beyefendinin de 
ifade ettiği veçhile güç tahakkuk edebilecek olan 
bir meselenin hallinde atılmış olan adımların 
azameti ve kıymeti aşikârdır. Müsaade ederse-
Jz bunun bir kölesinden bendeniz başlamak is

tiyorum. 
Sağlık Vekâleti bütçesi 1950 de cari masraf 

olarak 57.019.543 lira, yatırım olarak da 3.960.786 
lira, mecmuu 60 929 329 lira olarak Yüksek 
Meclisçe kabul edilmiştir. 

Bugün, yani 1958 bütçesi cari masraf olarak 
185 576 149 lira, yatırım dâhil umumi yekûn ise 
203 597 045 liradır. Artış miktarı cari masraf
larda % 216, yatırımlarda ise % 362,8 dir. Bu 
1950 ve 1958 seneleri arasındaki artış nispetini 
göstermektedir ki Demokrat Parti iktidarı iş ba
şına geldiği günden beri bu dâvaya büyük ehem
miyet vermiştir. Bu dâvanın tahakkuku için 
elden gelen gayret hiç bir zaman esirgenmemiştir. 

Ben Yüksek Heyetinize vaktin müsaadesizliği 
yüzünden, Muhterem Vekilin ifade ettiği, has
tane ve verem yataklarının artışını ve hastane, 
sağlık merkezi, dispanser inşaatlarının tezayü-
dünü tekrar arz etmiyeeeğim. 

Kemali Bayazit Bey konuşmalarının bir ye
rinde buyurdular ki, veremliler, açık veremli ha
linde dışarda dolaşmaktadır ki, bu hal tehlike 
arz etmektedir. Huzurunuzda ifade etmek mecbu
riyetindeyim ki, bugün dünkü halimize nazaran, 
bu mesele üzerinde mühim ilerleme kaydedilmiş
tir. Eğer muhterem Kemali Bayazit Beyefendi, 
evvelce bu mesele çok daha vahîm idi, bugün az-
çok hal safhasına girmiştir ama, külliyen halle
dilmemiştir; demiş olsalardı o zaman kendilerini 
mâkul karşılamak kabil olurdu. 

Beyefendinin vekâletleri zamanında vazife 
görmüş bir hekim olarak iyi hatırlıyorum, ve
remliye sırasının geldiğinin, mezar taşına tebliğ 
edildiğini çok iyi hatırlarlar. (Soldan, alkışlar) 
O itibarla bugün hiç olmazsa verem hastaneleri 
ve sanatoryumlarmea, yüzde yüz olmasa bile, 
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bu imkânı elde etmek için gayret sarf edildiğini 
bir hekim olarak kaydetmeyi vazife bilirim. 

REİS — Vaktiniz azalmıştır, devam edin. 
BAHA AKŞİT (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım; veremli adedinin artışı ve tedavi 
edilenlerin durumu mevzuuna gelince: Muhte
lif yerlerde vazife almış bir hekim olarak ifa
de' edeyim ki, bugün veremli adedinin arttığı 
vâki değildir. Bizzat köy köy gezdim ve mü
şahede ettim ki, 1950 den öncesine nazaran 
bariz bir azalma vardır. Hekim arkadaşlarımız 
vicdanlarına müracaat ettikleri takdirde ben
denizi teyidedeceklerdir; Kemali Bayazit Be
yin ifadelerini teyideden bir hal asla varit de
ğildir. 

CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Fazla yemek
ten tansiyonları artıyor. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Hekimlerin 
adedindeki, kadrolardaki artış miktarını da bir 
nebze ifade etmek isterim. 

REİS •— Üç dakikanız kaldı, ona göre va
ziyeti ayarlayınız. (Sağdan, bir dakika kaldı 
sesleri) 

BAHA AKŞİT (Devamla) — O halde vak
tim az kaldığına göre, (hekimlerin adedini söy
lemekten sarfı nazar ediyorum. Sözlerimi Sa
yın Baykam'ın işaret ettiği bir hususa da cevap 
teşkil edeceği için şöyle hulâsa etmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; sağlık dâvasında muvaffa
kiyet demek memleketin çeşitli safhalariyle kal
kınması demektir. Çünkü bir sağlık merkezin
den tutun da yapılan köy yoluna, yapılan köy 
çeşmesine kadar bunların hepsinin sağlık dâ
vasına tesiri vardır. Bir memlekette dağ ba
şındaki köyün yolu olmazsa mevcut bir hastayı 
kaza merkezindeki, nahiyedeki, onların beyen-
medikleri, bizim takdir ettiğimiz, sağlık merke
zine getirmek kabil değildir. Binaenaleyh sağ
lık politikasını mevzuubahsederkeıı memleketin 
topyekûn kalkınmasında kaydedilen terakkinin 
bu dâvanın gelişmesindeki rolü aşikârdır. Şu
nu da arz etmek isterim ki; personel dâvasın
da hekimlerin personel meselelerinde kaydedi
len büyük terakkiler ortadadır. Hattâ o dere-

' ce ki, asistanlık dâvası ve diğer kadro mesele
leri halledilmiştir. Yine arz edelim ki; hekim
ler dâvasının halledilmesini arzu eden arkadaş
lar bir hekim olarak, hekimlik dâvasına hizmet 
etmek istiyorlarsa bendeniz gibi bir kanun tek
lifi getirip sağlık dâvasına hizmet edebilirler. 
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Son olarak, fedakârane çalışan sağlık per

soneli arkadaşlarımı Demokrat Parti Grupumuz 
adına hürmet ve sevgiyle selâmlarım. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTlN ONAT (Antalya) — Vaz

geçtim. 
REİS — Fazıl Yalçın. (Yok sesleri) 
Servet Bilir. 
SERVET BÎLÎR (Bolu) — Mufhterem arka

daşlar; Halk Partisi Sözcüsü, sağlık sahasın
daki ilerlemelerimizi ve hamlelerimizi basit bir 
iddia olarak vasıflandırıyor. Bunlar mücerret 
iddia değil, birer realitedir. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Parti hü
kümetleri her sahada olduğu gibi sağlık saha
sında da inkâr edilemiyecek büyük hamleler 
yapmıştır. Bu hakikati sizlere göstermek mak-
sadiyle rakamları konuşturmak en doğru yol 
olacaktır. Burada size en âdil bir mukayese 
takdim edebilmek için 1950 - 1957, 1943 - 1950 
seneleri arasında sağlık dâvasında kaydedilen 
icraatı vereceğim. Görüyorsunuz ki, yedi yıl 
iktidarımıza ait, yedi yıl da Halk Partisinin 
en olgun yılları olduğu ifade edilen son yedi 
yıllık devresine aittir. Böylece her iki parti 
için aynı istandart şartları aldığımıza göre ob
jektif bir gözle mukayese yapılıyor demektir. 

Bilindiği gibi sağlık dâvasının iki büyük bö
lümü vardır : 

1. Koruyucu hekimlik, 
2. Tedavi edici hekimlik, 
Şimdi sırasiyle mukayeselere geçelim : 
1. Koruyucu hekimlik, 
Verem dâvası; muhterem arkadaşlarım, bugün 

tıp ilminin istisnasız kabul ettiği bir hakikat var
sa o da B. C. G. aşısının veremden korunmada en 
müessir ve en ucuz bir silâh olduğudur, ikti
darımız B. C. G. tatbikatının bu ehemmiyetini 
takdir etmiş ve şu terakkiyi kaydetmitşir. 1943 
senesinden 1950 ye kadar tatbikatı, 17 708, hal
buki 1950 - 1957 ye kadar 6 milyon 372 400 dür. 
Görüyorsunuz ki, arada çok muazzam bir fark 
vardır. Bu yalnız veremden korunma husu
sunda sarf edilen bir gayrettir. Tedavisi (husu
sunu ayrıca anlatacağım. Gerek tedavi, gerek
se koruyucu hekimlikteki randımanlı çalınma 
ile yüz binde ölüm nispeti veremde 1943 ile 1950 
seneleri arasında 150 den ancak 147 ye düşürül
düğü halde 1950 den 1957 ye kadar bu nispet 
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147 den 78,5 a düşürülmüştür. Hani Türkiye'
de verem artıyordu. (Soldan, bravo sesleri) 

Sıtma; Türkiye'de sıtma mücadelesine 1925 
yılında başlanmıştır. 1944 sonesinde sıtmalı 
nispeti % 24,4 iken 24 senelik bu çalışmaya mu
kabil yedi sene zarfında bu nispet % 0,3 e in
dirilmiştir. Fakat bu çalışma programı da be-
ğenilmediğinden 1957 yılı başından itibaren ça
lışma şekli değiştirilmiş ve sıtma eredikasyon 
programının tatbikatına geçilmiştir. Sıtma mü
cadelesiyle sıtma eredikasyon arasında büyük 
bir fark vardır. Sıtma mücadelesi bir memle
kette sıtmalı nispetini muayyen bir hadde in
dirmek için muayyen bir kadro ve muayyen bir 
tahsisatla her sene tekrarlanması lâzımgelen 
bir hizmettir. Sıtma endikasyonu ise muayyen 
bir müddet zarfında daha geniş bir kadro ile 
ve tahsisatla bir memleketten sıtmayı tamamiy-
le kaldırmak gayesini güden bir faaliyettir. 

Birleşmiş Milletler teşkilâtının memleketi
mizde yaptığı geniş tetkikat neticesinde Türki
ye'nin bu mevzuda şuurlu ve kifayetli bir şe
kilde çalıştığını takdir ederek bize yapılacak 
yardımı kesintisiz kabul etmiş ve sıtma tatbi
katını en iyi tatbik eden bir memleket olduğu
muzu kabul ile her sene İtalya'ya gönderilen 
yedi ecnebi doktoru bu defa Türkiye'ye gönder
mek ihtiyacını hissetmiştir. Verilen raporlara 
göre beş yıl içinde Türkiye'den sıtma âfetinin 
külliyen kaldırılacağı müjdesi verilmektedir. 

Trahom; 1943 yılında taramaya tâbi tutu
lan hastalar arasında trahomlu nispeti yüzde 
45 iken bu nispet 50 ye kadar ancak % 43 e 
indirilebilmişken 1950 - 1957 arasında % 43 
ten % 13 e düşürülmüştür. 

Frengi ise aynı ölçülere göre % 0,71 den 
1950 ye kadar % 0,49 a 1950 - 1957 ye kadar 
% 0,21 e düşürülmüştür. Bu istatistiklerde de 
1957 senesinin ancak on ayı nazarı itibara alın
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım;bu. şekilde koruyu
cu hekimlikte mühim mevkii olan verem, sıtma, 
trahom, frengi gibi hastalıklarda gösterilen 
muazzam ilerlemeleri beraberce tetkik ettik. 
Bu bölüme giren diğer hastalıklarda da hal 
böyledir. Hekimliğin asıl gayesinin insanları 
evvelâ hasta etmemek olduğu düşünülürse sağ
lık davasındaki bu hizmetlerin ehemmiyeti ken
diliğinden ortaya çıkar, 
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Muhterem arkadaşlarım; tedavi sahasında 

durum şöyledir : Yedi senelik Halk Partisi ik
tidarında Devlet ve Numune hastanelerinde 25 
hastane ve 2 654 yatak adedi artmasına muka
bil aynı müddet zarfında Demokrat Parti ik
tidarı zamanında hastane adedi 54, yatak ade
di ise 8 366 artma kaydetmiştir. Verem hasta
nelerinde 16 hastaneye mukabil 51, 1 747 ya
tağa mukabil 6 468, doğum evlerinde 405 yata
ğa mukabil 1 156, sağlık merkezlerinde 18 
hastaneye mukabil 119, 180 yatağa mukabil 
3 040 yatak artışı kaydedilmiştir. Aradaki 
muazzam fark aşikârdır. 

BEİS — İki dakikanız kaldı, efendim. 
SERVET BÎLÎR (Devamla) — İktidarımı

zın 1952 yılında ele aldığı bir dâva da çocuk ve 
ana sağlığı davasıdır Birleşmiş Milletlerle yapı
lan sıkı ve ısrarlı çalışmalar neticesinde bu vadi
de ilk adımlar atılmıştır. Bütün vilâyetlere kısa 
zamanda teşmilini istediğimiz bu çalışmalar ge
belik hijiyeni, çocuk hıfzıssıhhası, süt ve mama 
ihzarı gibi mevzuları da ihtiva etmektedir. Çalış
malarını bir taraftan hastaneler açmak bir taraf
tan da seyyar ekipler teşkil etmekle yapmakta
dır. Bu çalışmaların neticesi Türk Milletine sağ
lam ve gürbüz bir gençlik hediye etmektir. Bu 
ise en hayati, en ulvi bir hizmettir. Bir nebze de 
Türkiye'de eczane ve ilâç durumundan bahsede
lim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1949 senesinde 599 
eczanemiz vardı. 1957 de bu nispet 998 e çıkmış
tır. 1956 da mevcut 56 depoya mukabil bir sene 
zarfında 75 depo açılmıştır. Görüyorsunuz ki, ec
zane adedi bir misline yakın artmış depo adedi 
ise bir senede % 50 kadar bir artış kaydetmekte
dir. 1949 da ilâç istihsali 13 milyonu istihsal, 
8 milyonu da ithalât olmak üzere 21 milyon lira
lık bir yekûna mukabil 1957 de 115 milyonu is
tihsal ve 23 milyon liralık da ithalâtla olmak üze
re 138 milyon liraya çıkarılmıştır. Görülüyor ki, 
bir taraftan istatistiklerle hastalık nispetinin azal
dığı aşikâr olmasına mukabil ilâç sarfiyatı da 6 
buçuk misli artmış bulunmaktadır. îlâç fiyatları
nın artması çok cüzidir ve dünyanın en ucuz 
ilâç satan memleketi Türkiye'dir. Bu hakikatin 
ifade ettiği mâna Türk nüfusunun % 80 ini teş
kil eden köylümüzün doktora ve ilâca rağbet gös
termesi ve ilâcını temin için de iştira gücünün 
artmasıdır. Nüfus artımının da her sene için % 3 1 
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I olduğu düşünülürse bu hakikat başka bir şekil

de izah edilemez. 
• Muhterem arkadaşlarım, iktidarımızın sağlık" 

hizmetlerini nereden alıp nereye getirdiği millet» 
I çe iftihar edebileceğimiz bir hakikat olarak karşı

mızdadır. Yapılan hizmetlerin ne şartlar altında 
yapıldığı düşünülürse iftihar payımız çok daha, 
artar. Nitekim bu hizmetler yalnız Devlet gelir
lerinden faydalanılarak yapılmıştır. Milletçe bu
güne kadar başka gelir ve kaynaklardan istifa
deye imkân yoktur. Büyük iktisadi hamlemize 
uymak zaruretiyle didişen vatandaş kütlesinden 
maddi bir yardım elbette ki, elde edilemezdi. El-
betteki böyle bir kütlenin en masraflı olan teda
vi edici tebabet hizmetlerini db Devlet üzerine 
almaya mecburdu. îlâve olarak vatan sathına ya
yılmış biribirinden uzak, irtibatsız en iptidai ha
yat şartlarından bile marum, yolsuz, susuz, mek-
tepsiz köylü ve kasabalı vatandaşlarımızın sağlık 
hizmetlerini görmek çok güç ve zordur. Çok şü
kür bugün bu durum gün geçtikçe hızla düzel
mektedir. Bundan sonra sağlık hizmetleri çok da
ha hızlı bir tempo ile yürütülebilecektir. Çünkü 
sağlık hizmetleri için başka gelirlerden istifade 
etmek mümkündür. Meselâ hastanelere döner ser
maye girmektedir. Kanaatimce bu çok daha şü-
mullendirilmelidir. Müsait büyük şehirlerde sağ
lık sigortaları için zemin hazırdır. Demokrat Par
ti iktidarının her sahada yaptığı çalışmalar gibi 
sağlık sahasında da müspet neticelerini görmek
tedir. Nafıa ve Maarif sahası, hayat standardının 
yükseltilmesi, fizyolojik sefaletin giderilmesi» 
köy ve kasabaların yol, sıhhi su ve mektebe ka
vuşması hem koruyucu ve hem de tedavi edici he
kimliğin tatbikatım kolaylaştıracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işlerin muvaffa
kiyetinde rol oynıyan unsurlar; Demokrat Parti
nin azimli çalışması, Türk köylüsünün sağlığına 
verdiği ehemmiyet, ikicisi de değerli ve vatanper
ver meslektaşlarımın, fedakâr sağlık personelinin 
bu vadide gösterdikleri sabır ve çalışmadır. 

Hepinize teşekkür eder ve sağlık bütçesinin 
memlekete hayrlı olmasını temenni ederim. (Sol
dan, alkışlar) 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA ZEKÎ ERA-

TAMAN (Tekirdağ) — Muhterem arkadaşla
rım, ben sözlerime sadık kalarak Sağlık büt
çesi üzerinde asla politika yapmıyacağım. Ve 
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Halk Partisi iktidarının ve bilhassa merhum 
Refik Saydam zamanında bu memleketin yok 
denecek kadar az olan sağlık işlerini bir ter
tibe koyup bu işin nüvesini kurması bakımın
dan Merhum Refik Saydam'm bu 'hizmetini 
minnet ve şükranla anarım. 

Arkadaşlar, Halk Partisi, Sağlık işlerine 
elinden geldiği kadar çalışmıştır. Demokrat 
Parti ne yapmıştır? Demokrat Parti de sağlık 
dâvasını günün iktisadi faktörlerini de nazara 
alarak belki odevirden daha müsait şartların 
da nasibolması neticesinde birkaç mislini aşan 
yatak, personel ve hastane gibi sağlık tesisle
rini bu memlekete kazandırmıştır. Ama ne dü

nün çalışması, ne iktidarımızın çalışması, Türk 
Milletinin sağlık dâvasına olan ihtiyacını kar
şılamış olmaktan çok uzaktır. (Bravo, sesleri) 
Bu dâva nasıl hallolur arkadaşlar? Üç dört 
seneden beri bu Vekâletin raportörlüğünü ya
pan bir arkadaşınız sıfatiyle arz edeyim ki, 
dünyanın hiçbir yerinde Türk hükümetleri ka
dar milletin sağlığını Devlet bütçesine yük
leyen tek hükümet yoktur. Dünyanın her ta
rafında hükümetler modern mânasiyle söyli-
yeyim, koruyucu tababeti ele almışlar tedaviyi 
tamamen vatandaşların sırtına yüklemişler ve 
sıhhi sigortalar halinde inkişaf ettirmişler
dir. Ben Devlet bütçesi ile sağlık dâvası hal
lolur, iddiasında değilim, Türk Milletinin sıh
hatinin beş on senede kazanılacağını iddia eder
sem bu doğru olmaz. Arkadaşlar, bugün sıh
hat âbidelerini ne kadar yaparsak yapalım, 
hastalarına hayat sağlıyacak ve hasta evlâtlara 
bakacak sağlık personeli yetiştirmedikçe bu 
memleketin sağlığının tehlikede olduğunu ifa
de etmek isterim. 

Arkadaşlarım. Bu bakımdan ben, muhterem 
Halk Partili arkadaşlarımın senelerden beri 
sağlık bütçesinde ileri sürdüğümüz birçok ten-
kidlerde bize iştirakleri noktasından kendile
rine teşekkür ederim. Bu bakımdan sağlık 
işlerimizin politikaya tahammülü yoktur. Bi
na yapalım, âbideler yapalım, şunu yapalım, 
bunu yapalım. 

Ben size şunu ifade edeyim ki, devrimiz-
deki, ilerlemenin sağlık sahasında tesirini 
gösterebilmesi tek sebebe râcidir. O da ik
tisadi refahımızın, iktisadi kalkınmamızın 
ve dolayısiyîe beslenmemizin bize temin 
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ettiği sıhhattir. Yoksa 26 milyona yakla
şan insan kütlelerini bugünkü sağlık kad
roları ve teşkilâtımızla bakmıya imkân yoktur. 
Burada şunu ifade etmek isterim: Bunların 
yanında memlekette bir ilâç. dâvası vardır. El* 
hak vardır, arkadaşlar. (Soldan; dün yok muy
du? sesleri), Evet, dün de vardı. Hem daha çok. 

Arkadaşlar; 1949 bütçesini tetkik ettiğim za
man görüyorum ki; peniselin diye bir dâva yok. 
Antibiyotik, diye bir dâva yok. Bugün hakika
ten dövizlerimizin yarısını yiyen penisilin ve 
antibiyotik dâvaları vardır. Yerli sanayiimiz 
henüz bu ilâçları yapamamaktadır. Yerli sana
yi inkişaf ediyor ama şunu da söyliyeyim ve 
Hükümetten istirham edeyim ki ; bu inkişaf 
kâfi değildir. İlâcın nıevaddı iptidaiyesini bu
rada yapacak sanayiin kurulması lâzımdır. Bu 
kurulmadıkça 30 milyon lira döviz vereceksin, 
dışardan nıevaddı iptidaiye temin edip Türki
ye'ye getireceksin ve ambalajlayıp yerli sanayi 
diye satacaksın. Arkadaşlar; bu yerli sanayi 
değildir. Bunun evvelâ nıevaddı iptidaıyesini 
memleketimi/de kurmaya mecburuz. Aksi tak
dirde bu memleketin ilâç bakımından da vazi
yeti sıkıntılıdır. 

Arkadaşlarım ifade ediyorlar: Dinıo naza
ran, bir sitem olarak arz etmiyorum, eskiye na
zaran 6 misli ilâç tahsisi yapıyoruz. Takas yo
lu ile, fındık satarak, pamuk satarak... Ama ye
tişemedik. Sebebi var bunun: Dün bir köyden, 
bir kasaba kenarından geçerken bir çam dibin
de yatan mevtanın başında dallara asılan ça-
putlar görürdük. Şifa oradan beklenirdi. Şim
di artık Türk cemiyeti hurafelerden kurtul
muştur. Hasta olan, başı ağrıyan artık hocaya, 
üfürükçüye koşmuyor. Sağlığını korumasın?, 
doktoru ve ilâcı biliyor. Ve artık bunlara ina
nıyor. Biz kalkman bir memleketiz. Kalkınmak 
yalnız şu veya bu sahada olmaz. Elbette k i ; sıh
hi ihtiyaçlarımız çoğalmıştır. Ecel geldi cihana, 
baş ağrısı bahane diyen yok, şimdi bu devir 
geçmiştir. Elbette sıhhatin kadrini bilen Türk 
milleti Türk hudutları içinde evlâdının, yavru
sunun sıhhatini korumanın imkânı yoksa millî 
hudutları da aşarak, medeni dünyadan şifa ara
maktadır. 

Arkadaşlar; ihtiyaçlarımızı tamamlamak 
için; 

1. Personelimizin terfihi. Senede 350 mezun 
vermekteyiz. Esefle demiyorum, bugün 500 kü-
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sur doktorumuz Amerika'da, diğer bir miktarı I 
Avrupa'da olmak üzere paralı asistanlık yap
makta, ihtisas yapmaktadırlar. Eğer memleket 
evlâtlarını doktor olarak bu memlekette barın
dırmak, ihtisas yaptırmak ve sizin sıhhatinizi 
korur insanlar haline getirmek isterseniz, 210 
lira ile bir hekim çalıştırmaktan artık vazgeçe
lim. Büyük Meclisin, Hükümetimizin getirece
ği bir terfihe can ve gönülden iştirak edeceğini 
bendeniz kabul ediyor ve buna inanıyorum. 

İkincisi: Sağlık sigortasını mutlak surette, 
memlekete teşmil etmek lâzımdır. Bunu yapma
dığımız takdirde Devlet bütçesiyle sağlık tesis
lerimiz, sağlık işlerimiz tam mânasiyle yürütü
lemez. Bununla beraber pek tabiî sağlık tesis- I 
lerini yapmakta devam edeceğiz.. 

Muhterem Kemali Bay azıt konuşmasının bir 
yerinde kurulmuş olan sağlık merkezlerinden 
bahsetti. Biz iki yüz küsur sağlık merkezi yap-
mışsak bunu minnetle karşılamak lâzımdır. 
Eğer, bu tesisler olmazsa yarın doktor da bul- ı 
sak, hemşire de bulsak çalışacakları mekân ve 
yer bulamayız. Binaenaleyh sağlık işlerinde ya
pılanları takdir edelim, yapılmayanların da ya
pılması için temennide bulunalım. 

Son sözüm şu olacaktır: Dünyada yapılan I 
her şey, insanın sıhhatli, hayatta mesut ve mü- | 
reffeh olması içindir. Her şey insan için oldu
ğuna göre, bir nefes sıhhat da insan için oldu
ğuna göre Türk milletinin sıhhatini koruya
lım. (Soldan; alkışlar) 

REÎS — Hasan Erdoğan.. j 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem I 

arkadaşlar, raportörlerin bütçe görüşülürken 
bize vermiş oldukları izahattan ve raporların 
tetkikinden anladık ki 800 küsur hekim kadro- | 
su nıünhaldir. 

Haddi zatında memlekette bugün sağlık ı 
teşkilâtına yetecek hekim mevcut olmakla be
raber, bunların bir kısmı büyük şehirlerde, ve 
hekimlikten gayrı işlerle meşgul olmakta ve
yahut da kazanç yollarını büyük şehirlerde | 
aramaktadırlar. ] 

Yoksa 225 sağlık merkezi ile diğer hasta- j 
nelerin ihtiyacına cevap verecek, vazifelerini 
yapacak hekim mevcuttur. | 

Arkadaşlar, hekimlerimizi bugünkü aylık- | 
lan ile çalıştırmak imkânı mevcut değildir. Bu j 
hususu çok defalar söyledik, vekâletin bir an I 
evvel, arkadaşlarımızın da temas ettikleri bu i 
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hususları nazarı dikkate alarak hekim mesele
sinin halli ile muattal duran, dağ başında bü
yük külfet ve masraflarla yapılan bu tesisleri 
işletelim. Hekime zaruri ihtiyaçlarının karşılı
ğını vererek bu müesseselerde hekimleri çalış
tırmak imkânını bulalım. Vekâlet bütçesinden 
her sene 11 milyon lira Maliyeye iade edilmek
tedir. Bunun hal zamanı gelmiştir. Memleket 
bâzı bölgelere ayrılabilir. Nahiye ve kazaları
mızı bu bölgelere taksim ederek hekime değil 
bizzat o yerlere tazminat vermeliyiz. Demeli
yiz ki en iptidai bir nahiyeye ben bir hekim 
kadrosu koydum. Bu kaza veya nahiyenin taz
minatı, maaşından gayrı 500 liradır. Orada ça
lışmak istiyen gitsin çalışsın. Aksi takdirde 
Vekâlet hesabına okumuştur diye kimse bu
ralara gitmeye mecbur kılınamaz. Çünkü bir
çok hekim tazminatlarını ödiyerek oralara git
mekten vaz'geçiyorlar. 

Biraz da verem mevzuuna temas etmek isti
yorum. Hamdolsun memleketimizde verem va
kası azalmaktadır. 

Arkadaşlar: Vereme müstait bünyeler ço
cukluktan başlar. Maalesef, memleketimizde 
boğmaca ve kızamık çok fazla görülmektedir. 
Bu iki hastalık, bünyeyi vereme müstait kılar. 
Çok fazla görülen bu hastalıklarla yalnız kıza
mık, yalnız boğmaca olduğu için değil, müstak
bel veremlileri hazırladığı için ciddî olarak 
alâkalılar bunu yerinde ve zamanında önle
meye çalışsınlar. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Arka

daşlar, ilâç yokluğu zaman zaman hâd devreler 
geçirmektedir, iki gün evvel Bahçelievler Ecza
nesinde bir vatandaşı gördüm, oturmuş ağlıyor
du. Astımlı imiş ve Asmak arıyormuş. Eczane, 
eczane gezdim, bulamadım, tüpünü görsem içim 
ferahlıyacak, diyordu. Rica ederim, bu kadar ha
yati olan ilâçları vekâlet zamanında getirsin. 
Bugün Ankara'nın en büyük hastanesi olan Nu
mune Hastanesinde dahi polikliniğe müracaat 
eden hastaların röntgenini,almak için filim mev
cut değildir. Bu hal zaman zaman hâd şeklini 
alıyor. 

Vekâletin ilâç. ve röntgen filimi sıkıntısını gi
dermesini temenni ederim. Zamanım dolduğu 
için diğer mevzulara temas edemiyeceğim, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, alkışlar) 
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REtS — Sedat Baran. (Yok sesleri) I 
Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; bendeniz beş dakikalık zaman içinde 
Sağlık Vekâleti bütçesi üzerinde Hıfzıssıhha Mü
essesesinde çalışan ve kuduz müessesesinde çalı
şan arkadaşlara prim verilmesi hususunda vekâ
letten ricada bulunacağım. Vekâletin bu mevzu
da hazırlıyacağı bir kanunla Meclise gelmesini 
bilhassa temenni ederim. Sebebine gelince; Hıf
zıssıhha Müessesesinde vazife gören kıymetli 
doktor arkadaşlarımızın hariçte bir muayeneha
neleri bulunmadığına göre bunların muayyen 
bir barem içinde kalmalarından mütevellit her 
hangi bir malî kifayetsizlik içinde bulunmaları 
elbette doğru olmaz. Bilhassa kuduz müessese
sinde çalışan bir mütehassısı, Allah uzun ömür 
versin, Allah geçinden versin, kaybetmemiz ha
linde yerine koyacağımız adamlarımız mevcut de
ğildir. Binaenaleyh, bu müessesede çalışan ve 
ilerde mütehassısı olacak asistanlarımıza teşvik 
sadedinde prim verilmesini temenni ediyorum. 
Bilhassa kuduz hastalığının tedavisi büyük ehem
miyet arz eder. Kuduz hastalığı memleketimizde 
çok görülmekte ve bu hastalık, civar memleket
lere nazaran bizde ranforse olmaktadır. Bu se
beple kuluçka devresi kısadır. 

Bunun tedavisinde «sempl» usulü ile «Hökis 
filips» yani canlı aşı tedavisi vardır. Yaranın 
vasfına ve yerine göre, kıymetli doktor arkadaş
larım takdir buyururlar ki, tedaviye lüzum var
dır. Sempl usul ile tedavi edilemiyecek vakalar 
da vardır. Hattâ bâzı memleket hastanelerinde 
mütehassıs bulunmadığından dolayı noksan te
davi görmüş hastalarda teşhiste rol oynıyan 
areo fobi, hidro fobi, foto fobi arazından biri kaşe 
edilmesinden ajitasyonla akliyeye epilepsile dâ
hiliyeye yatırılmış kuduz vakalarına tesadüf edil
mektedir. Bu bakımdan bu müesseselerde çalışan 
arkadaşlarımıza mutlak surette bir prim veril
mesi imkânını sağlıyacak bir kanun tasarısının 
süratle getirilmesi zaruridir. Bu hususu müta-
addit defalar rica ettim. Sağlık Bakanından tek
rar rica ediyorum. Bu kanun süratle Meclise ge
tirilsin. 

Heyeti Celilenizi hürmetle selâmlarım. (Sol-
3an, alkışlar) 

REÎS — Kemal Sarıibrahimoğlu (Yok, ses
leri) Münif îslâmoğlu buyurun. I 
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MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar, sağlık hizmetlerinin bir 
tnemle'ketin maddi ve mânevi yükselmesinde 
oynadığı rolün ehemmiyetinin ne olduğu üze
rinde durmaya dahi lüzum görmüyorum. Hal
t ın sıhhatinin ^korunması, tedavi edilmesi ve 
sosyal yardım, cemiyetin temel meselesidir. Bu 
sahalarda Demokrat Parti Hükümetlerinin al
dığı neticeler, diğer sahalardaki abideleşen 
«serleri yanında yer alır. Diğer sahalardaki 
hizmetleri birtarafa, yanlız Demokrat Partinin 
sağlık dâvalarında elde ettiği neticeler Demok
rat Partinin memlekette ebedileşmesine kâfidir. 
Yapılan hizmetleri bir iki rakamla ifade etme
ye çalışacağım. 

1949 senesine 'kadar sağlık tesisi olarak 
memlekette 183 tane tesis mevcuttu. .1957 so
nunda bunlar 504 e çıkarılmış bulunmaktadır. 
Bu sağlık tesislerindeki hasta yatağı 1949 se
nesinde 19 154 iken 1957 senesinde 39 790 a 
çıkmıştır. 

Sayın Kemali Bayazıt, sağlık dâvasının hal-
ledilemiyeceğini, çünkü bunların personel ba
kımından, ilâç bakımından, cihaz bakımından nok
san olduğunu ifade ettiler. Şimdi bendeniz 
kendilerinin Sağlık Bakanlığı zamanındaki 
sağlık hizmetleriyle şimdikini mukayese ede 
ceğim. 1950 de yatakda tedavi : 138 530 iken 
1956 da 760 312 ye yükselmiştir. 

Yine 1950 de ayakta tedavi : 074 050 den 
1956 da 3 365 256 ya yükselmiştir. 

Verem muayene ve tedavisi : 78 438 den 
228 951 e yükselmiştir. 

Lâboratuvar muayenesi 237 465 — 983 500 
Tüberküloz denemesi 185 735 — 3 597 908 
B. C. G. tatbikatı 70 918 — 1 394 423 
Radyolojik tetkikler 
(verem mücadelesinde) 49 711 — 205 922 
Röntgen muayenesi 250 751 — 572 686 

Cenup vilâyetlerimizde vatandaşlarımıza 
ânz bulunan, bir göz hastalığı olan trahomla da 
ciddî mücadeleler edilmiş ve müspet çalışmalar
la bu bölgelerde taramaya tâbi tutulan nüfu
sun 1949 da % 33 ü trahomlu iken 1956 da bu 
nispet % 13,3 e düşmüştür. 

Sıtma savaşında, savaşa dâhil bölgelerdeki nü
fus sayısı 1950 yılında 9 milyon iken 1956 da 
14,3 milyona yükselmiş, dalaktılar nispeti % 7,1 
den %04 e düşürülmüştür, 
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Sıtmalılar nispetinin de % 22,4 ten % 03 e 

düşürülerek, bir zamanlar Anadolu'da medeni
yetleri yok eden, nesli perişan eden illeti tarihe 
gömmek şerefi, Demokrat Partiye nasibolmuş-
tur. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Mü
balâğa ediyorsun. 

REİS — Rica ederim, sırada iseniz gelir 
söylersiniz. Müdahale etmeyiniz. 

MÜNİF ÎSLÂMOĞLU (Devamla) — Müba
lâğa etmiyorum, hakikatleri ifade ediyorum. 
ihmal devirlerinin meşakkatini çok çekti bu 
millet. 

Muhterem arkadaşlanm, bu muazzam eser
lerden lâyıkı veçhile istifadeyi temin etmek için 
Demokrat Parti hükümetlerinin sağlık dâvala
rında bir reforma gitmesi lâzımdır. Bu muaz
zam eserler eski iktidardan devraldığımız zihni
yetlerle sevk ve idare edilemez. Bu zihniyetin 
artıklarını müesseselerimizden tasfiye etmek lâ
zımdır. Bunun için : 

1. Devletin koruyucu tababeti ön plâna al
ması icabeder, 

2. Hususi hastanelerin kurulmasını teşvik 
etmek lâzımdır, 

3. Personel dâvasını halletmek lâzımdır, 
yani resmî tababet ile serbest tababeti katî su
rette ayırmak lâzımdır, 

4. Büyük bölge hastanelerini tesis etmek za
rureti vardır. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, beyefendi. 
İbrahim Etem Karakapıcı» buyurun. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlanm, benim sözlerim sağlık 
dâvasında bir temenniden ibaret olacaktır. 
Sıhhat meselelerinin her türlü politika dışında 
kalması gerektiğine dair kanaatime uyarak ben 
bu yurdun bir bölgesi olan Cenup vilâyetlerinin 
bu bakımdan halen mâruz bulunduğu tehlikeyi 
anlatmak istiyorum. 

Bu bölgeden olan meselâ Urfa vilâyetinde 
sıhhi tesis ve personel hiçte bugünkü fennî anla
yış ve mütalâamıza uygun değildir. 

Tam teşekküllü olmıyan bir Devlet hastanesi
nin, mütehassıs kadrosu çok zaman doldunılama-
maktadır. Bu hastanede bugün röntgen, lâbora-
tuvar ve diğer teşhis vasıtalannın çoğu yoktur. 
Mevcudu ise ihtiyaca kâfi gelmemektedir. 50 
bin nüfuslu şehirde oir tek resmî ebe vardır. 

1908 0 : 1 
Kasabalarımız da aynı şekilde hekim, ebe, 

sağlık memuru ihtiyacı içinde kıvranmaktadırlar. 
Bir hudut şehri olan bu. vilâyetlerde yalnız 

kaçakçılık mevzuu yoktur. Aynı zamanda bu hu
dutlar, vatandaşı tehlikeye götüren sâri hastalık
lara da açıktır. 

Çok defa bir tek sağlık memuru dahi olmıyan 
bu hudutlardan, yüksek malûmunuz olduğu veç
hile, geçen sene iki sâri hastalık birden girerek, 
memlekette tahribat yapmışlardır. 

Buraların motorlu vasıtalara ihtiyacı her 
yerden daha fazladır. Bir Şark ve Garb mukaye
sesi değil, ancak huzurunuzda belirteyim ki, bu 
bölge vilâyetleri sıhhat dâvasında da nasibi en az 
olan yerlerdir. 

Yaz aylannda yüzlerce çocuk yaz ishalinden 
ölmektedir. 

Bilgisiz ve cahil yerli ebeler elinde doğum va-
kalan çok defa feci neticeler tevlidetmektedir. 

Gölgede 45 dereceye çıkan sıcak yaz ayların
da vatandaşlar, köy ve şehirlerde, değil sıhhat 
kaidelerine uyarak temizlenmeleri, hattâ içecek 
suya dahi bulamıyorlar. 

Nüfusu artmış, şehirler büyümüştür. Hele bu 
bölgelerde belediyelerin sıhhi kontrol ve muraka
beleri sıfırdır. Umumi yerler, gıda maddeleri hiç
bir suretle kontrol ve fennî murakabeye tâbi tu
tulmamaktadır. Ve Sıhhat Vekâleti ancak sâri 
hastalık zuhur ettikten sonra harekete geçmekte
dir ki, bu doğru değildir. 

Hulâsa olarak: Bu mâruzâtıma göre Hükü
metin bu bölgeye bir an evvel elini uzatarak, vi
lâyet merkezinde bir doğum ve çocuk bakım evi 
açması, kasabaların ihtiyacı olan motorlu vasıta
ları vermesi ve sıhhat kadrosunu mümkün mer
tebe takviye etmesi lüzumludur. Zira vatandaşın 
ıstırabı son haddini bulmuştur. 

Ben Sıhhat Vekâletinin memlekete yaptığı 
hizmetleri bir hekim olarak elbette ki, memnu
niyetle yâd ederim. 

Sıhhat Vekâleti kadrosunda çalışan, başta Sıh
hat Vekili ve diğer hekim arkadaştan ve perso
nelin bu dâvada elbette ki, geniş şeref paylan 
vardır ve olacaktır. 

Gönül istiyor ki, bu halisane temenni ve di
leklerimize bu bölge halkının da iştiraki sağlan
sın. 

Samimî mâruzâtım budur,. efendim. (Alkış
lar) 
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REİS — Sağlık Vekili, buyurun. 
SIHHAT VE IÇTlMAt MUAVENET VEKİ

Lİ LÛTFI KIRDAR (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; sağlık* işlerimiz hakkındaki kıy
metli ve etraflı mütalâalarınızı büyük bir dik
katle dinledim. Konuşan arkadaşlarım birçok j 
meseleleri ortaya koydular, birçok hizmetler 
üzerinde durdular. Bunların hepsini imkânları
mız nispetinde yapmaya çalışıyoruz ve daha 
ileri götürmeye de azmetmiş bulunuyoruz. 

ileri sürülen mütalâaların hemen hepsini 
birkaç noktada toplamak mümkündür. Müsaa- ! 

de ederseniz müşterek cevaplarımı arz edece
ğim. | 

Aşağı - yukarı konuşulan mevzular; verem 
savaşı meselesi, sağlık merkezleri meselesi, has
tanelerin durumu, ilâç sıkıntısı, bâzı yerlerde 
doktorların bulunmayışı gibi şeylerdir. I 

Malûmuâlinizdir ki, sağlık mevzuunun Sıh
hat ve içtimai Muavenet Vekâletine yüklediği 
mükellefiyetlerle verdiği salâhiyetleri göz önü
ne getirirsek, demin de arz ettiğim gibi, bu 
mevzuları; koruyucu ve tedavi edici tababet 
ve sosyal hizmet olarak üçe ayırabiliriz. Sağlık 
Vekâleti kuruluşu zamanından itibaren, mem
leketimizde yer etmiş mühim sâri hastalıklarla 
mücadeleye başlamıştır. Bunlardan bilhassa ve
rem savaşını arz edeyim : ikinci Dünya Harbi
nin doğurduğu ekonomik ve sosyal zorluklar 
yüzünden, dünyanın her yerinde olduğu gibi 
bizim memleketimizde de verem artmıştır. Ve
remle esaslı bir şekilde mücadele edebilmek 
için demin de arz ettiğim gibi 1949 yılında hu* 
susi bir kanun çıkarılmıştır. Umumi Hıfzıssıh-
ha Kanununun ve bu yeni kanunun verdiği sa
lâhiyetlerle veremle mücadeleye büyük mikyas
ta hız verildi. Daha evvel de arz ettiğim gibi, 
verem dispanserlerinin adedi 8 den 60 a, verem ' 
tedavi müesseselerinin adedi 7 den 69 a, yatak 
adedleri de 1 097 den 8 575 e çıkmıştır. Antr- j 
parantez şunu arz edeyim; bâzı genç doktor ' 
arkadaşlarımız; şu yok bu yok, diye her şeyi 
kara gördüler. Genç doktorları mazur görebili
rim. Fakat bilhassa sevimli arkadaşım, Kemali 
Bayazıt, mesuliyet deruhde etmiştir, vazife gör
menin, iş görmenin ne kadar zor olduğunu el
bette bilirler. Sözlerinin başında politikaya 
girmiyeceklerini, sağlık işlerini her şeyin üs
tünde tutacaklarım söyledikleri halde yine de 
itiyat neticesi rnidir, bilmiyorum, ister istemez 
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politikaya saptılar. Ve yapılan işleri küçümse
diler. Küçümsenen rakamlar, arz ettiğim ra
kamlardır. Binden sekiz bine, sekizden altmışa. 

Elbette ki bir günde her şeyi yapmak arzu 
edilir, fakat, sinemalarda olduğu gibi, bakıyor
sunuz, dünya bir anda ahiret oluyor, onun için 
bu gibi şeyleri bir anda yapma imkânı yoktur. 
Bunlar öyle ihtiyaçlardır ki, hayat devam et
tiği müddetçe bu ihtiyaçlar da devam edecek
tir. Her gün ihtiyaçlar artıyor. 

Sayın arkadaşıma bilhassa şunu arz etmek 
isterim ki, her sene Avrupa'nın muhtelif şehir
lerinde seyahat ederim. Her yerde bu problem 
vardır, her yerde yatak derdi vardır. Londra'
da bir hasta için yatak ararsınız, en az 20 gün
de bulursunuz. Hem de ücretle. Almanya ke
za ücretlidir, paralıdır. 

Binaenaleyh her şeyde nispeti kabul etmek 
lâzımdır. 1 095 e karşı 8 500 küsur yatak. Bu
na teşekkürden başka bir şey yapılmaz gibi ge
liyor bendenize, kendilerine arz etmek isterim. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Makamı 
Riyaset müsaade ederlerse cevaplarını arz ede
rim. 

LÛTFI KIRDAR (Devamla) — Hastalara 
B. C. G. aşısı sistamatik surette tatbik edilmek
tedir, şimdiye kadar 25 milyondan 17 milyon 
insan muayene edilmiş, icabeden 7 milyon kü
suruna aşıları idare tarafından yapılmıştır. 
Bir iki seneye kadar tamamı bitirilecektir. 
Evet arz ettiğim gibi tamamiyle bütün millet 
taranmış ve gerekenler aşılanmış olacaktır. 

Ölüm nispetlerine gelince: Bugün savaşa 
ciddî olarak başlanılan ilk güne nazaran verem
den ölüm nispeti çok düşmüştür. 1949 da ve
remden ölüm nispeti yüzbin nüfusta 155 iken, 
bu nispet 1957 de 80 in dununa düşmüştür. Fa
kat verem savaşında sıtma derecesinde mu 
vaffakiyete varmak için daha çok zamana ihti
yaç vardır. Çünkü; verem sıtma gibi yaînız bir 
tedavi meselesi değildir. Sosyal bir hastalıktır; 
ekonomiyle alâkalıdır. Dünyanın her yerinde 
veremi ortadan kaldırmak için bilhassa muhtaç 
ve hasta kimselere büyük mikyasta yardım yap
mak lüzumu kabul olunmuştur. Gene ilk mer
halede henüz dispanseri bulunmıyan yedi vilâ
yette bu sene dispanserler yapmak ve kazalar
daki sağlık merkezlerinde de verem savaşiyle 
alâkalı faaliyetlerimizi artırmak sureciyle ve-
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rem mücadelesini daha çok genişleteceğiz. Ve
rem yataklarını da bugün mevcudolan 8 575 
ten 15 000 e çıkaracağız. Bunu çıkarmak işi, 
pek basit değildir. Muhtelif hatiplerin bahset
tikleri gibi personel, bina yaptırmak, doktor, 
hastabakıcı, hemşire yetiştirmek işidir bu iş... 
Bunlar da zaman ister. Elverir ki, her sene ol
duğumuz yerde durmıyalım. Nispetleri çoğalta
lım. Bu sene mevcut yataklarımız çoğalacak, 
dispanserlerimiz çoğalacak, böylelikle veremle 
savaş mevzuuna bir kat daha ehemmiyet vere
ceğiz. Veremden ölüm bir arkadaşımızın dedi
ği gibi 100 000 değil 15 000 dir. Kasaba ve köy
lerde bu vakalar, şehirlerde olduğu gibi değil
dir. Şehirleıde daha fazladır. Kasabalara git
tikçe azalmaktadır. 

Sağlık merkezlerine geçiyorum: Koruyucu 
ve tedavi edici tababet sahasında mühim hiz
metler ifa eden sağlık merkezleri 1949 da 16 
iken 221 e çıkmıştır. Aradaki nispeti lütfen siz 
hesap buyurun. 

Bidayette arkadaşımız haklı olarak sağlık 
merkezlerinin vazifesini esasta koruyuculuk ad
detmiştir. Yani merkezin hemşireleri, ebeleri 
saniteryen olarak yetişmiş sağlık memurları 
köyleri dolaşacak, hemşire ile ebe de halka sıh
hi vesayada bulunacaktı, yapılacak sıhhi hiz
metleri ele ifa edecekti. Erken teşhis ve tedavi
ye lüzum görülen vakaları da merkeze sevk ede
ceklerdi. Saniteryenler de kuyu, (çeşme, pınar 
ve su tesisleri, lâğımların sıhhi vd fennî vasıf
ları hakkında; sinek ve saire böc&k savaşı hu
susunda halkın zihnini açacak tedbirler tavsi
ye -edecekti. Merkezde normal doğum yatakla
rı da bulunacaktı. Bu şekil, ileri j memleketler
deki usule uygundu. Fakat onlarda böyle daha 
ziyade koruyucu mahiyette çalışan merkezle
rin yanı başında tedavici tesisler de mevcuttur. 
Biz de ise bu vaziyet yoktu. Sonra; sade koru
yucu olarak çalışan müesseseler, ileri memle
ketlerin münevver halkı müstesna, diğer yerlerde 
halktan rağbet görmüyordu. Onun için bizzat 
Dünya Sağlık Teşkilâtı eksperleri, tesisleri kıt ve 
nüfusu oldukça kuvvetli sağlık bilgisine sahib-
olmıyan yerlerde sağlık merkezlerinin hem ko
ruyucu, hem de tedavi edici olarak çalışmala
rını faydalı görmüşlerdir. Şimdiki halde bizim 
sağlık merkezleri hem koruyucu hem de teda
vi edici olarak çalışıyorlar. Hastanelerimiz ve
kâletimizin tedavicilik vazifesini ifada başta 
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gelen müesseselerdir. îleri memleketlerin büyük 
bir kısmında Devlet tedavicilikle mükellef de
ğildir. Hastaneler her yerde ücretlidir. Koru
yucu hizmetlerde Devlet vazife almakta, teda
videki ücret vatandaş tarafından ödenip bunun 
temininde sigortalar büyük yardımlarda bulun
maktadır. Bizde Devlet ve bilhassa vekâletimi
zin birinci vazifesi tedâviciliktir ve tamamen 
ücretsiz olarak yapılmaktadır. Devlete büyük 
külfetler yükliyen bu sistemin yavaş yavaş içti
mai muavenete •muhtacolanlara tatbikiyle diğer
lerinden bir ücret alınması yoluna götürülmesi 
lâzımdır. Bittabi halkımızın maddi mânevi kal
kınması arttıkça ücretli sistem daha geniş öl
çüde yer alacaktır. Ve böylece sosyal sigorta
lar yapmak imkânı da sağlanacaktır. 

1923 te, demin de arz ettiğim gibi, devro-
lunan yatakla beraber 1949 yılında Türkiye'de, 
Üniversite ve orduya ait olanlar hariç, 18 290 
yatak mevcuttu. Bu miktar yedi senede 21 bin 
ilâvesiyle 39 bine baliğ olmuştur. 

Fakat bu miktar bugünkü ihtiyacı tamamiy-
le karşılıyor mu? Tabiatiyle evet diyemeyiz. 

Yalnız nispet meselesi; bütçeye konan sıh
hat Jşleri tahsisatı nispetini daha evvelkilerle 
mukayese edersek, bugünkü yüzde 4 dür. Daha 
evvelki ise yüzde 3 e baliğ olmamış. Bu yüzde 
4 ü yüzde 5 e çıkarmak zaruretini duyuyoruz. 
Bütçenin imkânı nispetinde bu temennilerimizi 
tekrarlıyacağız. 

Bâzı yerlerde doktor bulunmaması meselesi : 
Hakikaten yeni mektepten çıkmış tabiplere 

mahsus kadro maaşı serbest piyasadaki kazanç 
miktarlarına nazaran yeter seviyede olmadığını 
hepimiz biliyoruz. Bu sebeple birçok tabipler bü
yük şehirleri bırakıp, serbest çalışmayı memuri
yete tercih ediyorlar. Bunun da yegâne^, çaresi 
mahrumiyet mıntakalarmda daha ziyade olmak 
üzere sağlık personeline bir tazminat verilmesi
dir. Mecburi hizmetleri olanları mahrumiyet 
mmtakalarına gönderiyoruz, fakat sonra hizmet
leri bitip dönüyorlar ve kazançlı yerlerde kalı
yorlar. 

Bir de Hükümet belediye tabipleri meselesi 
vardır : 

Biz, bu vazifelerin daha ziyade bir ihtisas ol
ması meselesini düşünerek bunun için hıfzıssılıha 
mektebimizi tekâmül ettireceğiz. Tabipler için 
lüzumlu gördüğümüz tazminatı Personel Kanu-
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ntüıun teminine intizaren vaziyeti bir müddet I 
daha idare edeceğiz, efendim. 

Hastalık sigortalarından da bahsedildi. Mem
leketimiz için hakikaten bu da bir ihtiyaçtır. Ben 
gençliğimde Almanya'da ihtisas yaparken bu
nun büyük faydalarım bizzat görmüş ve mem
lekete avdetimde Hükümete bir rapor vermiştim. 

Büyük memleketlerin pek çoğunda hastane
ler herkes için ücretli ve ücretler de serbest ta
babet sahasındakine yakın ve hemen hemen ona 
muadildir. Sigorta kurmayı biz de isteriz. Yalnız 
sigorta kurabilmek için bin nüfusa asgari beş ya- I 
tak, keza birkaç bin nüfusa bir tabip düğmelidir. 
Sigortaya, hastane ve tabip bakımından bu du
ruma erişmiş şehirlerimizden başlamak ve sigor
tasızlara karşı hastaneleri ücretli yapmak mü- I 
nasibolacaktır. Bundan sonra da eldeki imkânlar 
nispetinde teşkilâtı genişletmelidir. I 

Sosyal hizmetler : Sigortanın yanıbaşında ve
kâletimize düşen diğer bir mühim vazife modern 
sosyal hizmetleri memleketimizde kurmaktır. Bu 
nimetler hastalara, icabediyorsa aileleriyle bir
likte sosyal yardım yapmayı, sağlamlara hayat 
ve sıhhatlerini idame için, geçim şartlarını ıslah 
yolunda hizmet etmeyi gerektirmektedir. 

. İleri memleketler bu hizmetleri kurmak sa- I 
yesinde zaruret ve yoklukla başarılı şekilde sa
vaşmaktadırlar. Bu sayede modern sağlık hiz- I 
meti sosyal ve ekonomik hayatı destekliyen, top- I 
lum kalkınmasında, refah seviyesinin yükselme
sinde bellibaşlı âmil olan bir devlet işi haline gel- I 
mistir. Bu sahada ilk adımları atmak üzere ha
zırladığımız «Sosyal hizmetler enstitüsü kurul
masına dair kanun lâyihası» da Büyük Meclise 
takdim edilmiş bulunmaktadır. Çıkıp tatbikat sa
hasına girmesi, yurttaşın sosyal emniyeti bakı
mından pek faydalı olacaktır. Diğer ileri sürü
len mevzular, kâfi derecede izah edildiği için 
daha çok vaktinizi suiistimal etmiyeceğim. Yoksa 
ilâç hakkında söyliyeceklerim pek çoktu. Burada 
sözlerime son verirken hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

REİS — Kifayet takriri vardır, okumadan 
evvel Vekilden sonra son söz mebusun olduğu 
için bir arkadaşa söz vereceğim. 

Sıtkı Salim Burçak (Yok sesleri), İbrahim 
Btem Karakapıcı (Konuştu, sesleri) Hüsrev Po- I 
lat. 

HÜSREV POLAT (Gümüşane) — Efendim, | 
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ben söz sıramı Kemali Bayazıt arkadaşımıza ve
riyorum. 

REİS — Kemali Bayazıt. Şahsınız adına mı 
konuşacaksınız, Beyefendi? 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Evet, efen
dim. 

REİS — Buyurun, efendim. 
KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Muhterem 

arkadaşlar, Sağlık Vekâleti bütçesi dolayısiyle 
görüştük, arkadaşlarımız görüştüler, iktidar par
tisine mensup arkadaşlar cevap verdiler. Sağlık 
meseleleri bahsinde halledilmiyecek ve birleşe-
mediğimiz hiçbir mesele yoktur. 

Halk Partisi sözcüsü olarak ben politika'yap
mışım. Vekil Bey de buna işaret ettiler. Hükü
met tarafından sunulan bütçenin gerekçesinde 
rakamlar doğru ve yerli yerine konmaz, yapılan 
işler olduğu gibi gösterilmez, politika yapılır da 
ben bir mebus olarak bir grup adına beyannat-
ta bulunurken bâzı meselelere temas edersem bu
na politika yapıyor demek insafa sığar mı? Arz 
edeyim : Hükümet yedi sene zarfında 87 hasta
ne yaptık diyor. Muhatabolarak Sayın Kırdar'ı 
almıyorum, çünkü kendisi vazifede yenidir. Bu 
yaptık, dedikleri 87 hastaneden 54 ünü özel ida
relerden devralmışlardır. Bunun yanıbaşında 
bizim devrimizde inşa ve ikmal olunan birçok 
hastaneler de mevcuttur. Hastane yaptık diye
bilmek için, evvelce bu hizmetler ve tesisler ol
mamak ve yeniden tesisler meydana getirmek 
lâzımdır. Bu vaziyette nasıl olur da yedi sene
de 87 hastane yaptık derler. 

Sonra rica ederim, bir vekil başka bir bütçe
de trahom mevcudundan bahsederken, Adıya
man'ın nüfusunun % 35 i kördü, hattâ İnönü 
oraya gittiği zaman kendisine gözlerimiz kör ol
duğu için sizi göremiyoruz dediler, diye politi
kanın içine giriyor. Halbuki trahom nispeti bi
zim zamanımızda % 33 idi. Bunu konuşan vekil 
doktor olduğuna göre, her trahomlunun kör sa-
yılmıyacağını bilmesi icabeder. Türkiye'de hiç
bir zaman trahomdan körlük nispeti % 5 i geç
memiştir, bir vekil bunu söylüyor politika ol
muyor da, bizim bâzı hakikatleri ortaya koy
mamız mı politika oluyor ?. 

Hasta yataklarının mukayesesesini yaptılar. 
1950 de şu idi, bugün bu idi... Ben hiçbir zaman 
iddia etmedim, Bütçe Encümeninde de söyleme
dim. Elbette bâzı hizmetler yapılmıştır. Sağlık 
merkezleri 17 den 221 e yükselmiştir. Elbette 
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Hükümet bir vazife ifa etmiştir. Ama ifa edilen 
vazife, ifa edilen hizmet hakiki maksada yara
mazsa, yahut kendilerinden beklenen hizmet 
alınamazsa bunu tenkid edemez miyiz arkadaş
lar? Buyuruyorlar ki, eskiye nazaran daha çok 
hasta muayene ediyoruz. Polikliniklerde bir 
doktor nihayet günün mesai saatlerinde 60 - 70, 
bilemediniz 80 hastayı muayene eder. Bu dahi 
çoktur. Halbuki bugün polikliniklerde çalışan 
doktor arkadaşlar 250 hastayı muayene etmek 
mecburiyetindedirler. Bu kadar hastayı bir gün
de muayene etmek o hastaların muayene ve te
davilerinden bir netice almak mıdır? Bu rakam-
laroı böylece yükseltilmesi o hizmetlerin iyi ifa 
edilmesi mi demektir? 

Muhterem Vekilin verem yataklarını ve te
sislerini mukayeseli olarak bildirmelerine teşek
kür ederim. Devlet olarak üzerlerine aldıkları 
vazifelerini yapmışlar. Fakat Sayın Kırdar'da 
gayet iyi bilirler ki bu tesislerin ve sağlık mer
kezlerinin büyük bir kısmı verem savaş derneği 
ve Kızılay Cemiyeti tarafından halkın teberrü-
leriyle yapılır. Bilâhara vekâlete devrolunan te
sislerdir. Vekalet bunları kendine mal ederek şu 
kadar sağlık merkezi, şu kadar verem tesisi yap
tık diyor. Bu gibi beyanlar doğru değildir. Bu 
mevzuun politikaya tahammülü yoktur. 

Arkadaşlarıma, şunu ifade edeyim ki, hiç iş 
görülmemiştir demiyoruz. Ancak ifade ettikleri 
gibi de bu hizmetler görülmemiştir. 

ilâç bahsine gelince. 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur efendim. 
Kifayet takriri var okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti bütçesi 

hakkındaki görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye 
vaz'edilerek maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederiz. , 

Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

Sakarya Mebusu 
Tacettin Barış 

Reisliğe 
Müzakereler kâfidir, fasıllara geçilmesini arz 

ve teklif ederim. 

Manisa Mebusu 
Sezai Akdağ 
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Yüksek Başkanlığa 

Sağlık bütçesinin tümü üzerindeki görüşme
ler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum Mebusu Yozgad Mebusu 
Sait Kantarel Sefer Eronat 

REÎS — Kifayet aleyhinde buyurun Vahap 
Bey. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh
terem arkadaşlar, bütçe mevzuu dışında kalan 
bâzı hususları tesbit etmek çin bu teklifin kabul 
edilmemesi lâzımdır. Size iki misal veriyorum, 
bir tanesi; bugün Türkiye'de bir Kanser Araş
tırma Enstitüsü vardır... 

REÎS — Müzakerenin kifayeti aleyhinde ko
nuşmanızı rica ediyorum. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Devamla) — Peki 
efendim, bütçe muhteviyatı içinde görüşülmemiş 
olan bâzı hususların görüşülmesi için teklifin 
kabul edilmemesini rica ederim. 

REÎS — Kifayet takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

101 Vekil tahsisatı 

Lira 

12 000 

REÎS — Buyurun, Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, bu fasıl hekimlerin alması lâzımgelen 
maaş ve ücret... 

REÎS — Bir zühal olduğunu tahmin ediyo
rum Suphi Bey, 101 nci fasıl vekil tahsisatıdır. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bendeniz 
201 nci fasıl için söz altıştım, o fasıl gelinee ko
nuşurum. 

REÎS — 101 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
201 Maaşlar 61 919 475 

REÎS — Bu fasıl hakkında bir takrir var, 
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâletinin sıt

ma savaş teşkilâtında çalışan şube tabiplerinden 
10 aded 35 liralık ve 10 aded 40 liralık ki, ceman 
20 aded kadronun (L) cetveline alınarak bura
dan sağlanacak 66 000 liralık tasarrufla aynı 
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teşkilâtta hizmet görmekte olup senelik ücret 
tutarları 62 400 lira olan (D) cetvelinde yazılı : 

10 aded 200 liralık 
10 aded 150 liralık 
17 aded 100 liralık ki, ceman 'Al aded labo

rant kadrosunun kaldırılmasını ve bunun yerine. 
senelik ücret miktarları 107 400 lira tutan .-

10 aded 250 liralık 
10 aded 225 liralık 
21 aded 200 liralık laborant kadrolarının (D) 

cetveline konulmasını ve bu suretle bütçenin vi
lâyetler maaşlarına ait 201 nei faslının 12 nei 
maddesinden 66 000 lira tenzili ile ücretlilere 
ait 202 nei faslın 12 nei maddesine 45 000 lira 
ilâvesini ve bu şekilde bütçede 21 000 lira ta
sarruf sağlanmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Mebusu 
Sami Soylu 

Erzurum Mebusu 
Sait Kantarel 
Aydın Mebusu 
Necati Celim 
Rize Mebusu 

Ahmet Morgil 
Sakarya Mebusu 

Baha Hım 
Giresun Mebusu 
Doğan Köymen 
Niğde Mebusu 
(Okunadamı) 

Ankara Mebusu 
Ahmet Üstün 

Manisa Mebusu 
Nafiz Körez 

İstanbul Mebusu 
(Okunadamı) 

Konya Mebusu 
Ömer Şeker 

Maraş Mebusu 
Abdullah Yaycıoğlu 
Kırklareli Mebusu 

Şefik Bakay 
Balıkesir Mebusu 

Vaeid Asena 
Hatay Mebusu 
Sırrı Hocaoğlu 
Tunceli Mebusu 

Fethi Ülkü 

Erzurum Mebusu 
Hasan Numanoğlu 

İzmir Mebusu 
Nuriye Pınar 

Adana Mebusu 
Ali Menteşoğlu 

Siird Mebusu 
Fikri Şendur 

Zonguldak Mebusu 
Hüseyin Ulus 
İçel Mebusu 

Mehmet Dölek 
Erzincan Mebusu 

Rauf Bayındır 
Manisa Mebusu 
Cevdet özgirgin 
Mardin Mebusu 

SelimTelliağaoğlu 
Konya Mebusu 

Ahmet Koyuncu 
Konya Mebusu 

Ali Saim Kaymak 
Ordu Mebusu 
Münir Ekşi 

İstanbul Mebusu 
M. Faruk Gürtunca 
Kastamonu Mebusu 
Z. C. Bakiçelebioğlu 

Urfa Mebusu 
A. Odabaşı 

Elâzığ Mebusu 
Nâzım öztürk 
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Denizli Mebusu 

Mehmet Karasan 
Hatay Mebusu 
Rifat Bahadır 

Antalya Mebusu 
İbrahim Subaşı 
Elâzığ Mebusu 

Fahri Karakaya 
Afyon Mebusu 

Mustafa öztürk 
Çorum Mebusu 

Hamdi Bulgurlu 
Samsun Mebusu 
Naci Bcrkman 

Kütahya Mebusu 
A. İhsan Gürsoy 
Samsun Mebusu 
Salim Çonoğlu 

Samsun Mebusu 
Necmetti n Doğuy i id ızı 

Van Mebusu 
Abdülvehap Altmkaynak 

Konya Mebusu 
H. A. Keymen 

Denizli Mebusu 
Refet Tavaslıoğlu 
Samsun Mebusu 

Fikri Şen 
Diyarbakır Mebusu 

Kâmil Tayşi 
Adana Mebusu 
Suphi Baykam 
Çorum Mebusu 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Çorum Mebusu 

F. Hacıreceboğlu 
Afyon Mebusu 

Rıza Çerçel 
Denizli Mebusu 
Osman Ongaıı 

Diyarbakır Mebusu 
Sezai Demiray 

Erzurum Mebusu 
Hasan Numanoğlu 
Trabzon Mebusu 

Pertev Sanae 
Tokad Mebusu 

Faruk Avanoglu 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA

MAN (Zongulda'k) — Efendim, takririn encü
mene 'havalesini arz ve rica ederim. 

REÎS — Efendim, talep mazlbata nıuıharri 
rin'den vâki olduğundan encümene vermek 
mecburiyetindeyiz. Bu itibarla talkrir encüme
ne havale edilmiştir. 201 ive 202 nei fasılları 
reye arz etmiyorum. 

P. 

204 

Lira 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 418 675 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Efendim söz 
istemiştim. 

REİS — Evet Suphi Bey, 201 nei fasılda 
söz istediniz fakat bu fasılla, ilgili ta'krir en
cümene verilmiştir. Söz naldanız bakidir efen
dim. 

Faslı reylerinize arz ediyorum, kabul eden 
ler... Etmiyerıler... Kabul edilmiştir. 
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207 

209 

210 

217 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul, edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
EcneJbi dil -bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para m!ü-
'kâ'fati 
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 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil talhsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ibüro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt, ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira 'bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
•Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 896 000 

4 500 

3 842 600 

2 100 

629 900 

78 500 

320 000 

35 000 

407 000 

302 000 

20 000 

6 060 000 

Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
iharcıraüıları 
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. 

405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatlbi'k masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenbr... Kabul edilmiştir. 

408 Huzur ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 'Sağlık müzeleri umumi ımas-
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar, kurumlar umumi mas
rafları 

55 000 

1 591 500 

10 000 

10 000 

25 250 

50 000 

690 503 

REİS — Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlarını. Bu fasılda 690 503 lira teklif 
edilmiş ve encümende de kabul edilmiştir. Bu 
münasebetle Hıfzıssılıha Okulumuzdan bahsedece
ğim. 

Bugün her medeni memlekette hattâ az geliş
miş memleketlerde bile halk sağlık idaresini ted
vir eden tabipler (Belediye ve Hükümet tabiple
ri ve sağlık müdürleri) bir ihtisas.bilgisi veren 
müesseselerde yetiştirilirler. Bizde ise diploması
nı alır almaz bir genç hekim belediye veya Hü
kümet tabipliğine tâyin edilir. Sağlık idaresi de 
artık bugün bir ihtisas şubesi haline» gelmiştir. 
Medeni dünyada bu işlere ancak Hijyen okulla
rında yetişen hekimler memur edilir. 

Böylece halk sağlığı idaresi meslekine giren 
hekimler de bu sahada ihtisas kesbedip, istikbal
lerini de bu meslekte, arıyarak, bizdeki gibi diğer 
ihtisas şubelerine kaçmaya lüzum görmezler. Se
nelerce evvel Rokfeller Müessesesinin de yardımı 
ile kurulduğu halde bugün hâlâ kuruluşunun ga-
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yesine ulaşamamış olan, bomboş duran ve senede I 
ancak üç aylık kursla sembolik bir faaliyet göste
ren Hıfzlssıhha Okulumuzun hali yürekler sızla-
tıcıdır. Halbuki haber aldığımıza göre Dünya 
Sağlık Teşkilâtı bu müessese ile çok yakından 
alâkadar olmakta, ve âzami yardımı yapmak için 
okula ait kanunun bir an evvel çıkarılıp faaliyete 
geçirilmesini beklemektedir, arkadaşlarım. 

RElS — Halil Gürün. 
HALİL GÜRÜN (Maraş) — Muhterem arka-

daşlarım, bendeniz de bu faslın şümulüne giren 
sağlık memurları ve ebelerin yetiştirilmesi ile il
gili birkaç kelime söylemek istiyorum. 

Bugün, doktor miktarı itibariyle maalesef za
yıf durumdayız. Aşağı - yukarı dokuz bin kadar- { 
dır. Bunların bir kısmı Yüksek Vekâletin hizme
tinde ve bir kısmı da serbest olarak çalışmakta
dırlar. 

Köy ve nahiyelerin sağlık hizmetlerini göre
cek personel sağlık memurlarımızdır. Doktor ye
tiştirmek senelere mütevakkıftır,' uzun emek isti-
yen bir iştir. Sağlık memurları doktorlarımızın 
yardımcısıdırlar. Doktorların yetişemedikleri yer
de doktorların hizmetlerini, bunların inisiyatifleri 
ile sağlık tatbikatını yapabilecek şekilde yetişti
rilmeleri çok yerinde bir hareket olacaktır. 

Buna ait teşebbüs evvelce yapılmış ve mek
tepler açılmıştır. Sağlık Vekâletinden rica ede
rim. Gerek mevcut mekteplerdeki talebe kadrola
rım artırmak ve gerekse yeni sağlık memurları 
okulları açmak ve bu suretle bu kalitedeki perso
nel miktarını bjr miktar arttırmak lâzımdır. Bu
nun çok büyük faydası olacaktır, arkadaşlar. İyi 
yetişmiş sağlık memurları köylerde kısmen tat
min edici vazife görmektedirler. Sıhhi dâvalara 
aa-çok müdahale ederek onların daha fazla bü
yümelerine mâni oluyorlar. Bu ihmal edilecek bir 
yardım telâkki edilemez. 

Köy sağlık memurları vardır; bunların da tak
viyesini rica edeceğim. Bunlar için de zannediyo
rum bir adaptasyon Kanunu çıkarılmıştı. Sağlık 
memuru mekteplerinden çıkan arkadaşlar bu ka
nundan sonra kısmen mağdur duruma düşmüşler
dir. Bunun nazarı itibara alınmasını rica ediyo
rum. 

Yatılı ebe yurtları meselesi de çok mühimdir. 
Bugün Türk kadınının, Türk anasının doktor ve 
sıhhat konsepsiyonu çok şükür ki, çok değişmiş
tir. Eskiden nabzını bile erkek doktora göstermi- I 
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yen kadın, bugün doğumunu, sağlık yardımları 
yapabilecek kudrette olan bir insanın yanında 
yapmak istiyor. Bu, nüfus siyasetimizin, kalkın
mamızın, yetişmemizin esasıdır. Kadınlarımızda 
husule gelmiş olan bu fikir inkılâbını, ve haklı 
arzuyu yerine getirmek için ebe mektepleri mev-
zuunun daha ciddiyetle ele alınmasını, çoğaltıl
masını rica edeceğim. Bölgeei düşüncelerle hiçbir 
alâkam yoktur. Memleketin Cenubunu, Şimalini, 
Şarkını, Garbını ayırmıyorum. Ama Vekil Bey
den çok istirham ediyorum. Şark mıntakalarında 
ebe mekteplerini artırsınlar. Sivas'ta var zanne
diyorum. öyle tahmin ediyorum ki, ilk mektep
ten veya orta mektepten çıkan kız talebeler, bu 
mektebe çok rağbet göstereceklerdir. Sıhhiye Ve
kâletinin emrinde iyi yetişmiş elemanlar haline 
geleceklerdir. Benim temennilerim bundan iba
rettir. 

RElS — - Ali Menteşoğlu. 
ALİ MENTEŞOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım; memleketimizin eu büyük 
ihtiyaçlarından biri sağlık dâvasında küçük 
personel meselesidir. Nasıl ki, orduyu kalkın
dıran yetişmiş gedikliler ise, sağlık dâvasın
da da hekimin sağ kolu mesabesinde olan kü
çük sağlık memurları, ebe ve hemşirelerdir. 
Bu mevzu üzerinde çok konuşuldu, onun için 
tekrarına lüzum görmüyorum. -

Yalnız ben de arkadaşlarım gibi bölge ta
raftarı olmamakla beraber, ilk mektebi bitir* 
mis, henüz rüştüne vâsıl olmamış kız ve er
kek çocuklarının böyle okullara gidebilmesi 
için muhitlerinden çok uzak yerlere velileri 
tarafından gönderilmemektedir. Bu bir. 

İkincisi; bu çocukların mühim bir kısmı 
köy çocuklarıdır. Köy çocukları keza muhit
lerinden uzak yerlere gitmek istememektedir
ler. İsteseler bile ana ve babalan muvafakat 
etmemektedir. Bu itibarla yer yer bu okulla
rın çoğaltılması lâzım ve zaruridir. Bir misal 
arz edeyim; Bugün Türkiye'nin 4 ııett büyük 
şehri olan Adana'da üç dispanser olduğu hal
de verem savaş gezici hemşiresi olarak iki 
tane hemşire vardır. Standart hesaplara göre 
10 bin nüfusa bir gezici hemşire olması lâzım-
gelmektedir. Bu hesaba göre 19 - 20 tane hem
şire olması lâzımgelirken sadece iki tane var
dır. Bunlar ev ev gezecek ye veremlileri ta
rayacak, bulacak hemşirelerdir. Bu bakımdan 
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bölge mekteplerinin açılması çok yerinde ola
caktır. 

Ebe meselesine arkadaşlar temas ettiler, 
bendeniz bu mevzuda bir şey arz etmiyeceğim. 

Biraz da Hıfzıssıhha Okuluna temas etmeme 
müsaade buyurmanızı rica ederim. Refik Say
dam Hıfzıssıhha Enstitüsünden içeri girince 
orta ve sol tarafın gelişmiş ve işler bir vazi
yette olduğunu görürüsünüz. Fakat sağ tarafı 
bir türbe manzarası arz etmektedir. Yılın mu
ayyen zamanlarında açılır ve diğer zamanlar
da bir türbe gibidir ve başında bir de türbe-
darı vardır. Vaktiyle buraya Eokfeller, Fon-
dasyonundan büyük bir şey verilirdi. Anka
ra'ya gelmişlerdi, yavaş yavaş ve zamanla baş
ka yerlere naklettiler. Sonra da büsbütün el
lerini ayaklarını çektiler. Bu itibarla Refik 
Saydam Müessesesinin çalışmlarında aksaklık
lar vücuda geldi. Onun için arkadaşlarım bu 
okulu süratle faaliyete geçirmek lâzımdır. 
Hakikaten memlekette eczacı kalfası yoktur. 
Bu da bir lâzimedir. Dişçi kalfası yoktur. Bu
nu da yetiştirmek lâzımdır. Hiç olmazsa bu
nun için kullanılması yerinde olur. Diğer ta
raftan doktorlarımızın kadrolarının değişen 
hizmetlere ayarlanması icabetmektedir. 

Vekil Beyden, bu müesseseyi faal bir hale 
getirmelerini istirham ediyorum, zannederim 
kendilerinin arzulan da bu yoldadır. 

REÎS — Mecit Bumin. 
MECÎT BUMÎN (Artvin) — Muhterem ar

kadaşlar, sağlık memurları iki okuldan yetişir 
idi. Birisi köy sağlık memurları, diğeri küçük 
sağlık memurları. 

Küçük Sağlık Memurları Okulundan çıkan
lar kaza sağlık memurları olur; şehir sağlık 
memurları olur; vazifesini bu şekilde yapar. 

Bu doğrudan doğruya Sağlık Vekâletinin 
emrinde bir okuldur. 

İkincisi Köy Sağlık Memuru Okuludur. 
4274 sayılı Kanuna göre köy enstitülerinde 
bunlar yetiştiriliyordu. 4274 sayılı Kanun tadil 
edildi. O zaman Köy Sağlık Memurları Okulu 
muallâkta kaldı. Yani mektebi kalktı. Fakat o 
zamanki mevcut köy sağlık memurları kurs 
neticesinde kaza sağlık memuru olacak idi. Bu 
kanun çıktı. Fakat bu kanunu yürürlükte gö
remiyoruz. 

Sebebine gelince; görüyoruz ki bu kanuna 
göre kurs görmeleri icabederken, Vekâletimiz 
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bu kursu göstermedi. Göstermediğine göre bu 
kanun işlememektedir. Bu kanunun bir an ev
vel tatbik mevkiine getirilmesini istirham edi-
orum. Yani köy sağlık memurları 4 - 5 seneyi 
bitirdikten sonra küçük sağlık memuru olabil
melidir, yahut da bunlardan muayyen müddet ça
lışanları bir kursa tâbi tutmalıdır. Bu i§ bir an 
evvel halledilsin ve çocuklar bu açılacak kursa 
getirilsin. Çocuklar bu kursu bekliyorlar. Kü
çük Sağlık Memurları Okulu devam ettiğine 
göre yalnız bu okuldan çıkanlarla mı bu işler 
devam edecek, yoksa köy sağlık memurları oku
lu yeniden mi ihdas edilecek? Benim temennim 
bunların çaresine bakılsın ve yeni bir kanun 
Meclise getirilsin. 

REÎS — Fasıl hakkında başka söz istiyent. 
Yok. Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş umumi masrafları 1 260 000 

REİS — Halil Gürün. 
HALlL GÜRÜN (Maraş) — Bulaşıcı hasta

lıklar mevzuunda bu memlekette sarf edilen 
gayretler hakikaten millet olarak, fert olarak 
şükranla üzerinde durulacak şeylerdendir. Es
kiden beri bu dâva ile çok uğraşılmıştır. Bu* 
gün çok şükür mühlik ve mühim bir salgın 
memleketimizde mevcut değildir. 

Sıtma işinde hepimiz, bilhassa doktor ola
rak biz, göğsümüzü kabartacak bir muvaffaki-
kiyet sahası göstererek uzun seneler evvel te
meli atılan ve bugün çok şükür herediksiyon 
safhasına ulaşan bu mücadele ile ne kadar 
övünsek yeridir. Teçhizat ve vasıtalar zamanın-
da hazır olduğu takdirde öyle tahmin ediyo
rum ki bir müddet sonra artık sıtma dâvsaı 
tamamen halledilmiş olacaktır. Yani bir müd
det sonra sıtma dâvası tamamiyle enterne edil
miş olabilir. Memleketimizde sporatik olarak 
salgınların mevcudiyetini kabul etmek duru
mundayız. 

Meselâ; bakarsınız g^nün birinde filân vi
lâyette veya falan kazada bir tifo veya para-
tifo, başKa bir tarafda bakarsınız bir çocuk is
hali veya her hangi bir salgm zuhur edebilir. 
Bunlarla hakkiyle mücadele edebiliyor muyuz, 
bunu iddia etmek mümkün değildir. Sebebi an-
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cak salgın yıktıktan sonra oralara ekip ve ge
rekli malzemeyi göndermek suretiyle yangını 
bastırmak ve bu şekilde salgım bertaraf etmek 
imkânına sahip bulunuyoruz. Fakat ıcabeder 
ki, bu gibi salgınlar vukuundan evvel önlensin. 
Bunun için, vekâlet her halde bir çalışma yapı
yor, diğer vekâletlerle, bilhassa mahallî idare
lerle tanı, ve kolaboration halinde çalışması 
şarttır. 

Şunu itiraf etmek lâzımdır ki; arkadaşlar 
henüz belediyeciliğimiz çok geridir. Memleke
timizin nüfus bakımından tevessüü dolayısiyle 
hemen hemen bütün şehirlerin etrafında yeni 
yeni mahalleler teessüs etmektedir. Bunlarla 
mahallî belediyeler pek meşgul olamamaktadır
lar. Bunların ne kanalizasyonları ne de kirli 
maddeleri ĵ ok edecek tesisleri vardır. Ve ekse
riya bu gibi yerlerde sâri hastalıklar zuhur et
mektedir, Bunları göz önüne almak mahallî 
idareleri kanun yolu ile ikaz etmek yerinde
dir. 

Ayrı bir fa'sıl olmadığı ve bu fasılda temas 
edilmediği için bendeniz temas edeceğim, o da 
ankilostomiyaz; (kancalı kurt) meselesidir. Bu 
hastalık bilhassa karadeniz sahillerinde mev
cuttur. Bununla hakkiyle mücadele edemiyoruz. 
Bu dâva servet ve varlık davasıdır. Şalısın iyi 
giyinmesi ve ayaklarına dikkat etmesi lâzım
dır. Mademki, halkımız bunu bertaraf edecek 
kudrette değildir, vekâletin alâkasiyle bunu 
bertaraf etmek yerinde olacaktır. Kancalı kurt 
yalnız Karadeniz sahillerinin dâvası değildir, 
bu hastalık Cenpta da mevcuttur. Hatay, Ga
zianteb'in merkez ilçesi de mücadele içine alın
mıştır. Bendeniz Antalya'daki çalışmalarım sı
rasında müşahede ettim, Mersin'den Mardin'e 
kadar Toros ve Anti Toros dağlarıyle Cenup 
(hududu arasındaki halkta (bunlar kastro ,esti-
nal yani ımide ve barsak haftalıklarına seibeb-
olmakta ye bu da musaplarının istihsal kudre
tini kırmaktadır. Mümkün olursa bu hususta 
bir tarama yapılması bendenizi minnettar kılar. 

REİS —; Başka söz talebeden var mı?... 
Buyurun, Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Bulaşıcı hasta

lıklarda sirayet, hastalıkların etrafına bulaş
mak suretiyle değil, bâzan irsen intikal eder. 
Bunu d i önlemek elbette tababet mevzuunda 
mühim bir konu olsa gerektir. Medenî memle
ketlerde bunu tâyin için muayeneye gelen her 
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hangi bir kimsenin hangi hastalığa müptelâ oi 
duğunu anlamak için, anasının, babasının ve 
hattâ ecdadının hangi hastalıklara müptelâ ol
duklarını ve hangi hastalıklardan öldüklerim 
tesbit etmeye ehemmiyet verirler. Ve bunun 
için bir de sağlık karnesi ihdas edilmiştir, öy
le ki, çocuk dünyaya gelmeden hamile iken bu 
karne annesine verilir, annenin sağlığı günü 
gününe işlenir. Çocuk dünyaya geldikten son
ra yapılan en küçük aşı dahi bu karneye tes
bit edilir. Çocuk büyüyüp okumaya başladığı 
zaman nüfus tezkeresi ile bu karne okula veri
lir. Okulda yapılan bütün aşılar işlenir. Aske
re gittiği zaman bu karne orduya tevdi edilir, 
orada geçirdiği sağlık durumu aynen günü gü
nüne tesbit edilir, öldüğü zaman çocuğun sağ
lık karnesi doğrudan doğruya nüfus müdürlü-
züne tevdi edilir. Günün birinde ahfadından bi
ri hastalanıp doktora gittiği zaman sağlık kar
nesi istenir. Babasının ve annesinin hangi has
talığa müptelâ olduğunu ve dolayısiyle öldüğü 
tesbit edilir. Nüfus idaresine sorulur, sağlık 
karnesine göre hastalıkları bildirilir. I3öylece 
nesillerin hastalıklarının teşhisi ve tedavisi im
kânları bulunmuş olur. Benim temennim şudur: 
Bu yoldan gidilirse bir hastalığın teşhis ve te
davisi için lâzımgeleıı malûmat temin edilmiş 
ve bu türlü hastalıkların da bu şekilde önü alın
mış olur. Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Faslı reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Liı« 

423 Trahomla savaş umumi mas
rafları 650 00ü 
REİS -~ Kabul «deııler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masrafları 500 000 

REİS — Buyurunuz, efendim. 
HALİL GÜRÜN (Maraş) — Bu fasılda, züh

revi hastalıklarla savaş umumi masrafları var
dır. 

Arkadaşlar, zührevi hastalıklarla ciddî ola
rak savaşılmıştır. Bugün çok şükür ki, memle
ketimizde frengi bir dâva olmaktan çıkmıştır. 

I Bizim çocukluğumuzda bize nazaran daha yaş-
1 lı olan gençler hatırlarlar ki. memleketin muhte-
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lif mmtakalannda burna sahibolmak âdeta bir 
meziyetti. Çünkü bu hastalık o kadar tahripkâr j 
idi. Yüzde ve vücutta devamlı tahribat yapıyor- j 
du. Bugün bunları görmüyoruz. Hattâ bundan 
bir müddet evvel nadir olarak görülen şankırı 
vakaları da kamilen kaybolmuştur. Bunun 
sebebi bir taraftan vekâletin kurmuş olduğu iyi 
çalışan mücadele teşkilâtı, diğer taraftan da 
ikinci Dünya Harbinden sonra tedavi sahasına 
girmiş olan antibiyotiklerdir. 

Arkadaşlar, zührevi hastalıkların bu haline 
şükretmekle beraber vekâlete bir ricada bulun- t 

mak isterim. Biliyorsunuz ki, zührevi hastalık
lar ve bunların içinde en mühim olan firengi yok 
kere haşevi tezahüratını kaybedip içte başka 
türlü reaksiyonlar yapabilir. Kalb hastalıkları 
gibi. Bu gibi kadınlarda çok çocuk zayi olur. 
Bunların memleketimizdeki durumunu, elimizde 
bu hususta bir istatistik olmadığı için bilmiyo
rum. Bu hususta bir iddiada bulunamam. Yal
nız firengi ile mücadele işimizi biraz daha iyi 
hale getirmek mecburiyetindeyiz. Şimdi yapmış 
olduğumuz şey, bize gelen hastayı kliniğe ala
rak muayene etmek ve hastada her hangi bir 
serirulojik muayeneye, yani kan muayenesi yap
mak ve teşhisi teyidetmektir. Halbuki Amerika'
da ve Avrupa'da serirolojik testler yolu ile halk 
taranmakta ve kanları müspet olan hastalar, is
terlerse, ciltlerinde veya diğer yerlerinde firen
gi arazı olmasa bile tedaviye tâbi tutulmakta
dır. Memleketimizde bu şekilde kitlevi bir araş
tırma yapıldığını zannetmiyorum. Bundan sonra 
bu şekilde ekiplerle, bilhassa evvelce mücadele 
teşkilâtı olan yerlerde her hangi bir ihtimali -ön
lemek ve mevcudu tedavi etmek maksadiyle, 
hamleye geçilmesini vekâletten rica ve temenni 
ederim. 

REÎS —• Başka söz istiyen yoktur. Faslı re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

425 Sıtma ile savaş umumi masraf
ları 3 700 00 

REÎS — Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Bu fa

sıl münasebetiyle muhterem vekâletten temennim 
şudur : 

Her yıl Dünya Sağlık Teşkilâtı toplantılarına 
katılan heyetlerimizin bu teşkilât nezçünde yap-
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tıkları temaslar neticesinde, gerek Dünya Sağlık, 
gerekse Birleşmiş Milletler Unieef Teşkilâtının 
memleketimizde, sıtmanın kökünden yok edilmesi 
için tatbik edilecek 5 yıllık bir programa yardım
larının temin edildiği ve vekâletle bu teşkilât 
arasında imzalanan anlaşma gereğince motorlu 
vasıta, D. D. T. ve ilâç olarak yekûnu 3 milyon 
doları bulacak olan yardımın ilk kısmı olan 1 
milyon dolarlık malzemenin memlekete 1957 yı
lında gelmiş olmasına rağmen, yine anlaşma ge
reğince Hükümetimize terettübeden vecibelerin 
tam olarak yerine getirilmediği, bilhassa eredi-
kasyon işinde çalışacak personeli programın so
nuna kadar vazifeye bağlamak üzere verilecek 
tazminatı da derpiş eden bir kanun tasarısının 
bir seneden beri çıkarılamadığı ve durumun, 
yardımı yapan teşkilâtça hoş. görülmediği söy
lenmektedir. Maalesef bütçenin alâkalı fasıl ve 
maddelerinde bu hususa ait tahsisat görülme
mektedir. Bize cömertçe yardımını esirgemiyen 
adı geçen teşkilâta karşı müşkül duruma düşül
memesi temenni olunur. 

REÎS — Buyurun. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, bu bölüm münasebetiyle bir 
noktaya işaret etmek için söz almış bulunuyorum. 

Duyduğumuza göre, Ziraat Vekâleti * memle
ketimizde tatbik edilmek üzere, italyan Çeltik 
Kanunundan iktibasen hazırladığı bir kanun ta
sarısını huzurunuza sevk edecektir. 

Sıtma mevzuu ile çok yakından alâkalı olan, 
bu tasarı dolayısiyle ricam ve istiramım şudur : 
italyan Kanunundan iktibas edilen bu kanuna 
göre, çeltikçilik durgun sularda değil, daimî bir 
akıntı esasına istinadederek yapılacaktır. 

Malûmu âliniz eski kanunda kesik veya dai
mî sulama ile ziraat mevzuubahsolduğu için, 
yeni tasarıda daimî bir su akıntısı esası bahis 
konusu olduğuna göre çeltik ziraatine girişildiği 
şu anlarda vekâletin, bu imkânlar ve şartlar 
mevcutsa, bu kanunu tatbik sahasına koymasını, 
aksi halde Ziraat Vekâleti ile koordine çalışarak 
bunun memleketimizde tatbiki imkânının sağlan
masını rica ederim. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

426 Veremle savaş umumi masraf
ları * 3 500 000 
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REÎS — Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — (Sol

dan, aaaa sesleri) Şimdi arkadaşlar, aaa deni
yor. Rica ederim, karşınızdaki konuşan göğüs ve 
verem hastalıkları mütehassısı bir arkadaşımzdır, 
bu mevzuların bu sene geçmiş olsa bile gelecek 
seneler için bilinmesi lâzımdır, ve arz edeceğim 
hususlar çok ehemmiyetli bir dâvanın halledil
mesine yarıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bulaşıcı hastalıklarda 
olduğu gibi, verem dâvasının başarılmasında da . 
üç meselenin halli lâzımdır : 

1. Hastaları bulup meydana çıkarmak, 
2. Bulunan hastaları tecrit ve tedavi etmek, 
3. Hasta olup da iyi olanları, daimî surette 

vaziyetlerini muhafaza edecek şekilde tutmak ve 
sağlamları korumak. 

HALİL İNCEKARA (İzmir) — Malûm, ma
lûm. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, hastaları bulup meydana çıka
ran müesseseler, verem dispanserleridir. Bir ve
rem dispanseri ancak, âzami 50 bin kişiyi tara
yabilir, nüfusumuz 25 milyon olduğuna göre 
400 - 500 dispansere ihtiyacımız vardır. 

Arkadaşlar; bubün yüz kişide bir kişi ve
remlidir. Bunu ben söylemiyorum; fitizyoloji 
kliniklerinin istatistikleri söylüyor. Bu mikta
rın da gene müesses olan hesap usulüne naza-
ran beşte birinin mutlak surette yatması lâzım
dır. Yüz kişide bir kişi veremli olduğuna göre 
memlekette 250 bin veremli var demektir. Bu
nun da elli bininin yatması lâzımdır. Buna mu
kabil yatak âdedimiz 8 bin küsurdan ibarettir. 
Bu sene kurulacağını bildirdiğimiz verem dis
panserleri nüfusumuzun artış nispetini bile kar
şılamamaktadır. Bizim nüfus artışımız senede 
700 bindir. Nüfus artışımızın dispanser ihtiyacı 
asgari 14 - 15 tir. Buna mukabil yalnız 7 aded 
dispanser teklif edilmektedir. Ben bunu küçüm-
semiyorum. Ama hakikat budur arkadaşlar. 
Gelelim verem yatağı meselesine : Nüfus artı
şımıza göre her sene tesisi icabeden asgari ve
rem yatağı sayısının 1 400 olması icabederken 
bu sene ilâvemiz maalesef 525 tir.' Görüyoruz 
ki, 1 400 verem yatağı ilâve etmemiz iktiza 
ederken nedir teklif edilen? 425.. Görülüyor ki, 
bu tempo ile olduğumuz yerde durmak şöyle 
dursun her geçen sene daha da açık vermiş ola
cağız. Hiç particilik gözetilmeden ne şekilde 
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bir fedakârlığa katlanmamız lazımsa ona göre 
hep birlikte bir fedakârlığı kabul etmemiz, bu 
dâvayı da kökten ele almamız lâzımdır. Aksi 
takdirde 20 sene sonra dahi aynı dâvada aynı 
sözleri çok daha acı olarak terennüm ederiz. 

Bir arkadaşımız buyurmuşlardı ki, memle
kette veremden ölüm azalmaktadır.. İstatistik
lere göre 1955 teki rakam yüz binde 100,5 iken 
1956 da 105 e çıkmıştır. Bunun da sebebini ik
tisadi zarurette aramak lâzımdır. Ve maale
sef son senelerde verem ölümü nispeti artan 
-yegâne memleket Türkiye'dir. 

REÎS — Vahap Dizdaroğlu, buyurun. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; bu mevzularda birçok 
sabır gösterdik, sekiz bütçeyi sabırla dinledik. 
Siz de lütfedin, biz de bu hususta bildiklerimi
zi söyliyelim. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün verem sa
vaş dispanserleri mâna itibariyle ne koruyucu 
tababet vazifesini ifa edebiliyor, ne de tedavi 
görevini yapabiliyor. Çünkü koruyucu tababet 
işinde hemşire kadrosu eksiktir. Tedavi mües
seselerinde ise hekim kadrosu eksiktir. Bir ve
rem savaş dispanseri tasavvur ediniz ki, başın
da mütehassıs olarak bulunan doktor fitiziyo-
log değil, bir trahom hekimidir. Başında tra
hom mütehassısı bulunan bir müessesenin ve
remle ne kadar savaşta bulunacağını takdirle
rinize terk ediyorum. 

Memleketin Ankara, istanbul gibi şehirle
rinde bulunan verem savaş dispanserleri istis
na edilirse bugün memleketin heyeti umumiye-
si içindeki bütün bu müesseseler hakiki vasıf
larından mahrumdur. İtimat edin ki, binası 
mevcuttur, kadrosu tamdir, röntgeni dahi mev-

j cııttur, fakat hekimi yoktur. Ve elinde hasta-
! lan tedavi edeceği streptomisin, nitrazid gibi 

ilâçları mevcut değildir. 
Arkadaşlar; ikinci olarak temas edeceğim 

nokta şudur : Biz demiyoruz ki, bugünkü ikti
dar sıhhat meselesinde hiçbir şey yapmamıştır, 
bir hizmette bulunmamıştır. Katiyen böyle bir 
iddiamız yoktur. Muhakkak ki, kendi imkân-
lan nispetinde memlekete hizmet etmek iste
miştir. Fakat lütfedin de biz de fikirlerimizi 
söyliyelim. Bu dâvayı partiler üstünde bir dâ
va olarak kabul ve mühim bir memleket mese
lesi olarak mütalâa edelim. 

— 964 -+ 
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Arkadaşlarım; hastanelerdeki yatak mesele

sinden bahsedip duruyoruz. Bugün memleketi
mizin mâli durumu göz önüne alınacak olursa 
Devletin bütün bütçesini Sağlık Vekâletine 
tahsis etsek dahi yine mevzuumuzun altından 
kalkamayız. Hattâ verem savaşı dâvasının... 
Bu sebeple memleketimizde bugün tatbik edi
len veremle savaş metodunu terk etmemiz lâ
zımdır. Bu mevzua Bütçe Encümeninde de işa
ret etmiştim. 50 yataklı bir dispansere 500 bin 
ve her yatağa 10 bin lira tahsis edildiği göze 
alınırsa bir veremli hastanın Devlete kaça mal 
olduğunu hesabediniz. Elde edilen fayda ne
dir? Vatandaşı asgari bir sene hastanede yatı
rıp tedavi etmek, hayatını 6 sene uzatmak ve 
bu 6 sene zarfında etrafına mikrop saçmaktan 
başka bir faydası yoktur. Memleketimizin me-
diko sosyal şartları bugünkü sistemin verimli 
olmasına mânidir. İktisadi şartlar böyle ieabet-
tirmiştir, 

Bizim tedavi şeklimiz şu olmalıdır. Sıtma 
mücadelesinin ilk devresinde olduğu gibi mem
leket mmtakalara ayrılacak ve her mıntaka 
hekimler vasıtasiyle taranacak, birinci derece
de hasta olanlar tecridedilecek ve olmıyanlar 
fişe bağlanacaktır. Bu yol belki daha ucuz 
ve daha müsmir olur. Kanaatime göre en iyi 
mücadele yolu da budur. 

REÎS — Servet Bilir. 
SERVET BİLİR (Bolu) — Muhterem arka

daşlarım, Dursun Bey arkadaşımız bir istatistik 
verdiler. Her halde bu istatistik fikrine tam mâ-
nasiyle vukufları olmadığı kanaatine vardım. Zi
ra hastanelerdeki, verem kliniklerindeki nispet 
şöyle yapılır: Hastaneye müracaat eden hastala
rın, poliklinik hastalarının yüzde kaçında verem 
bulunduğa, yüzde kaçında yatırılmaya müsait va
kalar olduğu hesabedilir. Böyle bir hesap yapılır
sa elbette ki, nispet yüksektir. Yüzde beş buyur
dular. Böyle bir nispet bulmak böyle bir hesaba 
göre uygundur. Fakat bu demek değildir 
ki, bütün Türkiye'deki nüfusun, 26 * mil
yonun yüzde beşi veremdir. Böyle bir 
şey büyük bir felâket olur. Asla varit 
değildir. Bu itibarla arkadaşımızın istatis
tik yapmak bilgisinin kifayetsiz ve yanlış oldu
ğunu söylemek mecburiyetinde kaldım. Hakiki 
rakam şudur, yüz binde 147 olan ölüm vakası 1950 
- 1957 de 78,5 a indirilmektedir. En ideal şartlar 
altında çalışan milletlerde ise nispet 23,5 tur; 

.1968 C : 1 
i bu işlerin yüzde yüz ideal olmadığını söyliyebi-

lirim. Fakat bugün exag£re metodunu kullanma-
! mak lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlarım, mahallî bir mevzuu huzurunuza ge
tirdiğim için özür dilerim. Yalnız bir zaruret 
var. Tokad'da birinci kısmı 98 bin küsur lira, 
ikinci kasmı 59 bin küsur lira sarfiyle Verem Sa
vaş Demeği tarafından yaptırılmış olup inşaatı 
ikmal edilmiş bulunan ve Yüksek Vekâlet tara
fından da 40 bin lira da yardım görmüş olan 
verem paviyoııu mevcuttur. Bu paviyonun açıl
dığı ilân edilmiş, Vekâletten buraya yatak gön
derilmiş ve diğer hastanelerden hastalar sevk 
edilmiştir. Fakat bu binanın 1957 bidayetinden 
beri kaloriferi bulunmadığından muattal vazi
yettedir. Savaş Derneği bu kaloriferin artık 
mahallî imkânlarla sağlanamıyacağmı bildirmekN 

suretiyle tamamlamalarına Vekâletten rica ettik
leri halde son defa 27 Kasım 1957 tarihinde 
verdikleri cevapta, bu ricalarına rağmen, yine 
tetkik edildiğini, lüzumlu kalorifer tesisatının 
bulunduğunda tarafınızdan yapılması ve ondan 
sonra neticenin bildirilmesi istenilmektedir. Bu 
paviyon mühim bir verem mıntakasmda güzel 
bir binadır. Sadece kaloriferinin bulunmamasın
dan dolayı bu muazzam bina muattal vaziyette
dir. Yağmur tesiriyle harabolmaya başlamıştır. 
Mahallî bir mevzudur ama burada ifade etmeyi 
uygun buluyorum. Binanın devir alınarak ka
loriferi yapılmak suretiyle bihakkin hizmete 
açılmasını istirham ederim. 

REİS — Halil Akkurt. 
HALİL AKKURT (Eskişehir) — Pek muh

terem arkadaşlarım, bu sene bütçede hiç konuş
mamak ve arkadaşların fikirlerini öğrenmek ni
yetinde idim. Yalnız Dursun Bey arkadaşımızın 
bir mütalâasına iştirak etmediğimi belirtmek 
mecburiyetinde kaldım. Ve onun için söz aldım. 

Arkadaşlar, ilmî hakikatler, hiçbir yerde 
inkâr edilemez. Yalnız bunları muayyen mak
satlarla kullanmak memlekete fayda yerine za
rar getirir. Akçaoğlu arkadaşım bir fitiziyolog-
dur. Ben de fitiziyologum. Kendileri eskiden 
veremden ölüm nispetini şu olduğunu 1955 se
nesinde şu kadara yükseldiğini söyledi. Bunda 
bir hakikat payı olabilir. Fakat bunun sebebi ne 
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Demokrat Partinin, kendilerinin söylediği gibi, ] 
iktisadi politikasının verdiği kötü neticelerden ne 
şundan ve ne de bundandır. Netice şundan ileri 
gelmektedir arkadaşlar: Stroptomisin denilen 
ilâç muvaffak olmuştur. 1948 de keşfedilmiştir. 
1949 - 1950 senelerinde, bugünkü fıkdan müs
tesna, bol bol kullanılmaya başlanmıştır. Bu ilâç 
vereme iyi gelmekle beraber tamamen de önliye-
memektedir. Mevcut veremlilerin ölüm günlerini 
daha uzak senelere atmaktadır. Mevcut hastalık 
durumuna göre 1950, 1951, 1952 ve 1953 ten iti
baren veremlilere yapılan stroptomisin tatbikatı 
bu hastalığa tutulanların ölümünü daha gerilere 
götürdüğü bir hakikattir. Fakat şunu itiraf et
mek lâzımdır ki, memleketimizde olduğu gibi 
dünyanın her tarafında da ölüm nispeti azalmış
tır. 

Vahap Bey arkadaşımızın bir şeyine iştirak 
ediyorum. Verem dâvası üç beş kişi ile halledile
cek bir mevzu değildir. Bugün her kazaya bir 
verem dispanseri, bir lâboratuvar koyduğumuz 
takdirde ve ilmi donelerle teçhiz edilmiş arkadaş
larımızı; ziyaretçi hemşireleri, doktorları, hasta 
bakıcıları ve her hususta teknik personeli yerleş
tirdiğimiz takdirde ve bu hızla gidildiği takdirde 
bu dâva ancak 25 - 30 sene sonra müspet netice 
verebilir. Binaenaleyh bu en çetin ve bakir dâ
valarımızdan birisidir. Bunu böyle bilmek lâzım
dır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Tevfik Ünsalan. 
TEVFÎK ÜNSALAN (Malatya) — Sayın ar

kadaşlarım; benim söylemek istediğimi şimdi ben
den evvel konuşan arkadaşım ifade ettiler. Evet 
hakikaten veremde ölüm nispeti belki azalmıştır. 
Bu da, 1950 den beri kuvvetli verem ilâçlarının 
bulunmasından ileri gelmiştir. Ne yazık ki, bu 
ilâçlar kâfi miktarda bulunamamakta, hastalar 
matlup derecede tedavi edilmemekte ve hastalık 
uzamakta olduğundan ölüm nispeti azalmıştır. 
Ama verem hastalığı artmaktadır. Bu hususta 
Baha Akşit arkadaşım dedi ki, köylerde veremli 
adedi azalmıştır. Evvelce gittiğim köylerde ve
rem vardı, şimdi yok diyor. Ben iddia ediyorum 
ki, 1950 ye kadar doktor olarak gittiğim köyle
rin bâzılarında verem görmemiştim. Fakat 1.950 
den sonra 4 - 5 verem hastası ve iki üç tane ölüm 
gördüm. (Soldan, gürültüler) Eğer inanmazsanız 
masrafı benden gidelim, gezelim, görelim. 

ÎHSAN DAÎ (Gazianteb) — Ayıp doktorsun. 
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REİS — Müsaade buyurun. Siz devam buyu

run efendim. 
TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Nihayet 

ben hakikati söylüyorum. Bunun ayıbı falan yok. 
Sağlık Bakanlığından bir ricada bulunacağım. 
Verem hastalığından iyi olacakları hastanelere" 
yatıralım, hiç iyi olmıyacak ve tedavileri uzıya-
cak hastaları hastanelere yatırmıyalım. Yatak-
lan bu gibi hastalarla doldurmıyalım. İsveç'da 
olduğu gibi iyi olamıyacak hastalar için barakalar 
yaptırıp, daha ucuz bir şekilde tedavilerini yapa
lım, bu bakımdan daha ucuza mal olur. Tedavisi 
mümkün ve iyi olabilecekleri hastanelere yatıra
lım. Bu suretle tedavileri mümkün hastalar te
davi edilmiş olur. 

İkinci bir temennim arkadaşlar, bütün gayre
timizle sağlık işlerine politikayı karıştırmıyalım. 

Bir sene evvel Malatya'daki hastanenin rad
yolarla açılacağı ilan edildiği halde bir sene te
hir edilerek seçime kadar açılmamış ve seçim es
nasında Sayın Dahiliye Vekili Malatya'ya geldiği 

I zaman açılmıştır. Halk tarafından yapılan hasta
nenin açılmasının bir iki sene seçim için geeik-

I tirilmesi doğru değildir. 
RElS — Servet Bilir. 
SERVET BİLİR (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, biraz evvel konuşan arkadaşım bir tek
lifte bulundular. Dediler ki; iyi olmıyacak verem 
hastalarını hastaneye yatırmıyalım. Hayatımda 
bu kadar garip bir teklifle karşılaşmadım. Bir 
doktor olarak bir hastanın iyi olup olmıyacağmı 
bir defa takdir pek güçtür. Bir 'stoptomisin bir 
rezistans vasıtası kabul edilirse en müsait vaka 
tedavi edilemez buna mukabil en ağır bir vaka 
bugünkü kuvvetli ilâçlarla pek çabuk şifa bu
labilir. Böyle olduğu halde bir doktor arkadaş 
nasıl bu şekilde konuşur, hayret ediyorum. 

Bu vesile ile doktor arkadaşıma, doktor olur
ken verdiğimiz sözü tekrar etmek, hattâ en 
ümitsiz bir vaziyette olan hasta ile bile meşgul 
olacağımıza dair yeminimizi hatırlatmak istiyo
rum. özür dilerim. 

REİS — Kifayet takrirleri var, okuyoruz. 

Riyasete 
Fasıl üzerindeki görüşmeler kâfidir. Kifaye

tin reye vaz'mı arz ve teklif ederim. 
Manisa Mebusu 

Selim Akış 
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Yüksek Reisliğe 

Bu faslın görüşülmesi kâfidir. Kifayetin re
ye konulmasını rica ederim. 

Çorum Mebusu 
Fevzi Hacıreceboğlu 

REİS — Kifayet aleyhinde, buyurun Dursun 
Bey. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muh
terem arkadaşlar, sabrınızı suiistimal ediyorum 
ama dâva çok mühim. 

RElS .— Beyefendi, lütfen kifayet aleyhin
deki mütalâanızı serd edip kürsüyü terk edin. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Bu 
müzakere, bu mühim mevzuda kâfi değildir. Bi
naenaleyh, bunun bir parça daha uzatılması lâ
zımdır. Benim verdiğim istatistik! malûmat bir 
klinik profesörünün kendi el yazısı ile verdiği 
beyanlarıdır. İlim başka, musap başka. Bugün 
memlekette veremli adedi... 

REÎS— Beyefendi rica ederim, kifayet aley
hinde konuştunuz, esasa geçmeyiniz, buyurun 
efendim. 

Kifayeti müzakere takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Paslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

427 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet kurumları umumi 
masrafları 57 576 725 

REİS — Bu fasıl üzerinde sekiz, on arkada
şımız söz almıştır, sıra ile söz vereceğim. İlk söz 
Münif Islâmoğlu'nundur. 

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastorunu) — 
Muhterem arkadaşlar; Sağlık Bakanlığının va
zifeleri koruyucu tabapet, tedavi hekimliği 
ve sosyal hizmetler olarak üç kısımda toplan
mıştır. Bakanlığın esas vazifesinin bendeniz-
ce koruyucu tababet olması icabeder. Halbu
ki, biz daha ziyade tedavi hekimliğini üzeri
mize almış ve bütün gücümüzü buna sarf et
mekteyiz. Artık hu yoldan bir program dâhi
linde vazgeçmek zamanı gelmiştir. Bilhassa 
hususi hastanelerin açılmasını teşvik edecek 
hükümlerin gerilmesi icabeder. Hususi hasta
neler, büyük merkezlerde Devletin tedavi yü-
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künü azaltacağından bu yönden iktisadede-
ceğimiz paraları koruyucu tababette kullanmış 
oluruz. Bilhassa bugün mevcut mevzuata gö
re hususi hastaneleri! âdeta açtırmamak, tekâ
mül ettirmemek gibi müeyyideler vardır. Bun
ların vergiden muaf tutulmasını, hiç olmazsa 
turistik otellere tanıdığımız şartların temin 
edilmesini lüzumlu görmekteyim. 

Bir de hastanelerin tetfişi meselesi üzerin
de Sayın Bakanın dikkatini celbetmek isterim. 
Halihazırdaki teftiş sistemimiz gayet iptidai
dir, ilmî değildir ve daha ziyade idari bir tef
tiş yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığında ilmî 
bir teftiş sistemine gidilmesi lüzumunu belirt
mek isterim. Üçüncü mesele de hastanelere 
hasta yatırmak meselesidir. Bu iş feragatle ça
lışan doktor arkadaşlarımızı zedelemektedir. 
Meslek muhitlerinde çok feci hâdiseler devam 
etmektedir. Bunlara son vermek zamanı gel
miştir. Bütün doktorlarımızı hastanelere bağ
lamak için onları maddi ve mânevi tatmin et
mek ve maalesef kırılan haysiyetlerini koru
mak zamanı gelmiştir. 

REİS — Halil Gürün. 
HALİL GÜRÜN (Maraş) — Sıramı Hüsrev 

Polat'a veriyorum. 
REİS — Buyurun, Hüsrev Bey. 
HÜSREV POLAT (Gümüşane) — Muhte

rem arkadaşlar; bu fasıl hastaneler faslı ol
duğu için beni daha çok alâkadar etti. Huzu
runuzu birkaç dakika işgal edeceğim. 

Bağlık bütçesi dolayısiyle burada oldukça 
uzunboylu , konuşmalar oldu. Bu arada sağ
lık dâvaları üzerinde Zeki Erataman'm ko
nuşması hakikaten istifadeli olmuştur. Ayrıca 
Sayın Reisvekilimiz Erozan'm kuduz mevzuu 
üzerindeki fikirlerini memnuniyetle dinledim. 

Muhterem arkadaşlar; bir mevzu bulundu
ğu şartlara göre tetkik ve izah edilir. Bunun 
geçmişteki, gelecekteki, zamanlarla mukaye
sesini yapmak mümkündür. Fakat elde edi
lecek neticeler kimseyi tatmin etmez. Bu iti
barla sağlık dâvalarını maddi ve mânevi bu
günkü şartlar içinde mütalâa etmek lâzımdır. 
Bendeniz Bütçe Encümeninde arz ettiğim gi
bi Devlet bünyesi içinde Sağlık Vekâletine 
tahsis edilen miktar, hakikaten sağlık dâva
larını halledecek bir yekûnda değildir. Bu hu
susun bundan sonraki senelerde nazarı itibara 

9*7 



t ; 48 27.! 
alınması zaruridir. Çünkü, bizde sağlık dâvaları 
tamamiyle Hükümet bünyesi içinde halledilen 
ve kaynağını ondan alan bir mevzudur. 

Hastanecilik ve hastane işletmeciliği hakika
ten en ince bir işletmeciliktir. Burada emek ta
mamiyle insan emeğidir, fert emeğidir. Yani bir 
insan, elindeki her hangi bir malzeme ile birkaç 
insanın göreceği işi göremez. Her fert, münferid-
olarak bir is görür. Bu itibarla bizim gibi kül
tür seviyesi tamamiyle gelişmemiş memleketlerde 
koruyucu tababetin yanında hastane işletmecili
ğinin de ön safta mütalâa edilmesi icabeder. Bu 
itibarla memleketin muhtelif bölgelerindeki has
tanelerin durumu hakikaten tetkika şayandır. 
Bunların personeli kâfi değildir. Müracaat eden 
hasta miktarı çoktur. Bilhassa büyük merkezle
rin bu hususta çekmiş olduğu sıkıntı hakikaten 
ıstırap derecesindedir, önümüzdeki seneler zar
fında hiç olmazsa memleketin üç, beş yerinde 
bölge hastanelerinin açılmasını rica ediyorum. 
îcabederse buraya yabancı memleketlerden uz
man da celbedilerek halkın sıhhi ihtiyacının kar
şılanması lâzımdır. Bunda zaruret vardır. Vak
tin az kaldığını tahmin ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, sağlık işlerinde hiçbir 
zaman fuzuli bir masraf yoktur. Hiçbir zaman 
bir israf mevzuubahis değildir. Ne ilâç bahsinde, 
ne filim bahsinde, ne de malzeme bahsinde. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
^ HÜSREV POLAT (Devamla) — O halde 

muhterem arkadaşlarım, ilâç bahsinde birkaç ke
lime söyliyeyim. Son zamanlarda bu mevzu bü
tün memlekette bir dert haline gelmiştir. Bilhas
sa antibiyotiklerin bulunmaması herkesin nazarı 
dikkatini celbetmektedir. Muhterem arkadaşlar, 
elimde iki tane mecmua var, California Üniver
sitesine ait ve son zamanlarda gelmiştir. Bugün 
Amerika'da av hayvanlarından başlamak sure
tiyle kümes hayvanlarına, etlik hayvanlara ve bil
hassa süt veren muhtelif cinste hayvanlara bu 
antibiyotiklerden kâfi miktarda vermek suretiyle, 
bilhassa süt veren hayvanların sıhhi durumları 
her an kontrol edilmektedir. Yine bu antibiyo
tikler hayvanlara verilmek suretiyle onların gı
daları tanzim edilmekte, bol ve mikropsuz süt 
vermeleri ve diğer gıdaların elde edilmesi temin 
edilmektedir. Başka memleketlerde antibiyotik
ler bu şekilde kullanılırken, memleketimizde 
Sağlık Vekâletinin tamimiyle bilhassa streptomi
sin tahdide tâbi tutulmuştur. Bu çok elîm bir hal-
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dir. Sağlık Vekâletinden bu antibiyotik ihtiya
cının halledilmesini istirham ederim. 

REİS — Faruk Ayanoğlu. 
FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Muhte

rem arkadaşlar; Memleket halkının istisnasız 
endişesini celbeden hastanelerimizin yatak ki
fayetsizliği, teşhis vasıta ve tedavi imkânları
nın kısırlığı ve idari perişanlığı (büyük bir 
derdimiz olarak 'karşımızdadır. Memleket da
hilindeki sağlık tesis ve teşkilâtının vatandaş 
kitlelerine cevap vermediği yanlız mebus olan 
doktorların 'değil, diğer mebus arkadaşları
mız ile bütün millet tarafından bilinen bir ha
kikattir. Bu o kadar moksandırki, değil Av
rupa'nın ileri memleketleri ve Amerika ile mu
kayese etmek, hattâ yakın 'komşularımız olan 
Balkanlardan da çok geri olduğumuzu üzüle
rek 'beyan etmek mecburiyetindeyim. 

Bugün ingiltere'de 10 000 nüfusa 160 yatak 
Orta Avrupa'da » s> 80 » 
Balkanlar'da » » 30 » 
Türkiye'de ise » » 13 » 

isabet etmektedir. 
Bu 13 yatağın da memleket coğrafyasına gö

re taksimi ayrıca hususiyet arz eder. 
Şöyleki : 
istanbul ve izmir gibi şehirlerimizde 10 000 

nüfusa 65 - 70 yatak 
Orta - Anadolu'da 10 000 nüfusa 2 - 3 ya

tak 
Şarki - Anadolu'da 100 000 nüfusa 2 - 3 ya

tak 
Hakkâri vilâyetimizde ise hekim ve hasta

ne yoktur. 
Bu yatak kifayetsizliği, teçhizat ve perso

nel noksanlığı karşısında birçok hastalar has
tanelere yatırılamıyarak geri çevrilmekte fera-
gatla çalışan sağlık personeli halkın nazarın
da müşfik bir:meslek sahibi olarak değil insaf
sız bir varlık olarak göze batmakta, haksız 
ilhamlara mâruz kalmaktadırlar. 

m 
Sağlık personeli adedinin kifayetsizliğine 

ilâveten, feragatle çalışan bu kıymetli insanlar 
mâalesef çalışmalarının da karşılığını alama
makta ve bu sebeple de vekâletten mütemadi 
istifalar olmakta, yerlerine yeni tâyinler ya
pılmaması suretiyle de doktor kadrolarmdaki 
1 000 den fazla açık mâalesef doldurulamamak-
tadır. Geçen sene 300 den fazla hekimin istifa 
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suretiyle vekâletten ayrıldığını ifade edersem 
vaziyetin ciddiyetini izah etmiş olurum. Ay
rıca hemşire, ebe ve sağlık memurlarımız da 
adeden çok azdır. Bunlarda yeteri kadar yetiş-
tirilmemekte, kadroları münhal olarak kal
maktadır. Bu sebeple hekimliği ve he'kim yar
dımcıları olan 'hemşire ebe ve sağlik 'memurla
rını tazminat vermek suretiyle memnun etme
miz ve !bu şubeleri cazip hale getirmemiz zaru
ridir. Hâkim tazminatı gibi, memleket sağlı
ğına hizmet eden hekimlerimize de he'kim taz
minatı vermemizin bir zaruret olduğunu ifade 
ederim.. Bugün eğer medeni Avrupa memle
ketleri seviyesinde basta yatağına mâlik olmak 
ve bu suretle de memleket sağlığına ciddî su
rette hizmet etmek istiyorsak daha 150 000 den 
fazla basta yatağı yapmamız icabeder. 

Bugün memleketimizde ecnebi hastaneler 
dâhil 4£ 'hususi bastane ve 1 200 civarında ya
tak mevcuttur. 1950 de yatak sayısı 800 ka
dar idi. Halbuki otel adedleri günden güne 
artmakta, fakat sermayedar gelir sağlıyama-
dığı için Ihastane inşasına gitmemektedir. Hu
susi hastanelerimizdeki yatak sayısının çoğal-
mamış olmasını Sıhlıat Vekâletinin bu müesse
seler üzerindeki alâkasızlığını da ve kendileri
ne bu günkü iktisadi şartlara uygun iktisadi 
imkânların bahşediknemiş olmasında aramak 
lâzımdır. 

Ecnebi hastanelerden Devlet vergi almazken 
Türk müteşebbislerinden % 40 in üzerinde 
yüksek: vergiler almaktadır. Bu sebeple de son 
6 sene zarfında 8 bastane (ki 200 yatak) ka-
panma'k zorunda kalmıştır. Bunun için hususi 
bastane açanları teşvik etmek, döviz ihtiyaç
larını biç olmazsa bir turistlik otel kadar temin 
etmek, geniş ve uzun vadeli krediler sağlamak 
elzemdir. Bu suretle varlıklı hastaları Devlet 
üzerinden hususi hastanelere intikal ettirmiş, 
Devlet 'hastanelerimizin imkânlarını artırmış 
oluruz (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Dursun Akçaoğlu, bujnırun. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sözü

mü Kemali Beye verdim. 
REÎS — Kemali Bey buyurun. 
KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Aziz arka

daşlarım, affetsinler, çok kısa konuşacağım. 
Efendim, bu fasılda mevcudolan 50 milyon 

liranın bu faslın ihtiyaçlarına yetmiyeceği ka

naatindeyim. Filhakika Bütçe Komisyonunda 
bu fasla dört küsur milyon lira daha eklenmiş
tir. Bu fasılda hasta iaşesi, hastanın ilâcı, her 
nevi diğer masraflar mevcuttur. Bu para ye
tişmemektedir. Ve hastaneler sıkıntı çekmek
tedir. Hasta mevzuubahsolunca ilâç meselesi 
kendiliğinden ortaya çıkar. Biz iddia ediyoruz 
ve diyoruz ki, senede ilâca tahsis edilen döviz 
miktarı azdır. Hükümet 3 sene evvel Ticaret ve 
Sıhhat Bakanlığı ve bu işle alâkadar olanlar
la birlikte oturmuşlar, tesbit etmişler ve sene
de 40 milyon liralık ilâç gelmesi zaruretini bir 
protokolle tesbit etmişlerdir. O tarihten bu ta
rihe kadar bu işe tahsis edilen döviz çok azdır. 
Müstahzarlar için 4 senede tahsis edilen mik
tar 20 milyon liradır. Hükümet gerek Bütçe 
Komisyonundaki beyanı ile ve gerekse Başba
kanın ifadesiyle geçen sene 115 milyon liralık 
ilâç ithal edildiğini bildirmiştir. Bundaki mâ
na şudur : Memlekette kimya sanayii olmadığı
na ve ilâcın hammaddesini kendimiz yapamadı
ğımıza göre senede 115 milyon liralık ilâç ge
tirdik, demektir. Halbuki işin aslı şudur : 
1957 senesinde 23 milyon liralık ilâç hammad
desi getirilmiştir. Bu 23 milyon liralık ilâç 
kısmen döviz tahsis etmek suretiyle, kısmen 
takas yoliyle ve kısmen de Amerikan yardımın
dan temin edilmiştir. Dışardan gelen hammad
de memleket lâboratuvarlarmda müstahzarat 
haline getirilmektedir. Her nevi müstahzar pi
yasaya sevk edilirken gümrük, ithalâtçı, top
tan ve perakendeci kârı ilâve edilir. îşte bu 
115 milyon liralık rakam 23 milyona ilâve edi
len bu masraflardan sonra hâsıl olan rakamdır. 
Hakikat bu iken bunun başka türlü ifade edil
mesinde ne fayda vardır? Eczane eczane do
laşıp hastalarına ilâç bulmaya çalışan hasta 
sahiplerine ümit vermekten başka bir mâna 
ifade eder mi? İlâç için lâzımgelen dövizi her 
masraftan tenkis edip ilâcı muhakkak getirt-
meliyiz. Bunu Grupumuz adına bilhassa rica 
etmekteyiz. Buraya çıkmışken, bilmünasebe 
arz edeyim : Doktor Unsalan arkadaşımızın be
yanatı yanlış anlaşıldı. Kendilerinin kasdı, öle
cek hastaları hastanelere yatırmıyalım, şeklin
de değildir. Arkadaşımız, bu hastaları sana
toryumlara değil tecrit hastanelerine yatıra-
lım, demiştir. Yanlış anlaşıldığı için tashih ede

rim. 
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Diğer bir mevzu da, veremden ölüm işi iki i 

mütehassıs arkadaşımız arasında münakaşa 
mevzuu oldu. Ama biz, veremden ölenlerin 
nispetinin artmakta olduğunda ısrar ediyoruz. 
Bunun burada münakaşasına girecek değilim. 
Meslektaşlar bunu kendi aramızda münakaşa 
ve hallederiz. 

REÎS — Konuşma müddeti hakkında bir tak
rir var, okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Vaktin darlığı göz önüne alınarak fasıllar 

üzerindeki görüşmelerin 3 dakikaya indirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Kastamonu Mebusu Kastamonu Mebusu 
Süleyman Çağlar Nâzım Batur 

Kastamonu Mebusu Kastamonu Mebusu 
Muzaffer Akdoğanlı Ali Gözlük 

RElS — Takrir hakkında konuşmak istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Takriri reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

Baha Akşit. 
BAHA AKŞlT (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım, bu müddet zarfında yalnız birkaç ra
kam okuyacağım. Devlet hastanelerindeki yatak 
artışı malûmdur. 8 866 dan 20 530 a çıkmıştır. He- I 
kim adedinin artışını da arz ve ifade edeyim. J 
Mütehassıs tabip 1950 den evvel 2 885 iken, 1957 
de 5 386 ya, tabip ise 2 437 den 5 553 e, tabip 
yekûnu da 5 322 den 10 939 a çıkmıştır. Hemşi
re, 1950 den evvel 661. 1957 senesinde 1 669 dur. 
Hemşire yardımcıları bu miktara dâhil değildir. 

İlâcı da rakam üzerinden arz edeceğim. 
1949 senesinde Türk lirası olarak 12 milyon 

576 bin liralık müstahzar. Ayrıca 8,5 milyon li
ralık da yerli ilâç sarf olundu. Beyefendinin söy
lediği sözü tavzihan arz edeyim : 

1957 de 11 ayda 23 803 496 liralık yabancı 
müstahzar ve yine 11 ayda 115 milyon lira de
ğerinde yerli ilâç sarf edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hastanelerin yatak 
adedinin daha da artmasını elbette isteriz. 

RElS — Müddetiniz bitmiştir. Lütfen cüm
lenizi tamamlayın. 

BAHA AKŞÎT (Devamla) — Türkiye'de he
kimlerin gerek dışarda, gerek hastanelerde ne 
vaziyette olduğu ve bugün ne kadar ilerlemiş bu
lunduğu hepimizce bilinmektedir. Gönlümüz is
ter ki, daha iyi olsun. | 
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Fasıllarda konuşmayı, bu neticeyi ilerde da

ha iyi istihsal edecek şekilde istimal etmeliyiz. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Aralan Bora. (Yok, sesleri) 
Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAN (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, birkaç rakam okumak için huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Hastanelere ayrılan tahsisatın azlığı, şimdi 
okuyacağım rakamlar, ispat eder mahiyettedir. 
Bu rakamların yeter bilgi vereceğinden ve siz
lerin de bunnu kabul buyuracağınızdan eminim. 

Halen Sağlık Bakanlığı kadrolarında 1 000 
hekim kadrosu münhaldir. Tıp fakültelerinden 
her sene 350 doktor mezun olmakta fakat bun
lardan ancak yirmi beşi vekâlet emrinde hizmet 
Tsabul etmektedir. Geçen sene vazife kabul eden 
121 hemşireden 118 tanesi istifa etmiştir. Bunun 
çeşitli sebepleri arasında ücret azlığı önemli yer 
almaktadır. Sağlık Bakanlığında teknisiyen 
475 - 625 lira, hastanedeki aşçılar 225 lira alır
ken bir hekimin 250 liraya çalışması elbette ki, 
bu buhranın sebebini izah eder. Durum bu olun
ca, hastane tahsisatının mutlak surette artırıl
ması şarttır, zaruridir. O zaman muhtemeldir ki, 
hastane sağlık personelinin tatmini için çare bu
lunur. 

Sayın Dr. Ahmet İhsan Gürsoy arkadaşımız 
1949 da Demokrat Parti adına şunu ifade et
mişti : 

«Ferdî ve içtimai sağlık durumları bizden iyi 
olan milletler sağlık işlerine % 20 ile 30 arasın
da bir para ayırdıkları halde biz ancak % 4 ünü 
ayırmakla Hükümetin sağlık dâvasına ehemmi
yet vermediğini ispat etmiş oluyoruz.» Bugün 
biz de böyle düşünüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Demokrat Partinin 
programındaki sarih hükümlere ve yukarda arz 
ettiğim muhalefet yıllarındaki taahhütlere rağ
men Sağlık bütçesinin ve dolayısiyle hastane
ler tahsisatının artırılmamış bulunmasını hüzün
le karşılamamaya imkân yoktur. 

Sağlık hizmetlerinin halli ancak onların cid
dîye alınması ve yeter tahsisatın ayrılmasiyle 
kaabil olacaktır. Plân ve program ile çalışacak 
olursak, hizmetler ve taahhütler yerine getiri
lir. Bu hususu temin için Sağlık Bakanlığının 
mücadele ederek, hamleli bir şekilde çalışması
nı rica ediyorum. 
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Kifayet takrirleri var, okuyoruz. 

Riyasete 
Görüşmeler kâfidir. Mütaakıp fasla geçil

mesini rica ederim. 
Saygılarımla. 

îzmir Mebusu 
Necdet Incekara 

Yüksek Reisliğe 
Fasıl üzerindeki konuşmalarla tenevvür edil

miştir. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ede
rim, 

Artvin Mebusu 
Yaşar Gümüşel 

REÎS — Kifayet takrirlerini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

428 Hıf>;ıssıhha müesseseleri umu
mi masrafları 1 450 00i 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince yapılan ödemeler 4 373 420 

REÎS — Dursun Akçaoğlu, buyurun. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — (Sol

dan; ooo sesleri) Ooo diyen arkadaşlar ister 
dinler isterse dinlemez, çıkar gider. 

REÎS — Mülahale etmeyin, efendim. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Bu 

fasıl münasebetiyle vekâletten temennim şu
dur: 

Bugün medeni memleketler şöyle dursun, az 
gelişmiş memleketlerde bile; (Hattâ Habeşis-
tanda dahi) korunmaya muhtaç çocuklar ve di
ğer sosyal yardım mevzuları ciddiyetle ele alın
mış ve bu sahada çok müessir işler tahakkuk et
tirilmiştir. 

Bizim vekâletin sosyal hizmetler mevzuun
da ele almak istediği ve hayli zaman bu husus
ta bir kanun tasarısı da hazırladığı ve bu iş 
için Birleşmiş Milletlerin teknik asistans teşkilâ
tından yardım va'dini de aldığı, hattâ bu teşki-
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lâtın ba mevzua ait programları ihzar ve baş
langıç tatbikatına nezaret etmek üzere dünya
ca tanınmış Amerikalı bir mütehassısı da; (Mas
rafları adı geçen teşkilâta aidolmak üzere) em
re âmad«i kıldığı ve iki senedir kanunun çıkma
sını beklediği halde bu tasan hâlâ kanuniyet 
kesbedem emiştir. Yurdumuzun her köşesi öbek 
öbek dilenciler, âvâre çocuklar ve köprü altı 
sakinleriyle doludur. Cami avluları alil ve yar
dıma muhtaç insanların bir kolleksiyonu man
zarası arz etmektedir. Bu zavallı insanları mu
kadderatı ariyle başbaka bırakmak medeni cemi
yetlere yaraşmıyan hallerdendir. Maalesef ha
kikat budur. Kusur bulmuyorum, imkânlarımız 
yoktur. Başka imkânları da aramak lâzımdır. 

REÎS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 1 665 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 54 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 34 700 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 828 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

457 Kongre ve konferanslar 35 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 225 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-

* miyenler... Kabul edilmiştir. 
501 Geçen yıl borçları 17 000 

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

502 

601 

27.2 
Lira 

Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Readaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme masrafları 

5 500 

525 000 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Söz 

istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Rea

daptasyon diğer bir tabirle rehabilitasyon me
selesinin ehemmiyeti herkesçe malûmdur. Rea
daptasyon işinde halen senbolik mahiyette fa
aliyet gösterilmekte ve sadece bir kısım veremli 
hastalara tatbik edilmektedir. Halbuki bu mev
zuun daha geniş ölçüde bütün medeni memle
ketlerde olduğu gibi ele alınması lâzımdır. Bu 
iş tam bir sosyal yardım işidir. Sakatlar, başka
larına yük olan zavallı ve sefil insanlar, hattâ 
dilenciler readapte ve reedüke edilmeli böyle
ce tekrar hayata intibak ettirilmiş kimselere 
iş verilmesi için yeni ve 'uygun bir mevzuat 
tedvin edilebilir. 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira * 

602 Yalova kaplıcaları işletme ida
resine yardım 20 00Û 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Özel kurum ve derneklere 15 000 

VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — Söz 
istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — Huh-

terem arkadaşlar; bu fasıl münasebetiyle mem
leketimizde ilk defa kurulan Ahmet Andiçen 
Kanser Hastanesine temas etmek istiyorum. Bu 
hastanenin işlemesi için başında bulunan Pro
fesör Perihan Çamlıbel, muhterem mebuslardan 
600 bin liralık bir ödenek istemiştir. Bütçede 
bu miktarın 250 bin lira olduğunu ve bu para 
ile bu müesseseyi faal hale getiremiyeceği 
hakikati karşısında Sıhhat Vekâletinin bütçe
sinden bu hastaneye bir miktar paranın veril
mesi yerinde olacaktır. Bu suretle bu mües
seseyi memleket hizmetine sokmakla hem ya-
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bancı memleketlere gidip kanser tedavisi yap
tıran vatandaşların harcıyacakları dövizlerin 
tasarrufu imkân altına alınır ve hem de bu dö
vizler memleketin başka ana ihtiyaç madde
lerinin gelmesine vesile vermiş olur./ Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REÎS — Dursun Akçaoğlu, 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Efen

dim ben kaplıcalar hakkında söz istemiştim. 
REÎS — Fasıl geçti efendim. 
603 ncü faslı kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

F. 
604 Kan Bankası mütedavil ser

mayesine yardım. 

Lira 

400 000 

ALÎ MENTEŞOĞLU (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, Kan Bankası adı ile biri Anka
ra'da biri de İstanbul'da olmak üzere iki ha
yırlı müessese arkaarkaya açılmıştır. Biliyo
ruz ki, hazarda ve seferde hekimlerin ve has
taların imdadına koşan bu kıymetli müesse
seler, gönül arzu eder ki memleketin diğer böl
gelerinde de açılmış bulunsun. Bugün alman 
kan ancak 21 gün muhafaza edilebilmektedir. 
Ondan sonra kurutularak, plâzma olarak ve
rilmektedir. Bu hale göre münakale güçlükle
rinden dolayı memleketin birçok yerine kan 
götürmek mümkün olmadığı gibi bir dokto
run da hazırlaması kolay bir iş değildir. Onun 
için Sağlık Vekâletinden rica ediyoruz, müm
künse uzak bölgelerde böyle merkezler vücu
da getirilmesi işini gelecek seneler bütçelerinde 
teemmül etsinler. 

* 
REİS — Tevfik Bey buyurun. 
TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Efendim, 

Kan Bankası hakikaten lüzumlu bir müessesedir. 
Ankara'da bütün büyük hastanelerde kan ban
kası vardır. Askerî hastane, Üniversite Hastanesi, 
Numune Hastanesi gibi, ayrıca Kızılay da bir Kan 
Bankası tesis etti. İstanbul da öyle. Fakat Ana
dolu'nun hiçbir yerinde böyle bir tesis, mevcut 
değildir. Yaralanmalar neticesinde kana ihtiyac-
olsa bulunmuyor. Hastalar ölüme mahkûm olu
yorlar. Vekâletten rica ediyorum, hayati ehem
miyeti olan bu çok mühim müesseseleri önümüz
deki seneler programına alarak memleketin her 
köşesine yaysınlar. (Bravo sesleri) 
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REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum, ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

605 

701 

752 

761 

Avrupa Milletlerarası Roma-
toloji Kongresi masrafları için 
Türkiye Romatizma Araştırma 
ve Savaş Derneğine yardım 

REİS — Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 

REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorlu taşıtlar için satınalı-
nacak yedek parça bedeli 

REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5970 ve 6447 sayılı kanunlar 
gereğince Kızılay Hastanesi 
taksit ve malzeme bedeli 

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

50 000 

2 000 000 

332 800 

213 096 

REtS — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü bütçesinin heyeti umumiyesi üzerin
de Sağlık Bakanlığı bütçesinde konuşulmuş ol
ması itibariylt birinci maddeden müzakereye baş
lıyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1958 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı yatırımlar 
dışında kalan masrafları için, bağlı (A/1) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 717 434 lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 310 000 lira tah
sisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz : 
F. Lira 

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

202 Ücretler 
REÎS — Kabul edenler». Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

609 002 

453 600 

.1968 
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206 

207 

209 

210 

211 

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 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
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 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. 

lira 

30 000 

104 910 

1 500 

47 320 

84 000 

18 000 

35 500 

10 000 

12 200 

17 500 

25 000 

16 000 
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309 

310 

407 

408 

412 

414 

417 

418 

419 

421 

451 

454 

4598 sayılı Kanun mucibince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
RBÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masraftan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verile
cek huzur ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ilâç ve lâboratuvar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eşya taşıma, ambalaj, sigorta 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık temizleme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 500 

92 500 

1 500 

Lira 

1 000 

1 000 

000 

8 500 

1 000 

2 000 

125 000 

900 

5 000 

501 

502 

701 

741 

752 

Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Ki
miydiler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELÎ 

Vapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina yapımı ve satmalma 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 400 

600 

150 000 

70 000 

90 000 

Birinci maddeyi tekrar okumak suretiyle re
yinize arz edeceğim: 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetvelle beraber reye arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 027 434 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

F. 

B - CETVELÎ 

Resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Umumi bütçeden yerdim 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan devrolunacak na
kit 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

l i ra 

1 268 439 

56 128 

200 000 

502 867 

964 



1 :48 27.2 
Ikinei maddeyi tekrar okumak suretiyle re- J 

yinize arz edeceğim : 
(îkinci madde tekrar okundu.) ] 
R E İ S — Maddeyi cetvelle beraber reyinize 

arz:ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka- L 
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1958 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden herbirinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1958 bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle beraber reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 30. VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvel- I 
de gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle beraber reye arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13. V. I 
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa- I 
rotli cetvelde gösterilenler 1958 bütçe yılında I 
kullanılamaz. I 

REÎS —-Maddeyi cetvelle beraber reye arz I 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine I 
göre zurnan aşımına uğramamış ve karşılıkları I 
yılları\ bütçelerinde bulunan borçlar, 1958 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve I 
4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye- I 
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ- I 
letinee aktarılacak tahsisattan ödenir. I 

REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul I 
edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla

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

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyiha açık oyunuza arz edilmiştir. 

8 —- Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesi 

5. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 ma
lı yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümmi 
mazbatası (î/25) (1) 

REÎS — Gümrük ve inhisarlar Vekâleti ile 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 malî yıb 
bütçe kanunu lâyihalarının heyeti umumiyesi 
üzerindeki müzakereye başlıyoruz. Söz alanla
rın sırasını okuyorum, efendim. 

Ahmet Sim Hoeaoğlu (Hatay) Cumhuriyet 
Halk Paıtisi Meclis Grupu adına. 

Nazım Tanıl (Yozgad> Demokrat Parti Mec
lis Grupı. adma. 

Fazıl Yalçın (Kırşehir) 
Reşit önder (Tokad) 
Mahmut Goloğlu (Trabzon) 
Nebil Sadi Altuğ (Manisa) 
İhsan Yalkm (Manisa) 
Abdullah Köksel (Urfa) 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı

na Ahmet Sırrı Hoeaoğlu, buyurun efendim. 
CUMHURİYET HALK PARTÎSÎ MECLÎS 

GRUPU ADİNA AHMET SIRRI HOCAOĞLU 
(Hatay) —Muhterem arkadaşlarım; 

Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin malî, ha
mi ve ekonomik olmak üzere başlıca üç fonksi
yonu vardır. Bunlardan malî fonksiyoıyınun he
men hemen daima birinci plânda yer alması 
zihinlerde bu vekâletin lüzumsuzluğu fikrini 
uyandırmış ve ilk defa Demokrat Parti muha-

(1) 41sıra sayılı matbua zaptın sonundadkr* 
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lefeti sırasında parti sözcüsü tarafından orta
ya atılan bu konu üzerinde zaman zaman bu 
kürsüden lehte ve aleyhte fikirler taati edil
miştir. Bugünkü manzarasiyle biz de bu vekâ
letin lüzumsuzluğuna inanmaktayız. Bir vergi 
cibayet ve tahsil cihazı haline getirilen bu ve
kâletin idlerini pekâlâ umum müdürlükler şek
linde tedvir etmek mümkündür. Vekâletin he
yeti umumiyesi hakkındaki noktayı nazarımızı 
bu suretle belirttikten sonra, vazife ve fonksi
yonlarını birer birer gözden geçirebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; içinde bulunduğu
muz bugünkü hayat şartları içinde 800 ilâ 1 000 
civarında olduğu söylenen muhafaza memur
ları geceli gündüzlü vazife görmelerine ve 
memleketin en hayati noktalarında nöbetleşe 
bekçilik yapmakta olmalarına rağmen, hâlâ taz
minat vereceğiz, bir kanunla Yüksek Meclisin 
huzuruna geleceğiz gibi avutucu vaitlerle yeti-
nilmesi cidden şaşılacak bir keyfiyettir. 

9 000 küsur kilometreye varan deniz ve ka
ra hudutlarımızda kaçakçılık son senelerde kor
kunç bir manzara arz etmektedir. Cenup hudut
larımızda vücuda getirilen tel örgüleri ve ma
yın tarlaları bu derdin devası olmaktan çok 
uzaktır. Kaçakçılık, bugün sermaye yatırılarak 
efsanevi kâr temini düşünülen bir ticaret mev
zuu haline gelmiştir. Hergün çarşı pazarda mü
şahede ettiğimiz et, yağ, peynir ve saire hayva
ni ve zirai mahsullerdeki yokluğun başlıca se
beplerinden biri de kaçakçılıktır. Hudutları
mızı şu veya bu nam altında jandarma birlik
lerine teslim etmek, tek başına kaçakçılığı ön-
liyemez ve önliyemediği de bir vakıadır. Ka
çakçılığın sebeplerini ve izalesi çaresini başka 
yönlerde aramak gerekir. 

Bugün bizde 100 lira olan bir koyun Suriye'de 
de 100 Suriye lirasıdır. Ancak, 100 Suriye lira
sının 500 Türk lirası değerinde olduğunu düşü
necek olursak kaçakçılığın hakiki sebebini yaka
lamış oluruz. Kaçakçılığın önlenmesi maksa-
diyle alman tedbir cümlesinden olarak, bugün 
binlerce kilometre uzunluğundaki Cenup hudut
larımız üzerinde bulunan köylerde akşam gü
neşi battıktan sonra yangın ve ölüm gibi hâdise
ler sebebiyle dahi, köylüler evlerinden çıkmak 
imkânına malik değildirler, örfi idareden de 
ağır olan bu tedbirlerin nasıl bir hükme dayanı
larak yürütüldüğünü anlamak bizim için elbette 
mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, tedbirler bununla da 
sona ermiyor. Huduttan kilometrelerce uzakta 
oturan vatandaşları kendi iaşeleri için bulun
durdukları 5 - 10 kilo zeytinyağı, pirinç ve saire 
gibi gıda maddeleri bakımından da beyanname 
vermeye mecbur etmiş, miktarları bakımından da 
tahditler vaz 'etmiş bulunuyoruz. Hele, canlı hay
van mevzuunda beyanname vermek mükellefiye
tinin dışında köy hayvanlarının, köy sınırının 
hemen bitişiğindeki merada otlanabilmesi için 
izin ve vesika istihsaline zorlamanın ne kadar 
ağır ve aşır olduğu nispette de suiistimale mü
sait bir hüküm olduğunu takdir buyuracağınıza 
eminiz. O kadar eminiz ki, bu hükümleri vaz'eden 
makamlar, halkın biraz ferahlaması için bütün 
bu saydıklarım tedbirleri seçimlerden 15 gün 
evvel iptal ederek seçimler sonunda yeniden 
vaz'etmişlerdir. Hudut mıntıkalarında emniyet 
tedbiri olarak derinliğine 350 metre arazinin 
istimlâkine gidilmesi hudut sakinleri köylüler 
için ayrıca telâfisi imkânsız bir durum yaratmak
tadır. Köylerin olduğu gibi bir yerden bir yere 
nakli şöyle dursun, elinde bulunan birkaç dö
nümlük topraktan kalabalık bir nüfusun geçi
mini sağlıyan köylüyü mutlak bir sefalete sürük
lemenin vebalini Allah bizden uzak eylesin. 

Dahiliye Vekâleti bütçesinin müzakeresi sıra
sında Sayın Başvekil ve Dahiliye Vekilinin C. 
H. Partisinin bir bölge seçim beyannamesine 
dayanarak iktidara geldiğimiz takdirde bu ted
birleri kaldıracağımızı mevzuubasederek kendi
lerinin bir vatan vazifesi yaptıklarını iddia et
mişlerdir. 

Seçimlerden 15 gün evvel, mevzuubahis bu ted
birlerin tamamen iptal edildiğini düşünecek 
olursak Demokrat Parti iktidarının nasıl bir zih
niyetle memleket idaresi yürüttüğünü söylemek 
de bizim için bir vatan borcudur. 

Muhterem- arkadaşlarım, Tekel Bakanlığının 
ikinci fonksiyonu olan İnhisarlar mevzuuna ge
lince: Hemen işaret edelim ki, tekel işletmeleri 
meclis murakabesi bakımından hatalı, bir yol
dadır. Mütedavil bir sermaye ile işliyen bu te
sisler doğrudan doğruya Yüksek Meclisin mura
kabesinden uzak tutulmuştur ki, buna parlman-
ter bir sistemin cevaz vermesine imkân yoktur. 
Bu sebeple, Tekel İşletmelerinin bir an önce Bü
yük Meclisin murakabesini sağlıyacak bir nizama 
getirilmesini zaruri görmekteyiz. 
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Mâruzâtımıza başlarken, Gümrük ve inhisar

lar Vekâletinin bugünkü durumunda bir vergi 
cibayet ve tahsil cihazı haline geldiğini söylemiş
tik. Bu konuyu yalnız kısa fasılalarla tekel mad
delerine yapılan zamların vatandaşa yüklediği 
ağır mükellefiyetler yönünden değil, mevzuat ba
kımından da tetkik etmek ieabeder. Vakıa odur 
ki, Tekel İdaresi Hazine lüzum gösterdikçe, inhi
sarında bulunan maddelere münasip görülen 
zamları yapmaktadır. Sorulduğu zamanda bir fi
yat zammı yapmıyoruz, bu bir vergidir, denili
yor. Eğer hakikaten yapılan zamlar vergi ise, bu 
takdirde Yüksek Meclisin salâhiyetine tecavüz 
ediyor, demektir. Parlmariter sistemlerde vergi
nin ihdası ve ref'i bir kanunla olur. Muarızları
mız hemen buyuracaklar ki, Tekel İdaresi kendi 
Teşkilât Kanununa dayanarak bu zamları yap
maktadır. Bu itibarla ortada gayrihukuki bir du
rum mevcut değildir. Hayır muhterem arkadaşlar, 
her vergi bugünkü Anayasamıza göre bir kanunla 
ihdas edilir. Meclis bu salâhiyetini hiçbir suretle 
başka heyetlere ve şahıslara devredemez. Teşki
lât Kanunundaki hüküm bir işletmeci sıfatiyle 
maliyet hesaplarına uyarak yapılacak zamları 
derpiş etmiştir, vergi tarh etmek salâhiyetini 
Tekel İdaresine vermiş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, Tekel İdaresinin bu 
zam politikası müstehlike ağır bir yük tahmil 
ederken, acaba, müstahsil ve tekel işçisine bu nis
pette bir faide temin etmekte midir? Hâdiseyi 
bu yönden de tetkik etmek faydalı olur, kanaa
tindeyiz. 20 bini sabit, 12 bini muvakkat olmak 
üzere 32 bin işçiye iş veren Tekel İdaresi takib-
ettiği barem sistemiyle işçi ücretlerini dondur
muş ve bu suretle de iktidarın yüksek fiyat po
litikasına bigâne kalmıştır. Baremin birinci ka
demesinde saati 50 kuruştan çalışan işçi günde 
4 lira almaktadır. Her sene saat başına 3 kuruş 
zam alan içşi 17 sene sonra ancak, 98 kuruş ala
rak yükselme limitini kapatmaktadır. Her ne ka
dar; bu hesap baremin birinci kademesine göre 
yapılmış ise de, en son kademede işçi ücreti 157 
den başlıyarak aynı tempo ile yalnız her sene üç 
kuruş yerine beş kuruş eklenmek suretiyle saati 
mesai ücreti âzami 274 kuruşa kadar yükselmek
tedir. Her ne kadar Sayın İnhisarlar Vekili, en-' 
cümende baremin birinci kademesinde bir işçi
nin pek fazla bekletilmediğini, birkaç ay çalıştık
tan sonra ikinci bir mütaakıp kademelere yük-
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seltildiğini ifade buyurmuşlarsa da, üst kademe
lerde inhilâl vukubulmadan, alt kademedeki bir 
işçinin nasıl kademe değiştirebileceğini anlamak 
bir türlü mümkün olamamıştır. İşçi ücretleri 
dünyanın hiçbir yerinde dondurulmuş değildir. 
Hayatın takibettiği istikameti takibeder. 1952 de 
hazırlanmış olan bir baremi 1958 de ve daha son
raları da tatbika kalkışmanın işçiyi mağdur et-
miyeceğine inanmak elbette ki, mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; Tekel İdaresinin baş
lıca müstahsili tütün ekicileridir. Memleketin he
men hemen üçte bir döviz kaynağını teşkil eden 
tütün müstahsıllarmm durumu hiç de övünülebile-
cek bir manzara arz etmiyor, bir kere tütün zi-
raatinde kimyevi gübre tedariki, aya seyahat 
kadar komplike bir mesele haline gelmiştir. Ay
rıca, hastalık ve haşaratla mücadele için ilâç 
mefkut gibidir. Bu sebeple tütünün kalite dü
şüklüğü yanında kemiyet bakımından da seneler 
senesi ehemmiyetli bir artış katedilmemiştirf 

Diğer taraftan, bu sene fiyatlarda nispî bir 
inkişaf fazla şikâyete yer vermemişse de, müs-
tahsıla ödenen, primin istihsal maliyetlerine na
zaran köylüyü sevindirmediği de bedihidir. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün mevzuunda 
müstehlik zaviyesinden işi ele alacak olursak, 
burada durumun daha feci olduğu neticesine va
rırız. Her gün içtiğimiz sigaraların ambalaj se
faleti yanında kalite düşüklüğünü de yakînen 
müşahede etmektesiniz. Zaman zaman kendini 
gösteren sigara buhranını ela buna ilâve edecek 
olursak, Tekel İdaresinin nasıl bir idare cihazı 
olduğunu anlamakta hiç de güçlük çekmeyiz. İyi 
tütünleri harice ihracettiğini ve satılamıyan tü
tünleri da dahilî istihlâke ayırdığını söyliyen 
Tekel Bakanını tasvibetmeye imkân var mı? Tü
tün ziraatini ıslah ederek ihtiyaca kâfi miktarda 
iyi kalite tütün almak mümkün iken, mütevek-
kilâne harman sonu dervişlerin, diyerek, bo
zuk kaliteli tütünleri Türk müstehlikine sür
mek ve bunu emri tabiî olarak kabul etmek 
acınacak hallerimizden biridir. 

Eski iktidar zamanında bütün hazırlıkları 
yapılarak, tesisine başlanmış olan Maltepe Siga
ra Fabrikasının lüzumsuz ve pahalıdır iddiasiy-
le inşadan sarfınazar edilmesi, şimdi ise, hayat 
şartlannm zorlamasına mutavaat edilerek bir
kaç misli pahalıya da olsa, yeniden tesisine baş
lanması bizi ancak sevindirir, 
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ispirto, ağır alkollü içkiler, şarap, bira ve tuz
dan da bahsederek buradaki aksaklıkları göster
meye çalışmak isterdik. Maalesef zamanın tah-
didedilmesi bize bu imkânı vermemiştir. Bura
ya kadar vâki mâruzâtım da gösteriyor ki, Te
kel İdaresi pek dağınık ve hiç de rasyonel çalı
şan bir bünyeye malik değildir. Milletin alm-
teri ile elde edilen kuruşlarla damla damla biri
ken bir bütçeden millet hizmetinde olmıyan bir 
idareye milyonlar vermenin günahı elbette ki 
bizden uzak olacaktır. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 
varsa, lütfen kullansınlar, efendim. 

D. P. Meclis Grupu adına Nazım Tanıl, bu
yurun. 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA NAZIM TA
NIL (Yozgad) — C. H. P. Grupu adına konuşan 
arkadaşımız, Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin 
bütçesi münasebetiyle serd etmiş olduğu müta
lâaların bir kısmına arzı malûmat edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek malûmları ol
duğu üzere Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti, mül
hak bütçe ile idare edilen İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü, muvazenei umumiye ile idare edilen 
Gümrükler Umum Müdürlüğünü bünyesinde 
toplamış bulunmaktadır. 

Buna göre arkadaşımızın temas ettikleri hu
suslara cevaplarımı sırasiyle arz edeceğim : Tü-
tün istihsalimiz arkadaşımızın söylediği gibi 
azalmamış bilâkis büyük bir miktarda artmış 
bulunmaktadır. Nitekim 1949 - 1950 mahsul yılı 

-• tütün istihsali 93 milyon kilo olduğu halde 1955 -
1956 yılı istihsali 116 milyon kiloya yükselmiş, 
1956 - 1957 devresinde ise istihsalin 118 milyon 
kiloya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Bunun 
neticesi olarak müstahsilin eline geçen para 1950 
yılında 160 milyon lira iken, bu miktar 1955 -
1956 senesinde 294 milyon lirayı bulmuş ve 
1956 - 1957 rekoltesinden Ege mahsulü tamamen 
satılmıştır. Diğer bölgelerin satış piyasaları 
henüz açılmamış olmakla beraber Ege mahsulü
nün satışındaki memnuniyet verici seyir nazara 
alınırsa, bu seneki rekoltenin, tamamının satı
şında müstahsilin eline geçecek paranın 300 mil
yon liranın üstünde olacağını göstermektedir. 
Müstahsilin yetiştirdiği tütünlerin değeri karşı
lığında elde ettiği bu paraya ilâveten yukarda 
arz ettiğim gibi Hükümetçe iki seneden beri 
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yapılmakta olan kilo başına 25 kuruş yardım 
neticesinde ekicilere ayrıca 56 milyon lira öden
miş ve bu yıl alman ve kıymet esasına müstenid-
olan ve % 15 nispetinde ödenmesine başlanan 
yardım ile tütün ekicilerinin eline geçecek para 
360 milyon civarında olacaktır. 

Tütün ekicilerini teşvik ve himaye eden bu 
tedbirlerden başka Hükümet tütünlerimizin dış 
memleketlere ihracını teşvik sadedinde her fır
sattan istifade ederek yabancı memleketlerle 
yaptığı muhtelif anlaşmalarla tütüne mevzu 
Gümrük Vergisini asgari hadlere indirmeye 
muvaffak olmuştur. Nitekim Gümrük Tarife
leri ve Ticaret Genel Anlaşması ile Birleşik Ame
rika Hükümetinin Libre'de 25 sente indirilmiş 
bulunan Gümrük Vergisi 30 Haziran 1956 serıe-
sindenki yeni tarife müzakeresiyle her sene % 5 
nispetinde indirim yapılmak suretiyle 3 sene 
zarfında % 15 nispetinde tenzilât sağlanmıştır. 

Elde edilen bu imkânlar tütün ihracatımızı 
artırmıştır. Nitekim 1950 yılında 50 milyon 
818 bin kilo tütün ihracedilerek 171 milyon li
ralık döviz elde edilmiş olmasına rağmen 1956 
yılında 60 712 000 kilo tütün ihracedilerek 262 
milyon liralık döviz sağlanmıştır. 1957 yılma 
ait henüz ihracat rakamları tamamlanmamış ol
masına rağmen 9 aylık ihracatın 57 807 000 
kilo tütün karşılığı olarak 250 milyon lirayı 
bulduğu, 3 aylık ihracat rakamlarının da bu
na ilâvesiyle bu miktarın 300 milyon lirayı te
cavüz edeceği anlaşılmıştır. 

Müstahsilin yetiştirdiği tütünlerin değeri 
karşılığında her sene ödenen kilo başına 25 ku
ruş yardım neticesinde 2 yıl zarfında ekicilere 
56 milyon lira ödenmiş, bu yıl tatbikine baş
lanan kıymet esasına müstenit % 15 nispetin
deki yardımla yalnız bu yıl 57 milyon lira öden
mesi icabetmiştir. 

Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın temas et
tiği mevzulardan birisi de muhafaza memurla
rının durumudur. 

Muhafaza memurlarının durumu, evvelce 
Yüksek Meclisçe kabul edilen bir kanunla iki 
üst derece terfileri sağlanmak suretiyle durum
ları ıslah edilmiş, ayrıca her ay aldıkları 50 li
ra tayın bedellerinin de 75 liraya çıkarılması 
işi ikmal edilmiş olup bu husus da temin edil
diği zaman maddi durumları düzeltilmiş ola
caktır. 
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Muhterem arkadaşlarım; kısaca gümrük 

mevzulanna da temas etmek yerinde olur. De
mokrat Parti Hükümetinin 1954 -senesinde güm
rük mevzuunda getirdiği büyük yeniliği hür
metle anmak yerinde olur. 1929 senesinde ha
zırlanmış olan Gümrük Tarifesi Kanunu malî 
ve hami maksatları tamamen zail olmuş ve mem-
loket ekonomisine zarar verir bir hale gelmişti. 
1940 senesinde mülga Cemiyeti Akvam tarafın
dan hazırlanan tarife nomankiâtürü esas tutu
larak ihzar edilen tasarı Büyük Millet Meclisi- • 
ne arz edilmiş ise de maalesef bu tasarı kanu-
niyet kesbedememiştir. Ancak, Demokrat Parti 
iktidara geçtikten sonra Brüksel Gümrük Bir
liği Etüd Grupu tarafından hazırlanan Brük
sel Nomankiâtürü dilimize çevrilmiş ve büyük 
bir etüd ve anket neticesinde hazırlanan yeni 
Tarife Kanunu tasarısı 1954 senesinde 6290 sa
yılı Kanunla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Bu yeni Tarife Kanunu tamamen yeni esasları 
ihtiva etmekle beraber bugünün icap ve zaru
retlerine de uygun bulunmaktadır. Brüksel'de
ki Milletlerarası Konsey bu tarifeye ait mufas
sal bir izahn'ame de hazırlamıştır, ingilizce ve 
Fransızca olarak hazırlanmış bulunan bu izah-
namenin dilimize çevrilmesine başlanmıştır. Bu 
mesainin hkammda gümrük tarife tatbikatı ge
rek memurlar ve gerek alâkalılara büyük ko
laylık sağlıyacaktır. 

Yukarda izah ettiğini gibi, gümrük mev
zuatımız, dâhil, bulunduğunuz muhtelif millet
lerarası teşekküller tarafından hazırlanan me
tinlere muvazi olarak yenileştirilmekte ve tat
bikatta bunlardan istifade edilmektedir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, cümlenizi ta
mamlayınız, efendim. 

NAZIM TANIL (Devamla) — Arajarmda 
uzun müddet çalıştığım kıymetli arkadaşlarıma 

, hakikaten çok az bir personel kadrosiyle büyük 
hizmetler abaşaran İnhisar ve Gümrük memur
ları arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkürü bir 
borç bilirim. (Soldan alkışlar) 

R E İ S — Fazıl Yalçın, Kırşehir. . 
FAZIL YALÇIN (Kırşehir) —Vazgeçtim. / 
REİS —Reşit Önder. 
Hudut ve Sahiller 1958 yılı bütçesi için oyla-

' nnı kullanmıyan arkadaşlar lütfen kullansınlar. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

REŞÎT ÖNDER (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, bendeniz huzurunuza Gümrük ve înhi-

im o * ı 
şarlar Vekâletinin, alım ve satım işlerinde, muba
yaalarda yapmış olduğu noksanlıkları hem tenkid 
hem de temenni etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Arkadaşlar,' İnhisarlar Vekâleti, ticari zihni
yetin yanıbaşmda tanzim ve müdahalecilik rolü
ne inzımamen Türk tütün ekicilerinden kesilen 
paraların destekleme mubayaasını da uhdesinde 
bulundurmaktadır. Hal böyle iken tatbikatta ma
alesef bu yukarda sıralayıp geldiğim vazifelerin 
tam mânasiyle yapılamadığı görülmektedir, bu 
bir vakıadır. 

Şöyle ki; bir mubayaa bölgesinde Tekelin, 
mubayaa salâhiyeti ile gelmiş olan, eksperleri bu 
mubayaanın ilk günlerinde normal fiyatlarla mu
bayaa yapmak ve rakip tüccarları oradan kaçır
mak gibi bâzı taktiklere baş vurmaktadırlar. Fi
yatların anormal olduğunu gören tücearlar bu 
bölgeyi, bırakıp başka yerlere gitmektedirler. Te
kelin ittihaz ettiği bu hareket karşısında ikinci 
defa gelen tütüncülere bir, bir buçuk lira noksan 
fiyat verilmektedir, müstahsil bundan şikâyetçi
dir. Bendeniz şahsan hâdiselere şahit oldum, bu
na şahit olan iktidara mensup ve tütün işleri ile 
alâkadar arkadaşlarımız da mevcuttur. Sayın Ve
kilden istirham ediyorum,..böyle fırsatçı alım po
litikasına meydan verilmesin ve alâkalılara bu 
hususta, direktif versinler. 

Sonra Muhterem Vekil, Tekel maddelerine bil
hassa sigaralara zamlar yapılırken, mucip sebep
ler arasında bilhassa bunun bir vergi mevzuu ol
duğunu ileri sürmekle beraber ayrıca; «Müstah-
sıla fazla fiyat veriyoruz da bu yüzden bu zam
lar ileri geliyor.» diyorlar. 1942 yılından 1957 
ye kadar bütün vasati tütün alım fiyatlarına ba
kacak olursak uzun boylu bir fark yoktur. Kaldı 
ki, bugünkü hayat şartları ve maliyet yüksekliği 
karşısında müstahsilin aldığı para çok azdır. Bü
tün masrafları nazarı itibara alırsak tütün müs
tahsili, kiloda asgari 50 kuruş zarardadır. Ben 
burada Sayın Vekilden fiyatların artırılması ta
lebinde bulunmıyaeağım. Bir soru münasebetiyle 
Mahmut Goloğlu arkadaşımızın; «25 kuruş prim 
bu sene de mi cereyan edecektir?» tarzındaki 
önergesinden öğrenmiş bulunuyorum ki, prim ki
lo değil, başka bir esas üzerinden verilmektedir. 
Bu hal tarzı da müstahsili tatmin etmekten uzak
tır. Bugün memlekete en çok döviz getiren ve ay
nı zamanda vergiye en fazla iştirak eden böyle 
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bir maddenin müstahsili olarak tütün ekicilerine 
hiç olmazsa bu 15 rakam % 25 e çıkarılmak su
retiyle bir yardımda bulunalım. Kendilerine bu 
imkânın sağlanmasını huzurunuzda belirtmek is
terim. 

Sonra arkadaşlar; memleketin birçok yerlerin
de büyükkulüp ve yenice sigaraları bulunamıyor 
ve bu hal aylarca devam ediyor. îki seneden be
ri de çay mevzuu halledilmiş durumda değildir. 
Çay, bugün Ankara'da bol miktarda mevcuttur, 
fakat Anadolu'nun birçok şehirlerinde çayın pa
keti 12 buçuk liraya satılmaktadır. Çay sıkıntı
sı mevcuttur. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir, cümlenizi ta
mamlayınız. 

REŞlT ÖNDER (Devamla) — Sayın Başve
kil bugünkü beyanlarında memlekette iktisadi 
kalkınmalardan, hamlelerden, sosyal dâvalarımız
dan bahsettiler. 

REİS — Beyefendi ben size müddetinizin bit
tiğini, cümlenizi tamamlamanızı söylemiştim. 
Halbuki siz yeni bir mevzua geçiyorsunuz. 

REŞİT ÖNDER (Devamla) — Efendim; tem
sil ettiğim Tokad vilâyetinde bugünkü iktidar za
manında hiçbir sosyal tesis yapılmamıştır. İstir
hamım, mevcudolan binalardan faydalanmak şar-
tiyle bir tütün bakım ve işletme evinin açılması
dır. Bu tesis bu bölge halkı üzerinde çok müs
pet tesirler icra edecektir. Bilhassa bunu istirham 
ediyor m. 

REİS — Nebil Sadi Altuğ. 
NEBİL SADİ ALTUĞ (Manisa) ~- Muhte

rem arkadaşlarım; Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâleti bütçesi dolayısiyle bâzı temennilerimi 
arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; İnhisarlar Vekâleti, 
benim noktai nazarıma göre biri malî, diğeri 
iktisadi bakımdan memleketimizin bünyesinde 
hakikaten çok büyük rolü olan bir vekâlettir. 
Malî bakımdan endirekt olarak almakta oldu
ğu vergilerle, vazifesini ifa etmektedir. Fakat 
benim üzerinde durmak istediğim nokta, bil
hassa bu vekâletin yapmakta olduğu sigara ve 
içkilerimizi geniş mikyasta Avrupa ve Ameri
ka piyasalarına* sürmesi ve bu suretle memle
ket iktisadiyatının muhtacolduğu döviz kay
naklarından birini teşkil eylemesidir. 

Arkadaşlarım; İnhisarlar İdaresi gerek şa
rap ve gerekse birayı serbest bırakmış olmak
la beraber rakı imalâtını bugün tamamen in-
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hisar altında tutmaktadır. HalbuM memleke
timizde rakı imalâtında çok tecrübeli birçok 
eski firmalar mevcuttur. İnhisarlar İdaresi 
kendi imalâtını memleket ihtiyaçlarına tahsis 
etmek suretiyle aynı geliri yine sağlıyabilece-
ği gibi rakı âmillerini serbest bırakarak ve 
bandrole tâbi tutmak suretiyle ve yalnız husu
si âmillerine rakılarını Avrupa ve Amerika'ya 
ihracedilmesi imkânlarını bahşederek, eminim 
M, hem bandrolden kendisine büyük mennfi 
Bağlıyacak, hem de rakılarımızın Avrupa pi
yasalarında geniş mikyasta satılması suretiyle 
memlekete çok büyük döviz kaynağı sağlamış 
olacaktır. 

Bir de üzerinde durmak istediğim sigara 
dâvası" vardır. Sigaralarımız Avrupa'da filva
ki bâzı yabancı firmalarla müşterek olarak is
men satılmaktadır, fakat Avrupa'yı dolaşanlar 
bilirler ki, Türk sigarası namı altında satılmak
ta olan Mısır sigaralarıdır. Üzerinde (Turk-
ish cigarettes) yazılı ise de altında (Mısır'da 
yapılmıştır) kaydı bulunmaktadır. Bu bakım
dan sigaralarımızın imalâtı hususunda yaban
cı firmalarla daha geniş bir anlaşma yoluna 
bidileoek olursa sigaralarımız eminim ki, da^ 
ha çok gelir getireceklerdir. > 

Bu arada bir noktayı daha arz edeyim : 
Memleketimizde bugün geniş miktarda Ameri
kan sigarası istihlâk edilmektedir. Bunların 
Amerikan misyonları tarafından yurda sokul
duğu muhakkak. İnhisarlar idaresi Türk si
garaları yanında bu sigaraları da kontrolü al
tına alırsa bir gelir kaynağı sağlamış olur. 

Bir de gümrük tarifeleri üzerinde duraca
ğım. W tarifeler çok açık kapılar vermektedir 
ve bu jaçik kapılar maalesef suiistimale son de
rece müsaittir. Sağlık Vekâleti bütçesi konu
şulurken ilâç mevzuunda birçok tenkidlerde 
bulunuldu. Bendeniz bu sefer İstanbul'da şa-

; hidolduğum bir vakayı anlatmak istiyorum. 
! Maalesef memlekete eezayı tıbbiye gosterile-
' rek tahsis edilmiş para ile eczayı kimyeviye 
! sevk edilmektedir. Eczayı tıbbiye olarak gös-
1 terilerek eczayı kimyeviye sokulmaktadır. Ta-
! rifelerin bir defa daha gözden geçirilmesini ri-
I ca ederim. 

REİS — İhsan Yalkın, buyurun. 
İHSAN TALKIN (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlar, 

— 970 — 
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Heyeti Celilenize 1958 yılı Ocak ayında 

açılan Ege tütün piyasası hakkında izahat ver
meyi faydalı görmekteyim. 

Her yıl Ege'de tütün piyasalarının açılış 
tarihleri büyük bir mâna ve kıymet taşımakta
dır. 

Büyük emeklerle elde edilen tütün mah
sulünün satışı diğer zirai mahsullerimizin sa
tışı gibi kolay olmamaktadır. Tütün mahsulü 
serbest piyasada satılamadığmdan piyasanın 
açılması satıcı ile alıcıyı muayyen zaman ve 
şartlar içerisinde karşı karşıya getirmektedir. 

Bu mahsulün muayyen günlere takaddüm 
eden zamanda tesbit ameliyesi ile mahsulün 
randımanı ve kalitesi tetkik edilerek satış gü
nündeki fiyatına esas teşkil eder bu hususi
yetler dolayısiyle tütün mahsulümüzün satıl
ması büyük bir ehemmiyet ve nezaket arz et
mektedir. 

Her yıl Ege tütün piyasasının açılışını yüz 
binlerce tütün müstahsili büyük bir tehalük ve 
heyecanla bekler. Çünki büyük emekler sar-
fiyle yetiştirdiği* mahsulüne mukadderat ve 
akıbetini piyasa tâyin edecektir. Bu heyecan 
ve sabırsızlık Ege'de ve bilhassa Manisa'nın 
büyük bir isihsal merkezi olan Akhisar'da taa-
mül haline gelmiştir. Tütün piyasalarının bü
yük bir alâka toplamasının sebeplerini biraz 
da mazide aramak yerinde olur. 

Bilhassa tütün piyasalarının 1950 den evvel
ki, yıllarda çok acı hâtıralarla seyretmesi hak
lı olarak şahsı heyecana ve sabırsızlığa sevk 
etmektedir. Bu piyasaların acı hâtıralarını 
huzurunuzda zikretmeyi zait addederim. 

Bu mahzurların ifadesini, geçen devrede ka-
dük hale gelen tütün ekimleri ve Bankalar Ka
nununun münakaşasında yapmak çok yerin
de olacaktır. 

Bugün şükranla kaydetmek isterim ki, De
mokrat Parti iktidarı devresinde Adnan Men
deres hükümetlerinin dinamik politikası ve 
yakın alâkası sayesinde tütün müstahsili bu
gün tütününü satamamak endişesinden artık 
kurtulmuş bulunmaktadır. 

Bu politikanın en tipik misalini 1958 yılı 
Ege tütün piyasasında görmek de mümkün
dür. . 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimizin "bü
yük bir vukuf ile yerinde almış olduğu ka-
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rarlar neticesinde bu sene tütün satışlarında 
misli görülmemiş bir muvaffakiyet sağlanmış 
bulunmaktadır. Bilhassa İnhisarlar idaresinin 
piyasadaki müdahale ve nâzım mubayaa rolü
nü zamanında ve iyi bir şekilde idare etmesi, 
tücear ve tütün şirketleri mubayaa elemanları
nın küçük istihsal merkezleri olan köylere ka
dar gitmelerini temin etmiştir. 

Hükümetimizin bu dinamik politikası, şim
diye kadar aksi şekilde cereyan eden alışveriş 
hareketini tabiî seyrine sokmuş bulunması ba
kımından da tebrike şayandır. Hükümetimi
zin himayekâr tedbirleri sayesinde Manisa vi
lâyetinde İnhisarların âzami fiyatı 320 kuruş 
olmasına rağmen bilhassa birçok istihsal mer-
kezlerinde tüccarların da bu fiyatı geçerek 370 
kuruşa kadar yükseltmek mecburiyetinde kal
dıkları memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Yine İnhisarlar İdaresinin piyasayı iyi diri-
je etmesi sayesinde ikinci kalite tütünlerin de 
yüksek fiyatla satılması temin edilmiş ve fiyat
ların sükutuna da mâni olunmuştur. Netice iti
bariyle Manisa vilâyetinin 25 milyon kiloluk 
tütün rekoltesi bir hafta içerisinde erimiş git
miştir. Ige çevresinde ve Ege'nin en büyük is
tihsal merkezi plan Akhisar'da 10 milyon kilo 
tütünün bir hafta içerisinde değer fiyatiyie sa
tılmış olması görülmüş hâdiselerden değildir. 

Hükümetimizin tütün mahsulüne her sene 
yermekte olduğu prim şeklinin bu sene değişti
rilmesi ve artırılması da ayrıca müstahsilimizi 
memnun etmiştir. Bu sene yüzde 15 prim veril
mesi, adaletsizliği önlemesi ve tütüncülüğü teş
vik etmesi bakımından da şayanı şükran ve 
takdir bir tedbir olarak vasıflandınlabilir. Bu 
sene Manisa vilâyetinde vasati tütün Kaimesi
nin 282 kuruş olmasına rağmen primi de ilâ
ve edecek olursak 325 kuruş üzerinde olduğu 
görülür bu itibarla bu seneki fiyat ve primler
le müstahsilin eline geçen paranın memnuniyet 
bahşolduğunu huzurunuzda arz etmek isterim. 

Hükümetimizin tütün müstahsilini, müdaha
le mubayaası sayesinde, tütününü satamamak 
endişesinden kurtarmış bulunmasından, rahat 
ve güzel bir satış ile daha fa'zla prim sağlamış 
olmasından büyük bir müstahsil kütlesinin se
vincini ve teşekkürlerini Yüksek Meclise arz 
eder* Hükümetimizi bu başarısından dolayı teb
rik ederim. (Soldan; alkışlar) 
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ABDULLAH KÖKSEL (Urfa> — Muhte-

terem arkadaşlar; huzuranuzda kısa bir zaman 
zarfında bilhassa Cenup hudutlarımızda cere
yan eden bir hâdiseden, gümrük kaçakçılığın
dan bahsetmek için söz almış bulunuyorum. 
Hemen peşinen arz edeyim ki, katiyen politik 
bir maksatla huzurunuza gelmiş değilim. Ka-
çakçılık, takdir buyurursunuz ki, hepimizin 
müşterek dâvası ve malıdır, partiler üstü bir 
meseledir. Çünkü; bu hâdise, bilhassa memle
ket iktisadiyatını - yalnız o bölgede değil, bütün 
yurt sathında - durmadan kemirmektedir. Bi
naenaleyh samimiyetime inanabilirsiniz. 

Arkadaşlar; vakit çok kısa. Onun için kısa
ca şunu arz edeyim: Kaçakçılığı önlemeye ma
tuf tedbirlerde muvafık muhalif bütün arkadaş
ların Hükümete müzahir olması lüzumuna ka-
ani bulunuyorum. Sıkı tedbirler alınmasını böy
lece kabul etmekle beraber alınan tedbirlerin 
bâzı noksanlıklarından ve sakatlığından bah
setmek istiyorum. Bunda fayda vardır. 

Arkadaşlar; Cenup hudutlarımız 900 kilo
metre bir uzunluktadır. Bu mmtakada, miktar 
zikretmiyeceğim, maalesef muhafaza tedbirini 
üzerine alan birlikler kemiyet itibariyle kifa
yetsizdir. Gerek bu kifayetsiz miktarlar ve ge
rek bilhassa iktisadi sebeplerden dolayı her gün 
tahmin ve tasavvurunuzun fevkinde çok kor
kunç rakama baliğ olacak şekilde, bilhassa ka
saplık hayvanlarımız karınca gibi aşağıya akıp 
gitmektedir, itimat buyurun, itimadetmiyen ar
kadaşlar varsa buyursunlar, mahallindeki vazi-
fedar kimselerle temas etmek suretiyle bir fi
kir edinebilirler. Bu böyle olunca birkaç gün
den beri ve hattâ- haftalarca gerek encümende, 
gerekse Yüksek Mecliste birçok tartışmalara 
sebebe!an et meselesini ele alalım. 

Muhterem arkadaşlar, et meselesinde şimdi
ye kadar münakaşa ettiğimiz rakamlar katiyen 
doğru değildir. Şunu arz edeyim ki ; bunlar is
tatistiklerde ve raporlarda yazılıdır, fakat ma
alesef yurdumuzun Şark'tan itibaren, hayvancılık 
bölgesi olan o kısmın da hayvanlarımızın rakamla
rı sabit kalmıyor. Eldeki resmî kayıtlara müstenit 
hesaplar külliyen hatalıdır. Şu halde buna bir 
çare bulmak lâzımdır. Alman tedbirler de hep 
görüyoruz ki, zecri tedbirlerdir, ilmî ve iktisadi 
tedbirler yoktur. 

Şunu da itiraf etmek lâzımdır ki, birtakım 
ihtisadi gibi görünen tedbirler almıyorsa da 
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maalesef bâzı hallerde ifrata gidildiğinden fay
da yerine hattâ zararlı tesirler icra etmektedir. 

Benden evvel konuşan arkadaşın konuşmala
rına vaktim olmadığı için temas etmiyeceğim. 

Cenup hududunda bâzı tedbirler alınıyor, 
350 kilometre derinliğine mayın döşeniyor. Ma
dem ki, buna karar verilmiş, tenkid etmekte fay
da yoktur, neticesini bekliyelim. Ancak bunun 
yanında diğer iktisadi tedbirler de alınmalıdır, 
diğer tedbirler de ihmal edilmesin. 

Fakat çok mühim olan bir noktayı arz ede
ceğim : 

Bu mmtakada vatandaş çok büyük sıkıntı
ya sokulmuştur ve ıstırap içindedir. Hükümetin 
tedbir alırken vatandaşı büyük sıkıntılara sok
maya hakkı yoktur diyebiliriz. Bu 200 km. çok
tur. Vatandaş koyununu satmak için km. lerce 
yol kat'etmek, beyanname değiştirmek gibi bü
yük külfetlere katlanmak mecburiyetindedir. Bu 
usul tatbik edilsin, fakat teşmil edilen saha çok 
büyüktür. Meselâ 20 km. 30 km. olsun. 

BElS — Müddetiniz bitti. Lütfen cümlenizi 
tamamlayın. 

ABDULLAH KÖKSEL (Devamla) — Sonra 
arkadaşlar, yağ meselesi de çok mühim. Vatan
daş yağını başka yere götüremiyor. Bu hayvan
cılığımıza büyük bir darbedir. Her gün beyan
name değiştirmesi vatandaş için büyük bir kül
fettir. Gitmezse kaçak muamelesi yapılacaktır, 
ister istemez kaçakçılığa yol açılacak demektir. 
Hudut boyunda istimlâk edilen sahadaki vatan
daşlara nereden toprak temin edilecektir. Va
tandaş topraksız ne.yapacaktır, işsizdir. Hulâsa 
a rkadaşlar bu beş dakika içinde halledilecek bir 
mesele değildir, intibaını, müşahedem çok acı
dır, Ziraat bütçesinde sırası gelince bu hususları 
tekrar edeceğim. 

REİS — Nüzhet Ulusoy. 
NÜZHET ULUSOY ..(Samsun) — Çok muh

terem arkadaşlarım, demin burada Halk Partisi 
Grupu adma Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
bütçesini tenkid eden arkadaşımız, senelerden 
beri bu memleketin tütün müstahsilinin yetişti
ril m esinde ve mahsulünün değerlendirilmesinde 
büyük bir feragatle ve ciddiyetle çalışan ve bu 
kısım ziraatimizi en güzel bir şekilde yürütmek
te olan Tekel Bakanlığının ve Tekel Umum Mü
dürlüğünün âdeta bir keşmekeş içinde olduğunu 
ve varlığını ve hüviyetini Demokrat Parti zama-
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mnda kaybetmiş olduğunu söyledi. (Sağdan, 
«Böyle demedi» sesleri) zaptı okursanız konuş
malarına bundan başka bir mâna verilemiyece-
ğini görürsünüz. 

Arkadaşlar, Tekel Umum Müdürlüğü bizim 
zamanımızda kurulmuş bir idare değildir, onlar
dan devir aldık ve onlar zamanında da bu ida
renin, bu memleketin tütüncülüğüne büyük hiz
meti vardır, bunu inkâr etmiş değiliz. Ancak, 
D. P. iktidar^ 1950 den 1957 ye kadar acaba bu 
idare vasıtaşiyle Türk köylüsüne ne gibi bir ezi
yet yaptı da bugün Tekel îdaresi bir keşmekeş 
içinde imiş gibi gösterilmek isteniyor? Türk Tü
tün müstahsili alınmış olan tedbirlerin içinden 
çıkamaz hale mi geldi! 

Arkadaşlar, tütün bu memleketin en mühim 
ihraç maddelerinden birisidir. Ve dış imkânlar
da döviz bakımından en elverişli, en müsait bir 
madde olarak gösteriliyor. Fakat tütün ihracı 
250 - 300 milyon lira değerindedir, bu doğru
dan doğruya serbest ihraç ile olurken, bir de 
primle müstahsıla dış piyasalara ihraç imkânı 
verilmekle; % 10, 20, 30, 50 primle 300 - 400 
milyon liraya baliğ olacak bir miktardır. Bunun 
memleketin iktisadi bünyesinde yapacağı tesiri 
acaba hiç gözden geçirmediler mi? Geçen sene 
25 kuruş veriliyordu, bu sene bu miktar % 15 
üzerinde kıymet esasına gidilmek suretiyle yapıl
dı Bunun da tesiri 50 - 60 milyon civarındadır. 

Her sahada bizi müstahsıla prim vererek, 
müstahsili teşvik ederek, yahut dahilî fiyatları 
tavizlerle genişleterek, iş hacmimizi artırmak is
terken iktisadi durumumuzu daraltmakla itham 
eden muhaliflerimiz acaba tütün fiyatları için 
ne gibi bir primle müstahsilin karşısına çıkma-* 
mızı istemektedirler, iktisadi oluşumuza ve gidi 
simize durmadan tasarruf etmek istiycn v%en
flâsyonu önlemSk için tedbirler almaya bizi da
vet edenler bir taraftan da tavizkâr fiyatlarla 
müstahsilin karşısına çıkmamızı tenkid ediyor
lar. Bu nokta üzerinde durmak lâzımdır. Çünkü, 
kendileri seçimlerde bu mevzuu istismar etmiş
ler ve Türk köylüsünün karşısına çıkarak tütün
lerinin 8 - 10 liraya alınacağını söylemişlerdir. 

Arkadaşlar, hesap kitap bilen bir insan, müs
tahsilin karşısına çıkıp kiloda 2 - 3 lira prim ve
receklerini söyliyenlerin maksatlarının ne demek 
olduğunu da bilir. Tütüncü bölgelerden olan mil
letvekili arkadaşlarımız bunu hatırlarlar, işte bu 
da Halk Partili muhalif arkadaşlarımızın nasıl I 
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iktisadi plân dışı, tavizkâr, zamana, zemine ve 
adama göre hareket ettiklerini göstermektedir. 
(Soldan, alkışlar) 

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

Dİ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
lar; arkadaşlarımın tenkid ve temennilerine kı
saca cevaplarımı arz edeceğim : 

Evvelâ sözcü olarak konuşan Hatay Mebusu . 
arkadaşımız; «İnhisarlar hatalı yoldadır ve mua
melâtı Yüksek Meclisin murakabesinden uzak 
tutulmuştur, bu doğru bir iş değildir» dediler. 

Zannediyorum ki, inhisarlar İdaresi Teşkilât 
Kanununun bugünkü tatbikatını iyice tetkik bu-
yurmamış, hattâ içlerinde Divanı Muhasebat En
cümeni âzası olan, kendi gruplarına mensup ar
kadaşlarından da malûmat almamış olacaklar. 

1660 sayılı Kanunun sekizinci maddesi : 
(Mütedavil sermaye ile tedvir edilen muame

lelerden mütevellit irat ve masrafların bilançosu 
her. malî sene hitamından itibaren altı ay zarfın
da tanzim ve muvakkaten tâyin olunacak müte
hassıs murakıplar tarafından kayıtlara ve evrakı 
müsbitelere tatbik edilmek suretiyle tetkik olu
nur. Bu murakıplardan biri Divanı Muhasebat
ça, diğeri Maliye Vekâletince intihabedilir.) 

Aynı Kanunun. 10 ncu maddesi; (inhisar ida
relerinin hesabı katileri mütedavil sermaye hesap
larına mütaallik bilanço ve murakıp raporları malî 
sene nihayetinden itibaren dokuz ay zarfında. 
Büyük Millet Meclisine takdim olunur.) demek
tedir. 

Bu itibarla İnhisarlar idaresinin mütedavil 
sermayeye taallûk eden muamelelerde Meclis mu
rakabesinden uzak tutulması varit değildir. 
Binaenaleyh bu tenkid değil tam manasiyle zü
huldür.. 

İnhisar mamullerine yapılan zamları hakkın
daki bir müddet evvel vâki şifahi suallerine 
cevaplarımı arz etmiştim, «idare fiyatlara zam 
yapamaz, bu bir kanun mevzuudur» diyorlar. 
Halbuki inhisarlar İdaresinin fiyat artması şek
lindeki tasarrufları, hakikatte, şifahi suale ver
diğim cevapta da arz etmiştim, fiyat zammı de
ğil, inhisar resminin artırması şeklinde tecelli 
etmektedir ve İnhisarlar İdaresi teşkilât kanu
nunun verdiği yetkiye dayanmaktadır. 

Arkadaşımız vergi veya resmin vekâlet ta
rafından zam veya tenzil edilebilmesi kanaa-
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tinde değillerse bunun ıslah yolu, burada gelip ı 
beyanlarda bulunmak değil, bu kanunun tadili
ni istemek ve bunun için bir tadil lâyihasını 
Yüksek Meclise takdim etmekten ibarettir. İda
renin bugünkü tasarrufu tamamiyle Yüksek 
Meclisin karar ve tasvibine iktiran etmiş bir 
kanunun tatbikinden ibarettir. Yine sözcü ar
kadaşım, Bütçe Komisyonunda diğer bir Halk 
Partili arkadaşının işçilere ait beyan ve tenkid-
lerini burada tekrar etti. Komisyonda da söy
lemiştim. Ne kadar ısrar etseler, bu yapılan be
yanların hakikatle asla alâkaları yoktur. Sözcü 
arkadaşımız daimi ve muvakkat İnhisarlar İda
resinin 32 000 civarında işçi çalıştırdığını, bun
ların hizmete girdikleri tarihte 50 kuruş saat 
ücreti aldıklarını beyan etti. Ve «ancak 17 se
ne sonra 90 kuruş alırlar» dedi. Realite asla 
böyle değildir. I 

İdarenin işçi ücretlerine taallûk eden bare- I 
mi, adetâ bir maaş baremi gibi tesbit edilmiş 
olan ücret baremini Bütçe Encümeninde İsmail 
İnan arkadaşımıza uzun uzun izah etmiştim. 
kendisi bir işçi milletvekilidir. İşçi bareminin 
mahiyetini anlaması icabeder. Fakat görülü- I 
yor ki onun ifadesini sözcü arkadaşımız her | 
nedense burada aynen tekrar ettiler. j 

Arkadaşlar, hakikaten işçi mevcudumuz 32 I 
bindir. İdare işçisine her zaman yardım yapmak- I 
tadır. Asgari ücretin saat başına elli kuruş olduğu
nu, ifade ettiler. Hakikat asla böyle değildir. 
İdareye ilk defa intısabeden ve hiçbir sanat 
kabiliyeti olmıyan en basit bir işçiye, meselâ I 
bir süpürkeciye, saat başına elli kuruş veril- I 
inektedir. Fakat evvelâ bu ücret daimî değil
dir. Bir sene sonra muhakkak artırılır. Kaldı I 
ki bu miktar dahi bundan dört sene evvel 17 
kuruş idi. Görülüyor ki asgari ücret dedikleri 
miktar da zamanla, baremin tadili suretiyle I 
artırılmaktadır. Diğer taraftan bunun yanında I 
asgari ve âzami ücretleri kademe kademe bir
birinden daha yüksek olan muhtelif ücret sı
nıfları mevcuttur. 

En basit, ilk defa işe giren, hiçbir teknik ve J 
sanat kabiliyeti olmıyan bir sınıfın asgari ve j 
âzami ücretlerini almışlar ve buraya getirmiş
lerdir. Bunun yanında arz ettiğim gibi 9 sınıf 
daha mevcuttur. Herbirinin asgari ve âzami üc
retleri gittikçe artmak suretiyle daha yüksek
tir. Âzami saat ücretlerinin son sınıflarda 247 
hattâ 300 kuruşa kadar çıktığı vâkıdır. Bundan I 
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i başka işçiye çocuk zammı verilmektedir, bunu 

ifade etmediler. Henüz kanunu çıkmadığı hal
de, talimatnamemiz müsaade ediyor, diye işçiye 
15 günlük ücretli izin de verilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, sorulan sua) münase
betiyle de Yüksek Heyetinize arz etmiştim, 1955 
senesinden itibaren, yani İnhisar mamullerine 
son zammın yapıldığı tarihten beri işçiye yapı
lan zamların senelik yekûnu 34 milyon lirayı 
bulmuştur. Hattâ kendilerine o kadar rahmi 
şefkatle muamele edilmektedir ki, bâzıları ücret 
zammı talebiyle zaman zaman hakem kurulla
rına gidip, kurullarda dâvalarını kaybettikle
ri halde i^are kendilerine talebettikleri zamla
rı vermektedir. Bu itibarla hiçbir aslı esası ol
mıyan kulaktan kapma ve bugünkü realite ve 
tatbikata uymıyan bir mevzuu getirip, kürsüden 

I «işçilere verilen yevmiyelerin asgarisi, âzamisi 
şudur» demek memleket hayrına hiçbir netice 
vermez. 

Bugün işçilerimize âzami itina göstererek eli
mizdeki malî imkânlar nispetinde yardım yap
maktayız. 

f Şunu da arz etmek isterim, İsmail İnan ar-
I kadaşımıza Bütçe Encümeninde de bu izahatı 
j verdim : Tenkidleri gazetelerde çıktıktan son

ra işçi arkadaşlarımız bizim haberimiz olmaksı-
I zm federasyon halinde toplanmış ve bir basın 

toplantısı yaparak; C. H. P. sözcülerinin bu id-
I dialarmı reddetmişlerdir. 

Arkadaşlarım; Tekel maddelerine yapılan 
zamlar artık bir polemik mevzuu olarak ele alın
maktadır. Fakat şayanı dikkattir ki, kendi söz-

I cüleri bu zamların isabetinde bizimle beraberdir-
I 1er. Hele bu zamların temin edeceği fazla hâsı-
j latm, emisyonun itfasına tahsis edilmesi karşı-

smaa Halk Partisi sözcüleri bu zammın isabet-
I li olduğunu ifade etmişlerdir. Binaenaleyh bir 
I tezat halindedirler. 

Sonra bir noktayı arz edeyim : 
Eğer Tekel maddelerinin iktisadi şartlara 

j göre, yani - iktisadi şartlar ne olursa olsun - her 
J hangi bir tarihteki fiyatını ilelebet muhafaza 

etmek noktâi nazarında iseler kendilerine hilâ
fına bâzı misaller vermek istiyorum : 

Arkadaşlar, İnhisar maddeleri zamları yal
nız bizim zamanımızda olmamıştır. Hep biliyor
sunuz ki, tütünlerimizin fiyatları yetmiş para-

I dan başlamıştır. 
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Meselâ Sipahinin İ939 da kilosu 17,5 lira I 

idi 1942 de 27,5 liraya çıkarıldı, iki ay sonra da 
37,5 lira yapıldı. Eğer zammı iktisadi şartlara 
göre... 

Sağdan ıbir mebus — Siz kaç defa artırdı- I 
nız? 

HÂDÎ HÜSMAN (Devamla) — Bana kaç 
defa artırdığımızı soran arkadaşa cevap veri
yorum, siz 8 defa artırmışınız, biz 3 defa ar
tırdık. İktisadi şartlar ne olursa olsun fiyatla
rın asla artırılmaması mütalâasında bulunsa 
idiniz fiyatları hiç artırmazdınız. Siz o zama
nın iktisadi şartlarına göre buna lüzum gör
müşünüz, meselâ yine Yenice sigarasının kilo T 
su 1941 de 11 lira, 1942 de 15 liradır. Sonra 
daha da yükseliyor. Bütün bunlar gösteriyor I 
ki, iktisadi şartlar o günün icaplarına göre bu 
zammı yapmayı, zaruri kılmıştır. Hattâ zam
mı iealbettirmiyen haller'de dahi artırma mev
cuttur. Mücerret olarak fiyat artmış veya ek
silmiş diye burada polemik yapmak doğru de
ğildir. 

Arkadaşlar, burada bir noktayı daha arz 
edeceğim, zira bilhassa şayanı dikkat bulu
yorum, arkadaşımız satılmıyan tütünlerin dâ
hilde istihlâke arz edildiğinden bahset^^ İd
dia üzerinde tevakkuf etmek isterim. İstetme
nin başında çalışan arkadaşları bu ifade-'büyük 
tbir ittilham altında bırakıyor. Zira satılmıyan 
tütünlerin Türk müstehlikine sürülmesi yolun
da bir izahta ^buluhdular. 

Arkadaşlar idare iki nev'i tütün alır : 
Bunlardan biri keudi ihtiyaçları için, yani 

imâl edip dâhilde satmak için. Kendi harman
ları için alacağı muayyen cinslerdir. 

İkincisi, koordinasyon kararı ile Devlet na
mı hesabına munzam bir vazife olarak tütün 
alır, işler ve yine kâr ve zararı Devlete ait ol
mak üzere dış memleketlere satar. Burada «sa
tılmıyan tütünleri kendi harmanlarına koyar» 
demek suretiyle uzun seneler şeref ve haysiyeti 
ile çalışan bir idarenin töhmet faltına bırakıl
masını doğru görmüyorum. 

Arkadaşlar bir de kaçakçılık hususunda fi
kir ve mütalâalarını arz ettiler. Dikkatle din
lediler. Derhal arz edeyim ki, geçen sene ka
bul buyurduğunuz bir kanunla hudutlarda ve 
kıyılarda kaçakçılığın meni ve takibi Dahiliye 
Vekâletine mevdudur. Binaenaleyh Vekâleti- I 
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miz teşkilâtının vazifesi, bu kanundan sonra, 
ancak gümrük kapılarındaki muamelelere inhi
sar etmektedir. Zaten Yüksek Heyetiniz gerek 
muhalefetin bu mevzudaki iddialarını, gerek 
alâkalı vekillerin ve Başvekilimizin konuşmala
rını dinlediği için başkaca verecek cevabım yok
tur. Yalnız muhafaza memurları için beyanda 
bulundular arkadaşlar. Kadrolarını senelerce 
15 ve 20 lira gibi iki derece üzerinden muhafa
za eden Halk Partisinin bu kadroları, daha iki 
derece yükseltmek suretiyle kısmen olsun ter
fih çare ve imkânlarını ariyan Demokrat ikti
dara; «Muhafaza memurlarını terfih etmedi
niz.» diye bir hitapta bulunulması bilmiyorum 
ne dereceye kadar doğru olur? Muhafaza me
murları senelerce 15 -20 lira üzerinden maaş 
almışlardır. 25 - 30 sene çalıştıkları, hattâ bu 
müddet nihayetinde emekliye ayrıldıkları hal
de ancak 15 veya 20 liralık kadro alabilen bu 
memurların şimdi 40 - 50 liraya kadar terfile
rinin temin edilmiş bulunduğunu belirtmek is
terim. Ayrıca bunlara verilecek tazminat hak
kında bir kanun lâyihasının hazırlandığını, ve 
yakında Yüksek Meclise takdim edilmek üzere 
bulunduğunu da arz etmek isterim. 

Tokad Mebusu Reşit önder arkadaşımız şid
detle reddedeceğim bir ifadede bulundular. Kul
landıkları cümle aynen şöyledir : «Tanzim ve 
müdahaleciliği desteklemek... Bunu yapamıyor
lar, tüccar kaçıyor, tüccar kaçtıktan sonra da 
en düşük fiyatla gelin bakalım deyip alıyorlar.» 
Kendilerinin de idari ve malî müessesesi olan 
İnhisarlar İdaresini tamamen şahsi menfaati için 
hareket eden bir ticari müessese telâkki ederek 
kendisine bu yolda bir ithamda bulunmasını as
la kabul etmiyorum. Diğer taraftan esasen ida
renin mubayaa mekanizması da buna müsait 
değildir. İdarenin hangi bölgede, hangi nevi 
tütünleri, hangi bedelle satmalaeağını eksper
ler evvelden bilirler. Bunlar üzerinde eksper
lerin hiçbir tasarruf hakkı yoktur. Onlar, tüc
car gibi değildir, biraz daha ucuza alayım da 
daha çok kâr edeyim zihniyetiyle hareket et
mezler. Ancak kendisine göz hatası diye % 10 
eksik veya fazla bir marj kabul edilmiştir. Me
kanizma bu; idarenin birinci vazifesi de müs
tahsili himaye olduğuna göre Reşit önder arka
daşımın bu şekilde konuşmasını asla doğru bul
madım. Büyük bir feragatle ve dürüstlükle mil
yonlarca kilo tütün alan, bunun ihracına hiz-
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met eden bir müesseseyi sebepsiz ve mesnetsiz 
bir yolda itham etmelerini asla kabul etmem. 
Bilhassa işaret etmiştim: «Fırsatçı bir alım po
litikası.» Arkadaşlar bu ne demektir? 

REŞİT ÖNDER (Tokad) — Ticari zihniyet 
bakımından fırsatçı, dedim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ HÂ-
Dî HÜSMAN (Devmla)' — Tamamen müstah
sili himaye gayesiyle çalışan ve alım programı 
asla böyle bir vaziyete müsaidolmıyan bir mü
esseseye fırsatçı bir alım politikası takibediyor 
denilmesini doğru görmedim. 

Arkadaşlar, İnhisar maddelerine zam yapılır
ken müstahsıla fazla para ödenmesini sebep ola
rak ileri sürmüşüz. Böyle bir şey ifade edilmedi, 
çünkü realiteye uygun değildir. Arkadaşım bunu 
bana atfedemez. 

Sonra bir şey daha var. «Tütün müstahsılıha 
verilen % 15 primin, yüzde 25 olmasını temenni 
ederim.» dediler. Halbuki Ege piyasası açıldı ve 
kapandı, % 15 prim verildi. Kendilerinin bun
dan malûmatları olması lâzımdır, çünkü tütün 
tüccarı olduklarını biliyorum. Fakat bu hususta 
malûmatları olmadığını görüyorum. Prim geçen 
seneye nazaran yekûn olarak bir misli artırılmış
tır. Kendileri bilirler her halde, Tütüncüler Ban
kası için ayrılan % 2 yi de bu sene kesmemek sure
tiyle müstahsilin eline geçen seneden % 17 fazla 
para geçmiş olacaktır. Bâzı sigaralar hakikaten 
yok. Bundan evvelki bütçede bir münakaşa cere
yan etti, bilhassa Ticaret Vekâleti bütçesinde bazı 
sınai müesseselerin kapasitelerinden aşağı çalıştığı 
meselesi tenkid edildi. Arkadaşlar, bu hâdisenin 
bir istisnası vardır: İnhisar işletmeleri. İnhisar 
işletmelerinden meselâ kibrit fabrikasının 71 bin 
sandık kapasitesi vardır. Bugün forse çalışmak 
suretiyle 84 bin sandık yapar. Bira fabrikaları
nın yıllık kapasiteleri 20 milyondur. Fakat nıa-
kinalarmın yıpranması pahasına bugün 27 milyon 
imâl eder. Tütün fabrikaları aynidir. Bütün 
gayretimizle bunları ıslah ve tevsi suretiyle daha 
çok imalât yapmak gayretindeyiz. Bu bakımdan 
bâzı mmtakalarda, bilhassa daha çok sevkiyat yü
zünden olmak üzere, zaman , zaman bâzı nevi 
sigaraların bulunmaması mümkündür. Ama si
gara buhranı diye bir şey mevzuubahis olmamak 
lâzımdır 
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vermek isterim. Diyor ki: İhracat için rakı yap
maya müsaade edilsin. Bundan hem vergi alınır, 
hem de ihracat yapılarak döviz temin edilir. Ay
rıca memleket mamulâtı da dış memleketlere ta
nıtılır. Arkadaşlar, rakı, votka, ve saire alkollü 
içkilerin memleket içinde satışları inhisara tâbi
dir. Eğer bir müessese çıkar da: «Ben sadece ih
racat yapmak için içki imal edeceğim.» derse, biz 
buna memnun oluruz vergi, hattâ Millî Müdafaa 
Vergisi dahi almayız. İmalâtını yapar ve ihrace-
der. Bundan biz memnun oluruz. Böyle bir mü
essese varsa bunu hemen yapsın. 

Arkadaşım; «Memleketimizde Amerikan siga
rası sarf ediliyor. Buna bir bandrol konumaz 
mı?» diyor. Biz, Amerikan sigarası ithal etmiyo
ruz. Binaenaleyh bandrol mevzuubahis değildir. 
Bu sigaraların ne şekilde geldiğini ve ne şekilde 
sarf edilebildiğini sizler de pek iyi biliyorsunuz. 

Bundan başka mâruzâtım yoktur. (Soldan, 
şiddetli alkışlar) 

REİS — Kifayet takriri vardır, son söz me
busundur, sıradan bir arkadaşa söz verdikten 
sonra kifayeti reyinize arz edeceğim. Söz Nec-
meddin önder'indir, buyurun. 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Muh
terem arkadaşlar, nazara alınması ricasiyle bir 
küçük temenni arz etmek için söz almış bulunu
yorum. 

Yabancı memleketlerde dostları bulunan ar
kadaşlar bilirler, vakit vakit eşantiyon kabilin
den, hâtıra kabilinden bâzı defa takvim gibi bir 
şeyler gelir. Bunlar için,değerlerinin çok üstün
de bir tediyede bulunmak mecburiyeti karşısın
da kalınmaktadır. Hattâ birçok arkadaşlar, bun
ları almaktansa bunlardan vazgeçmek, almamak 
yoluna gitmektedirler. Esasen mücamele kabi
linden olan bu hâdise ile, tekevvün eden bu na
hoş vaziyete bir son vermek lâzımdır. Haddi za
tında bir sene zarfında büyük bir gelir temin ct-
miyen bu hususun tasvibedilmemesi yoluna gi
dilirse öyle tdamin ediyorum ki, aksak bir mua
mele ıslah edilmiş olur. Temennim bundan iba
rettir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bir sual soraca
ğım. • 

REİS — Sırrı Bey, kifayet suallere de şâ
mildir. Bu bakımdan soramazsınız, 

- 9 7 6 -
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Kifayet takrirlerini okuyoruz, efendim. F . 

O : 1 

Saym Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Fasıllara geçilmesini oya 

arz etmenizi istirham ederim. 
îzmir Mebusu 

Necdet Davran 

Riyasete 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti bütçesinin tü

mü üzerindeki müzakere kâfidir. Fasıllara geçil
mesini arz ve teklif ederim. 

Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

Yüksek Riyasete 
Görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye konmasını 

rica ederim. 
Çorum Mebusu 

Fevzi Haeıreeepoğlu 

REİS — Kifayet aleyhinde Abdullah Köksel. 
ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Çok muh

terem arkadaşlar, bendeniz Gümrük ve İnhisar
lar Vekâletinin bütçesi dolayısiyle hudut bölge
mizdeki gümrük kaçakçılığından bahsetmiştim. 

REİS — Beyefendi, esasa girmeye lüzum yok, 
kifayet aleyhindeki beyanlar kısa olmalıdır. 

ABDULLAH KÖKSEL (Devamla) — Sebe
bini arz edeyim, efendim. 

Vekil Beyefendi, bizim temennilerimize ce
vap vermediler, sadece mâruzâtımızın kendi ve
kâletlerini ilgilendirmediğinden bahsettiler. Hal
buki arkadaşlar, yapılan kaçakçılık gümrük ka
çakçılığıdır. Binaenaleyh Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâleti ile ilgilidir. Vekil Beyefendi, bunu te
emmül buyursunlar. Her ne kadar* kaçakçılık 
Jandarma Genel Komutanlığını ilgilendirir ve o 
da Dahiliye Vekâletine bağlı ise de, Hükümetin 
takibettiği kaçakçılık hakkındaki politikası, bil
hassa gümrük kaçakçılığı üzerinde takibedilen 
politika ve bu bapta alınacak tedbirlerin evvel 
emirde Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine aidol-
ması gerekir. Bu itibarla temennilerimize lütfen 
cevap vermeleri icabeder. Binaenaleyh kifaye
tin aleyhindeyim. Bu işin kendi vekâletlerini il
gilendirdiğini lütfen kabul etsinler. 

REİS — Kifayet takririni reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler.... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Lira 

101 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

212 

214 

218 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabil edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez ğeçiei hizmetlileri üc
reti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS -— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyje 34, 
38 ve 89 neu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli >Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REİS - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. , 
4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
er tayını 
REİS -e- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6535 sayılı Kanuna göre veri
lecek tazminat, 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince Ödenecek 
kasa tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

12 000 

14 305 876 

996 625 

62 300 

756 750 

ı :>oo 

602 000 

2 100 

986 200 

10 000 

57575 

- 977 



220 1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
KEÎS — Kabul edenler.- Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

302 Vilâyetler büro masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Matbu evrak 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

305 Vilâyetler kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

309 Nakil vasıtaları masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haber alma masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi-

, ren masraflar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
mjyenjer.., Kabul edilmiştir. 

t : 48 27.2.1956 
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7 500 

71 000 

310 000 

•138 750 

200 000 

110 000 

170 000 

800 000 

65 000 

445 000 

7 500 

25 000 

101 300 

410 

412 

414 

417 

418 

423 

426 

450 

451 

452 

453 

476 

Giyecek ve teçhizat masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük kapılarında ve denk 
motorlarında vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alı
nacak tıbbi ecza ve malzemeler 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen muhafaza memur
ları ve deniz müstahdemlerinin 
teçhiz, tekfin ve kabir yapma 
masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük hizmetleri masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para gönderme masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyehler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin har
cırah ve masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

645 000 

5 000 

45 000 

ı ooe 

46 000 

60 000 

87 600 

32 000 

12 001 

70 000 

165 800 

979 
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Lira 

501 

502 

701 

Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilir kişi sıfatı ile çalıştı
rılacaklara verilecek ücretler 
ile metinlerin teksir ve bastı
rılma» için lüzumlu kâğıt, bas
kı vj saire masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yapı onanım ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

23 000 

20 000 

21 000 

330 000 

711 Makina, alet ve malzemelerin 
tamiri 

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

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

4 500 

275 000 

REÎS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 
malî yılı bütçesinin heyeti umumiyesi Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâleti bütçesi ile birlikte mü
zakere edilmişti Birinci maddeyi okumak su
retiyle müzakereye devam ediyoruz. 

Inbisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 30 541 760 lira ve yatırım masraf* 
lan için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 27 479 651 lira tahsisat verilmiş
ti*. 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

Memur ve hizmetliler ücret
leri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücreti 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak tası re 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir,, 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masraflan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masraflan 
REÎS — Kabul edenler^ Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira* 

22 801 8*0 

289 425 

16 000 

690 000 

1 500 

1 664 783 

2 100 

650 000 

85 501 

S36 500 

90 000 

480 000 

979 — 
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306 

307 

308 
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Lira 

403 

407 

417 

419 

420 

421 

45.1 

452 

453 

Kira bedeli 330 000 
REİS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 250 000 
BBÎS '— Kabul edenler... Et-
nıiy enler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 1 181 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf ve 
harcırahlar 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren masraflar 79 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5232 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 17 500 
REÎS ~~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 80 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tecrübe ıslah ve mücadele 
masrafları 301 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçağı takip ve önleme mas
rafları 130 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları . 9 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 45 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 459 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 bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 İşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

605 4250 sayılı İspirto ve ispirto
lu içkiler inhisarı Kanunu ge
reğince ödenecek şarap ihraç 
primleri ve yapılacak başka 
ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ " 

701 Yapı onarımı 
REİS - Kabul edenler... Et-

' miyenler... Kabul edilmiştir. 

735 Bina satmalma ve yaptırma 
REİS — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

736 5113 ve 6476 sayılı kanunlar 
gereğince satınalınacak veya 
yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarlan 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 500 

98 000 

35 000 

35 000 

200 000 

50 000 

•5 000 

350 000 

750 000 

9 405 917 

4 000 000 
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741 4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak Fabrika 
imal v e doldurma, evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
masrafları 6 223 734 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
vasıtaları ve bunların kurma 
masrafları 6 00ü 000 
REİS —' Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalınacak taşıtlar ve bun
ların komple motorları 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme ve 
sınırlandırma masraflar] 800 000 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — 'Muhterem 

arkadaşlar; ben mahallî bir dâvanın aydınlan
ması hususunda Sayın Vekilden bir temennide 
bulunmak üzere söz alınış bulunuyorum. Seçim 
gölgem olan Tunceli'nin Pülümür kazasında 
Dest, Hibcr, Gönen'li mevkilerinde üç aded tuz
lamız mevcuttur. İstihsal çok iptidai vasıtalar
la yapılı:)aktadır. Kalite ve randıman bakımın
dan çok verimli ve üstün olan bu tuzlaların 
motorla teçhiz edilerek istihsal cihetine gidil
diği takdirde bunun gerek memlekete ve ge
rekse maliyeye büyük bir kâr temin edeceği 
muhakkaktır. Nitekim, halen bu tuzlalardan 
istihsal edilen tuzlar iptidai şekilde ve atlı do
laplarla elde edilmektedir. Böyle olmasına rağ
men her üç tuzladan aşağı - yukarı senede 200 000 
liraya yakm bir para maliyeye sağlanmış bu
lunmaktadır. Eğer arz ettiğim şekilde bu tuz
lalar, motorla teçhiz edilir ve çalıştırılırsa istih
sal birkaç misli daha artmış ve maliyeye temin 
edeceği gelir 500 000 liraya, hattâ bir milyon 
liraya dahi çıkarılmış olacaktşr. 

İkinci istirhamım da, yine bu tuzlalardaki 
memurlara ait lojmanlar da ıslaha çok muhtaç
tırlar. Bu hususta Sayın Vekilden müzaheret 
t olebediyorum. Hürmetlerimle.. 

1958 C : 1 
REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyarak reylerinize 
arz ediyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi (A/ l , A/2) cetvelleriyle 

birlikte reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enle r... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. •-— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 665 254 532 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B•••- CETVELİ 

P. ijira 

1. Satış kârları (İnhisarlar ge-
. liri) '411 181 108 

REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum) 3 300 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

3 Para cezaları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyeiıler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli hasılat 900 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

6 Tütün, içki, tuz, M. Müdafaa 
vergi ler i ; 249 373 424 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir, 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi (B) işaretli cetvel ile bir

likte reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE .3 — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat nevilerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli. 
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B) Galeeek yıllara geçici taahhütlere giriş

meye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli, 
bu kanuna bağlıdır. 

BEİS — Maddeyi cetvel ile birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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 gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler ,bağİi (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BEİS — Maddeyi cetvel ile birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . III . 1957 tarih ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1958 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BEİS — Maddeyi cetvel ile birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

,1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup ta Muha-. 
sebei Umumrye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 1958 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 
kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerinden 
eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3ÜİADDE 7. — Masraf fasıllarından, yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir, 
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BEİS — Maddeyi reyinize arz ediyoram. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — İnhisarlar varidatının hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1958 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BEİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İnhisarlar Umum Müdürlü
ğüne bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, 
hizmetlilere (bu iş yerlerinde çalışan memur
lar dâhil) masrafları döner sermayeden öden
mek üzere çalıştıkları günlerde günde bir kab 
yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme mas
rafını karşılıyamıyacak kadar az olan yerler
de) çalışan işçilere heyet raporiyle perhiz yap
maları ieabeden veya yemek zamanı vazifeten 
dışarda bulunan işçilere yemek ve ekmek bede
linin tekabül ettiği miktar yemek bedeli veri
lebilir. 

BEİS —• Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim; reylerini kullanmıyan arkadaş var 
mil 

Bey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren meridir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

BEİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyiha açık reylerinize arz edilmiştir, efen
dim. 

Ş — Ziraat Vekâleti bütçesi-

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1958 malı yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/22) (i) 

7. — Orman Umum- Müdürlüğü 1958 malî 
yth Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/29) (2) 

(1) 42 sıra sayılı matbua zaptın sonundadvr. 
(2) 43 sıra sayılı matbua zaptın sonundadlr, 
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REİS — Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme 

Çiftlikleri ve Orman Umum Müdürlüğü 1958 
malî yılı bütçe kanunu lâyihalarının müzake
relerine başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşları sıra ile okuyordun : 

Ali Şelhum Devrim (Hatay) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Hüseyin Agun (Rize) 
Ahmet Yılmaz (Sivas) 
Saadettin Karacabey (Bursa) 
Fazıl Yalçın (KırşeHir) 
Tevfik Tığlı (İsparta) 
Osman Eroğlu (Burdur) 
Münif Islâmoğlu (Kastamonu) 
Ahmet Üstün (Ankara) 
Turhan Akarca (Muğla) 
Hasan Erdoğan (Kars) 
Süleyman Çağlar (Kastamonu) 
Behram öcal (Kars) 
Kemal Sarıibrahimoğlu (Adana) 
Kemal Serdaroğlu (İzmir) 
Şahap Kitapçı (Tokad) 
Vahap Dizdaroğlu (Mardin) 
Ali Çobanoğlu (Denizli) 
Rauf Bayındır (Erzincan) 
Rıza Tekeli (Adana) 
Ömer özen (Sinob) 
Tevfik ünsalan (Malatya) 
Arslan Bora (Tunceli) 
Nebil Sadi Altuğ (Manisa) 
Faruk Çöl (Amasya) 
Sıtkı Koraltan (Konya) 
Emin Soysal (Maraş) 
Osman Canatan (Kırşehir) 
İrfan Haznedar (Kütahya) 
Abdullah Köksel (Urfa) 
Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) 
REİS — Ali Şelhum Devrim, buyurun, efen

dim. 
AVNİ URAL (Uşak) — Grup adına söz 

istiyorum, efendim. 
REİS — Buyurun, efendim. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA AVNİ 

URAL (Uşak) — Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye'de millî ekonominin temeli ziraâttir. 

Ana istihsal kaynaklarımız ziraattedir. Sağ
lam bir iktisadi kuruluş ve normal bir eko
nomik kalkınma için her şeyden evvel bu kay
naklarımızın rasyonel işletilmesi ve geliştirilme

si şarttır. Türkiye'de ekilebilen saha mevcut 
çiftçi ailesine taksim edilirse 46 dekar isabet et
mektedir. Veraset Kanununun tabiî neticesi bu 
46 dekarın da parçalanarak çift ve düzen kurup 
emeği karşılar yeterlikte olmıyan ünitelere ay
rılmaktadır. Bunun neticesi köylü şehire, geçim 
ve iş sahası aramağa göç etmektedir. Bir çiftçi 
aile; bu miktar topraktan, yılda tohumluk ve yi
yeceğinden sonra Ziraat Bankasına nüfus başına 
düşen 105 liralık borcunu da ödemeye mecbur 
bulunmaktadır. Köylü yılın yarısını amelelik ede
rek eklediği emeği ile hayatını kazanmaktadır. 
Ayrıca her sene ağır faizler ve biriken borçla-
riyle nereye sürüklendiğini bilmemektedir. Köy
lünün bankaya olan borcunun yalnız faizlerini 
ödemekten âciz bulunduğunu bilmiyen yoktur. 
Milyarları aşan zirai kredinin tamamı ziraatte 
prodükdif olarak kullanılmamaktadır. Mühim 
bir kısmı ticarette, sanayide çalıştırılmakta di
ğer bir kısmı da istihlâk edilmektedir. Zirai kre
dinin bölgelere taksimi ve şahıslara dağılışının 
tetkiki ile, siyasi müdahalenin ve nüfuzun tesiri 
derecesi; açık olarak görülmektedir. Zirai kredi 
küçük çiftçiyi doyurucu olmaktan uzaktır. Zirai 
kredi kontrollü bir ziraat politikasının unsuru 
olmaktan çıkarılmıştır, daha ziyade parti poli
tikasına göre yönlendirilmiştir. Türkiye'de köy
lünün kurşun mühürlü standart tohumluğu yete
ri kadar bulamadığı ve hattâ bâzı bölgelerde 
bunların unutulmaya başlandığı bilinmektedir. 
Ofisin 40 ambar mubayaa mahsulleri kolay yol
dan köylüye tohumluk diye verilir. Ve böylece 
tohumluk derdi de sanki halledilme yolundadır. 
Halbuki; bu memlekette 25-30 yıl evvel kurul
muş tohum ıslah istasyonları, mücadele enstitü 
ve istasyonları, fidanlıklar, paralar, damızlık ve 
ıslah müesseseleri, pamuk yetiştirme ve ıslah is
tasyonu, sulu ve kuru ziraat istasyonları, dona
tım, ziraat mektep ve enstitüleri ile tamamen 
ilmî ve metotlu çalışmaların, bütün memlekete 
yayılacak neticeleri de alınmış, devlet üretme 
çiftlikleri tarafından köylüye yetecek miktarda 
ulaştırma yoluna getirilmiştir. Bu müesseselere 
yeni birisinin ilâve edilmediğini ve mevcutların 
rasyonel çalıştırılmadığını teessürle görmekte
yiz-

Cenup vilâyetlerimiz süne, bambul ve kımıl 
gibi haşerelerin istilâsı altındadır. Teşkilâttan, 
kifayetli ve enerjik bir müdahaleden mahrum 
çalışmalar semere vermemekte, bu memleketin 
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yetiştirdiği mahsulün % 40 ı böylece heder ol- ı 
maktadır. 

1,5.milyon ton kimyevi gübreye ihtiyacımız 
vardır. İskenderun, İzmit ve Kütahya fabrika^-
larının faaliyetiyle Karabük fabrikası istihsali
nin yekûnu ihtiyacımızın 6/1 rine tekabül etme
mektedir. Gübre verilemediğinden % 60 randı
man düşüklüğü tabiî neticedir. Böylelikle ekilen 
topraklarımız yarı hâsıla vermektedir. 77 milyon 
hektar sahamızın nadas dâhil 22 453 000 hektarı 
ekilmektedir. Halbuki yerli ve ecnebi mütehas
sıslar ziraate yarar topraklarımızın 16 milyon 
'hektarı geçemiyeceğini bildirmektedirler. Mer
alar tahribedilmekte bu da hayvancılık aleyhine 
neticelenmektedir. Bu fakir topraklar müstahsili 
bir iki sene sonra tatmin etmemekte ve terk edil
mektedir. Toprak komisyonlarının tevzie tâbi 
tuttuğu arazinin büyük kısmını, bu kabîl mera 
'açmalarının tescili teşkil etmektedir. Toprak 
Kanunu ve teşkilâtı bu suretle kendisinden bek
lenen hizmetin ifası yolundan çıkarılmış bulun
maktadır. Esasen toprak dağıtımı memleketin 
belirli mıntakalarmda yapılmakta asıl toprak
sızların kesif bulunduğu yerlerde komisyonlar 
ya hiç yoktur, veya politik müdahaleler ile vazi
fe görmekten âciz bırakılmışlardır. Böylece 
emirlerle komisyonlar faaliyetlerini istikrarlı ve 
verimli kıramamışlardır. 

Tahribedilen meralar, komisyonların tescili 
ile toprak dağıtılmış gibi ve geriye kalanlar da 

/.meralar halinde istatistiklere geçirilerek ra
kamlar şişirilmektedir, Meranın tahribi kanunun 
gayesine uymamakta, çiftçinin maksadına yetme
mekte, diğer yönden de hayvancılığı inkıraza gö
türmektedir. 

Bütün dünya milletlerinin hububat istihsa
linde en az kendine yeterliği ve bize nazaran 
rantabilite üstünlüğü bir hakikattir. Köklü bir 
teşekkül, geniş ve tecrübeli bir ihtisas kadrosuna 
sahip Ziraat Vekâleti, memleket iktisadi .-yarlığı-.. I 
mıı esasını tesbit ve muayyen bir maksada ulaş
ma hedefinden mahrum bulunmaktadır. Kendi
sinden her şeyi beklenen bir teşekkül hiçbir şey 
verememek durumundadır. Türkiye'nin iktisadi 
emniyetini tâyinde; mihrak olan ziraatimizin 
aşikâr ehemmiyeti lâfzi ve indî kalmaktadır. 

Bir sanayi memleketi değiliz, sosyal bünye
miz ve toprak işliyen nüfusumuzun nispetle ya
yılışı bizi ziraat memleketi safında göstermekte- , 
diı*. Arjantin ve Uruguay'dan etlik canlı hay- J 
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ı van, Amerika'dan et, buğday, süt ve peynir gibi 

günlük geçimimize yarar zaruri maddeleri temin 
ettiğimiz yolunda iktidar organı gazetenin, bü
yük başlıklarla müjdesini gördükçe teessür duy
mamak mümkün müdür?. Birtakım rakamlar ve
riyor, yuvarlak lâflarla her gün, her fırsatta 
kendimizi oyalıyoruz. Hakikatler bunlar değil
dir. Diğer taraftan dış kredi peşinde yılın bü
tün aylarını israf etmekteyiz. Hayatiyetimizi 
tehdideden vakıalara süratle yapıcı müdaheleler 
ve nizamlar vaz'etmek mecburiyetindeyiz. 

Teknolojik tedbirler ve teşkilâtlanma ile hay
vani ve nebati mahsullerimizi değerlendirme, 
müspet netice istihsalinde, tedbirler meyanında 
ele alınmalıdır. 1948 - 1956 yılları arasında se-

I kiz senede mevcut, koyunda artış 2 134 142 ve 
i sığırda 1 366 987 adeddir. 1956 yılında kesilen 

koyun sayısı 2- 569. .733 baş, sığır ve dana sayısı 
da 1 001 807 adeddir. Bu hale göre sekiz sene
deki koyun Ve sığır artışı bir yıllık istihlâkimize 
yetememektedir. Diğer bir ifade ile koyun ve sı
ğırın yıllık artışı senelik istihlâkimizin 10/1 ne 
tekabül etmektedir. Artan nüfus hareketi ve sos
yal bünyenin tabiî gelişmesiyle et ve diğer hay
vani mahsullerde görülecek artış bu kaydın dı
şındadır. 1948 - 1956 arasında süt istihsalimiz 
yine 8 senede 300 bin ton artmıştır. 24 milyon 
nüfusta insan başına 72 litre süt ve sütten ma
mul madde düşmektedir. Başka milletlerde bu 
miktarın 300 ilâ 372 litre olması da ayrı mâna 
taşımaktadır. İktidarın bu maksadı kavrar bir 
telâkkiye sahiboldıığu da görülmemektedir. Bu
gün halkın çektiği ıstırap ve mevcut kuyruklar 
iktidarın kayıtlarına göre malûmatı dâhilinde 
olan hakikatlerdir.; Yiyeceğini dışardan temine 
çalışan bir memleketin zirai politikaya sahip bu
lunduğunu iddia ve-kabul edemeyiz. 

Garp dünyası ve Amerika milletlerinin nüfus 
başına yıllık et istihlâkleri 125 ilâ 275 Kg. ara
sındadır. Bütün dünyada olduğu gibi hayvani 
mahsuller ve et istihlâki milletimizde de içtimai 
tekâmülünün muayyen gayeye erişmesiyle müte
nasip artacaktır. Nüfusla birlikte bu artışa Hü
kümet olarak ittihaz edilmiş tedbir ve plânlarla, 
istihsalin'bu maksada tevcih edilmemiş olmasını, 
bugünden ziyade ilerisi için endişe ile mülâhaza 
etmekteyiz. Nitekim, Amerika'dan pamuk yağı, 
don yağı isterken memleketimizin haiz olduğu ge
niş imkânları nedense görmemekteyiz. Bu nıe-
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yanda zeytinciliğimizde 10 senelik bir plânın tat
biki ile 300 bin ton zeytinyağının istihsalinin 
mümkün olduğunu mütehassıs ve kongre rapor
ları halinde vekâlet dosyalarının malûmatından 
öğreniyoruz. İstihlâkimizin dışında böyle bir ta
hakkuk ile 250 milyon doların yalnız bu yoldan 
temini ziraatin geniş imkânlarına bir delildir. 

Demokrat Parti İktidarı elinde ziraat teşki
lâtı ve imkânları bir yığın malzeme halinde dur
maktadır. Nüfusumuzun % 80 i ziraatle uğraş
maktadır. Buna göre de ziraatin ön plâna alın
ması ve dâvalarının gerçekleştirilmesi lâzımdır. 
Umumi iktisat politikası içinde aktif ve enerjik 
bir ziraat politikasının yürütülmesi zaruridir. 

EEİS — Vaktiniz dolmuştur, efendim. 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü

ğü 1958 yılı Bütçe kanunu lâyihasına 436 arka
daş rey vermiş, 360 kabul, 76 ret, lâyiha kabul 
edilmiştir, efendim. 

Ali Şelhum Devrim sırasını, sırada bulunan 
Behram öcal'a vermiştir. Buyurun, efendim. 

BEHEAM ÖCAL (Kars) — Muhterem arka
daşlar ; 

Halkımızın çektiği sıkıntılara bir" yenisi de 
eklenmiş bulunmaktadır. Bu da et davasıdır. 

Sayın Başvekil et buhranına iktidarları dev
rinde tahribolunan 83 milyon dekar meranın, 
hayvan ıslahına verilmiyen ehemmiyetin sebeb-
olduğunu unutmuş gibi bütün sebebi halkın faz
la et istihlâkinden mütevellit olduğunu beyan 
ettiler. 

Et istihlâkini, yaşama seviyesini yükselt
mekle iftihar eden bir Hükümetin et buhranı
nı halkın fazla istihlâkinden anyarak kendisini 
mazur göstermesi isabetli değildir. Et istihlâki 
1950 de 160 bin ton iken 1957 de 360 bin ton 
yükseldiği iddiası ise, mesnetsizdir. Aradaki 
fark olan 200 bin ton etin nasıl temin edildiği 
ve nasıl istihlâke arz edildiği izahı güç bir key
fiyettir. 

Sayın Başvekil, 1950 de 500 bin hayvan ih-
racedilirken ihracatın 60 bine indirildiğini be
yan ile bu farkın bu suretle kapatıldığını tev
sik etmek istediler. 1950 de ihracedilen 500 kü
sur bin hayvanın canlı ağırlığı 23 500 tondur ki, 
et olarak âzami 15 000 tona tekabül etmektedir. 
Hükümet 15 bin tonu, ihracatı kısarak ancak 
karşılıyabildiğine göre arttığı iddia edilen 
200 000 ton etin bakiyesi olan 185 bin ton eti 
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nasıl karşıladığının tâyini hakikaten güçtür. 
Mezbahalarda kesilen hayvanların iki mislinin 
de köylerde kesildiğinin kabulü ile hesabedilerek 
tesbit edildiğine göre, 360 bin ton et için 15 mil
yonu mütecaviz hayvan kesmek lâzımgelir. 

Memleketimizde 65 milyon et hayvanı bulun
duğuna göre, her yıl istihlâk için 15 milyonunun 
kesildiğini, buna rağmen de yılda 3 milyon art
tığını ilmen kabul etmeye imkân yoktur. 

1950 den beri hayvan artışı % 18, nüfus ar
tışımız ise, aynı devrede % 22 dir. Görülüyor ki, 
hayvancılığımız nüfus artışından dolayı fazlala-
şan istihlâke bile kâfi gelmemektedir. 

Hayvanların kantite bakımından değil de, 
kalite bakımından tekamül ettirildiği iddia
sı akla gelebilirse de, eğer kesilen hayvanlarla 
istihsal edilen et miktarları karşılaştırılırsa, hay
van sikletlerinin 1950 ye nispeten yükseldiğini 
değil, azaldığını göreceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, ziraat memleketi ol
mamıza rağmen, bilhassa istihlâk maddelerin
den çektiğimiz sıkıntıdan dolayı üzülmemek 
kabil değildir. 

Et, süt, peynir, yağ sıkıntısı Hükümetçe faz
la istihlâkle izah edilmekte, keza bu suretle de 
kendilerinin mazur görülmesi gerektiği beyan 
edilmektedir. 

Et, süt, peynir, yağ ve şekerin halkça daha 
fazla istihlâk edildiğine ve bu suretle halkın ya
şama seviyesinin yükseltildiğine biran inanmış 
görünelim, peki, memleketimizde % 106 nispe
tinde çoğaltılarak 14 milyon 529 bin tona çıka
rıldığı bildirilen hububata ne oluyorda, yine it
hal mecburiyetinde kalıyoruz. «Halk bunu da 
istihlâk ediyor» diye yapılan ifade diğer iddia-
lariyle tenakuz teşkil eder. Et, süt, peynir, yağ 
ve şeker yiyen halkın hiç olmazsa, yediği ekme
ğin bir miktar azalması lâzımgelmez mi? Ekmek 
umumiyetle yaşama seviyesini gösteren bir me
tadır. Bir memlekette ne kadar çok ekmek... 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur, efendim. 
BEHRAM ÖCAL (Devamla) — Yeniyorsa 

yaşama seviyesi o kadar düşüktür diye kabul 
edilir. Halbuki Hükümet 1950 de nüfus başına 
199 kilo olan hububat istihlâkinin 245 kiloya 
yükseldiğini iddia etmektedir. O halde, halkın 
yaşama seviyesinin yükseltildiği iddiası varit 
değildir. Halk ve köylü tamamen katıksız ekme
ğe kalmıştır. (Sağdan, alkışlar) 
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REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim söz sı

ramı Behram öcal arkadaşıma veriyorum. 
REÎS — Arkadaşınız söz talebinde (bulun

muş kendileri de söz kullanma hakkından isti
fade etmişlerdir, ikinci defa söz almadıkları 
için kendilerine söz veremem. [Buyurun efen
dim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Muhterem Başvekilimiz Bursa "da bu 
ayın içinde bir demeç verdiler ve et meselesin
den bahsettiler. Ziraat bütçesi görüşülürken 
bu mevzu üzerinde durmamız icabeder. Tica
ret Vekâleti bütçesi münasebetiyle bu mevzu 
üzerinde konuşmak imkânını bulamadığım için 
şimdi konuşmak imkânına 'sahibim. Biraz ev
veli Behram öcal arkadaşımız da et istihlâk ve 
istihsali dolayısiyle açıklamada bulundular. 

Başvekilimiz Türkiye'de 1950 yılında 60 -
70 bin ton et istihlâk edildiğini söylemişlerdi. 
Şimdi de istatistik Umum Müdürlüğünün neş
rettiği raporları tetkik edelim. 1950 senesin
deki et istihsali 88 759 tondur. Bütçe Encüme
ni mazbata muharriri arkadaşımıza sordum. 
dedi M, «Biz et istihsalinde mebde olarak 1950 
yılını değil 1949 u alıyoruz.» Çünkü rakamla
ra politika yaptırmak istiyorlar. Zira 1949 da 
et istihsali 80 bin ton, 1950 de ise 88 759 ton
dur. işte bunun için 1949 mebde olarak alın
maktadır. Mademki her hususta 1950 yılını 
esas alıyorsunuz, lûtfedinde et meselesinde 
'de 1950 yi alalım. 

1950 de kesilen 88 759 ta . Bu yalnız mez-
bahalarda kesilenlerdir. Şimdi bir ölçü alıyor
lar ve diyorlar ki, «et yalnız mezbahalarda de
ğil köylerde de kesilir. Binaenaleyh bu mez
baha rakamlarım iki ile darbetmek lâzımdır ki 
IhaMki kesimi bulalım.» Şimdi fau esas üzerin
den hareket ederek 1950 nin 88 759 rakamını 
iki ile darbedersek 177 518 ton eder. Tamam 
ımı? (Tamam sesleri) Bu 1950 nin hakkı. Gele
lim şimdiki zamana. Muhterem Başvekil, 3 Şu
batta E t - Balık Kurumu Umum Müdürü is
tanbul'daki beyanatlarında; «şimdi», diyorlar. 
Şimdi tarihinden 1957 yi anlamak lâzımdır. 

Elimizde Devlet faaliyetlerini gösterir res
mî rakamlar olarak 1957 ye ait bir rakam he
nüz mevcut değildir. Bütçe Encümeni müzake
relerinde bu mevzuda sorduğumuz zaman Zira
at Vekili 149 bin ton olduğunu beyan buyur- I 
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muşlardır. Muhterem Başvekilimiz bunu 360 
bin ton olarak göstermektedir, üzerinde ısrar 
etmektedir. Muhterem Sebati Bey de geçen gün 
360 bin tondur diye üzerine basa basa söyledi
ler. Şimdi bu 360 bin ton nereden geliyor? Bir 
mehaz bulamıyorum. 

Şimdi; 1956 nm verdikleri rakamı 149 448, 
150 bin farz edelim. Diyorlar k i ; «1957.yılı için
de 30 bin ton artmıştır. 1936 dan 1956 ya ka
dar bütün yıllarda hiçbir zaman 15 bin ton 
artmamıştır. Yılların vasatisi 10 bin ton!» Hay
di Sebati Beyin hatırı için 150 ye 10 - 15 bin 
ilâve edelim, 165 olsun. 165 i 2 ile darbedelim; 
230 bin ton eder. Eğer biz buna 360 bin ton 
dersek bunun içinden çıkmak kolay değildir. 
En geniş rakamla 130 milyon kilo fark eder. 

Muayyen mevzularda Muhterem Başvekil, 
komisyon âzası, Hükümet her nedense bu et 
mevzuunda gayet hassastırlar. Biz de bu sebep
le İsrar ediyoruz. 

Şimdi arkadaşlar; et meselesinde bu istatis
tik rakamlarını açıkladıktan sonra Ziraat büt
çesi üzerinde bu kısa zaman içinde... 

RElS — Müddetiniz kalmamıştır, efendim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Daha baş

lamadan müddetin bittiğini söylüyorsunuz. 
REÎS — Ne yapayım, üç dakikanızı yalnız 

et mevzuu ile geçirdiniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Merek et

meyin, fasıllarda yerini bulur, konuşurum. 
RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATİ ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım, bu et meselesi hakikaten 
yılan hikâyesine benzedi. Şimdi arz edeceğim 
malûmattan sonra da bu et meselesi devam 
edecek oıursa hakikaten bunun hiç çaresi yok 
demektir. Et meselesi hakkında, Türkiye'de ke 
silen hayvanlar yâni kesim, hakkında öteden 
beri muntazaman istatistikler tutulmakta ve 
neşredilmektedir. Bu Demokrat Parti iktidarı 
zamanında az evvel de böyle idi. Bu rakamlar, 
mütaaddit defalar arz ve izah ettiğim gibi, mez
bahalarda yapılan kesimlere aittir. Umumi ke
sim miktarını mezbahaların temsil ettiği nüfus 
nispeti % 27 - 28, % 23 - 24 dir. Bu senelere 
göre değişmesine rağmen Türkiye'de umumi
yetle mezbahalarda kesilen etin bir misli de 
köylerde kesildiğine göre istihlâk rakamları 
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mezbahalardaki kesim miktarının iki misli ola
rak kabul edilmek gerekir. Ancak bu. hesap 
1957, 1955 hattâ 1950 den değil, 1936 dan iti
baren böyle yapılmaktadır. Şimdi elbette bu 
hesabın değişmesi lâzımgelir, ama orayı hesa
ba katmıyoruz. Diyoruz ki, 1949 - 1950 senesin
de mezbahaların bulunduğu belediye hudut
larının haricinde ya§ıyan Türk milletinin, büyük 
kısım eti bayramdan bayrama yerken şimdi 
çok yemektedir. Biz şimdi bu nispet çok değiş
miştir iddiasında değiliz, iki misli kabul ede
lim. Kabul etsek ne olur, kabul etmesek ne olur? 
Bakınız şimdi arkadaşlar; Behram ve Sırrı Ata-
lay arkadaşımız, kendilerine şifahi izahat ver
meme rağmen, gelip buraya et meselesini tekrar 
tazelediler. İstatistikler elimizde... Şimdi Sırrı 
Atalay bir noktadan başlamak istiyor. Bu kür
süden tekrar edilen sözlerin, af buyursunlar, 
ne kadar istatistikler tetkik edilmeden,bimuhaba 
söylendiğini anlamak için bakınız İstatistik 
Umum Müdürlüğünün rakamlarına'«Vasati ola
rak et istihlâki senede 10 bin ton artmaktadır. 
Yalnız 1957 rakamları neşredilmedi. 1956 rakamı 
149 bin ton olduğuna göre artış vesati on bin 
ton artsa 1957 de 159 bin ton, olması ieabeder. 
Siz nasıl olur da 180 bin ton deminiz?» diyor 
ve yine kalkıp kemali cesaretle burada «senede 10 
bin tondan fazla artış olmamıştır» diyor. Fa
kat 1949 da 80 bin ton, küsuratı almıyorum, 
takip buyurmanızı rica edeceğim. 1950 de 88 bin 
ton. 1951 de, 98 bin ton, 10 bin ton fark. 1952 
de, 102 bin ton, 4 bin ton fark. Hani hiçbir 
sene 15 bin tondan fazla olmamış buyurdu ya. 
1954 te 121 bin ton, 1955 te 140 bin ton! Rica 
edeceğim, 140 bin tondan 121 bin tonu tarhet-
sinler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 138 bin ton. 
REİS — Sırrı Bey, zatiâlinizi dinledik, siz 

de dinleyin. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Devamla) - - 140-bin tondan 121 bin 
tonu çıkardığınız zaman 19 bin ton kalır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 138 bin ton. 
REİS — Sırrı Bey, bir daha müdahale eder

seniz, bir ay içinde üç ihtar almış olacaksınız. 
Takbih cezasına geçeceğim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA
MAN (Devamla) — Peki, 138 binden 121 bin 
tonu çıkarırsanız, 17 bin ton eder. 10 bin ton
dan gene fazla. Yani arkadaşlar bu kadar basit 
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rakamlar, uzun kolonlar değil. «Hiçbir sene 
15 tondan fazla olmamıştır.» diyor. Efendim, 
işte altı kalem rakam içinde böyle bir (hata ya
pıyor arkadaşımız. 

Şimdi arkadaşlarımız der ki; «1950 senesin
de mezbahada kesilen 88 bin ton.» 1949 a aid-
olanı neden almıyor? Peki almasın, biz 88 bin 
tonu alalım. 1950 de 88 bin ton. 1956 da ise 
149 bin tonmuş, artmış nüfusun artış nispetin
den fazla artmış. Bu, iki kere iki dört, beş değil. 

Kaldı ki,. 1950 senesinin 14 Mayısı, Demok
rat Partinin henüz iktidara geçtiği zaman. 1949 
sonu itibariyle, bu rakamı almasından basit bir 
şey yoktur. 80 bin ton, iki misli 160 bin ton. 

1957 de ise 181 bin ton. Buna rağmen yet
miyor, 1957 senesinde yedi bin ton et ithal edi
yoruz. 1956 da 1 560 bin ton. 180 bine var
maya ne ister? 24 milyon kilo! Artan bu. Siz 
nasıl izah ettiniz ? 

1957 de 51 vilâyetimizde yapılmış olan ke
simin neticeleri elimizde. Geriye kalan vilâye
timizi de İstatistik Umum Müdürlüğünce yapı
lan hesaplardaki usullere tevfik ederek, bun
dan evvelki senelerde vâki olan artışların va
satisini nazarı itibara almak suretiyle üstelik 
hayvan beslenmesinde 1950 - 1957 arasındaki 
gelişme farkını da, yani beslenme ile hayvan 
kilosundaki vasati artışı da bir tarafa bıraka
rak kör gözlerinize... (Sağdan, gürültüler, «kör 
ne demek?» sesleri) 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Kör ne de
mek? 

SEBATI ATAMAN (Devamla) — Zatıâlini-
zin gözü kör desem hakaret mi etmiş olurum? 
Görmiyen göze kör derler. Bu hakaret değil
dir. Siz rakamları görmüyorsunuz, ondan kör 
diyorum. Yoksa ben size körsünüz, demiyorum, 
sizin gözünüzü açmıya çalışıyorum. (Soldan, al
kışlar) 1957 rakamları en titiz şekilde ve en 
aşağı tahminlerle 180 bin ton olarak hesaplan
mıştır. Bakın arkadaşlar; farzedelim ki, arka
daşımızın aldığı rakamı 1950 de 88 000 ton ola
rak alaUm. Mezbahada yapılan et kesimi 1950 
ile 1957 arasındaki artış nispeti, % 127, nü
fustaki artış nispeti % 23. Nasıl hesabediyorsu-
nuz? Nasıl hesabettiğimizi arz ettim. 51 vilâyet
te neticeleri aldık. 

VAHAP DlZDAROĞLU (Mardin) — 15 
gündür bir kilo et alamadık. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SEBATİ ATA

MAN (Devamla) — Diğer 16 vilâyetteki neti
celeri henüz alamadık. Bu 16 vilâyette geçen 
seneki neticelere göre vasati artışın en aşağı 
seviyesini almak ve hattâ hayvanların kiloda 
artmamış olduğunu farzetnıek suretiyle hesa-
bettik. 7 bin ton da itttıal ettik. Bunlar gramı
na kadar katî ve sabit. Bunu da kattık, etti 
180 bin ton. İki misli zait 7 bin ton, eder 367 
bin ton. Yedi bin tonu niçüi ikiye darbettiniz 
demiyesiniz. Bulduğumuz rakamın hesabını 
öteden beri, yani 1938 den beri tatbik ettiğimiz 
usule göre yapıyoruz. 

Senei hazıra zarfında 360 bin ton et istih
lâk etmiştir Türk milleti! Bu, katî, sabit, açık, 
bahir ve zahir olan hakikattir. Bunun ötesi yok
tur ve Türk Millet eti şu kadar istihlâk etme
miş, bu kadar istihlâk etmiş, şu olmuş, bu ol
muş diye 8 defa bu işi kürsüye getirmekle hiç
bir şey elde edemezsiniz. Kesilen et ve hayvan 
miktarı, ne kadar uğraşırsanız uğraşınız, size 
rağmen artmakta devam edecektir! Ne yapa
lım? (Soldan, gülüşmeler, sağdan, «piyasada 
et yok» sesleri) 

Affmızı rica edeceğim, 7 bin ton var ya bu 
miktar 360 bin tona ilâve olunacak ve rakam 
bu suretle 367 bin tona erişecektir. Gramına 
kadar söyliyeceğim. (Sağdan, «yine yanlış söy
leme» sesleri) Arkadaşlar, siz gelecek, et istih
lâk etmemişiz diyeceksiniz, biz de gelecek, Dev
letin resmî rakamlarına istinadetmek suretiyle 
et istihlâkinin ne kadar arttığını on defa arz 
edeceğiz. Bunun başka çaresi yoktur. 

Şimdi arkadaşlar, 1949 senesindeki rakam
ları hesabederken vasati olarak büyük baş hay
vanlardan sığır 78 kilo ve koyun 17 kilo ola
rak hesabedilmektedir. (Sağdan, soldan, gürül
tüler) 

REİS — Rica ederim Suat Bey, Geçioğlu 
Bey, gürültüye sebeboluyorsunuz. Hatibin sö
zü işitilmiyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SEBATI ATAMAN (Devamla) — İstatis
tik Umum Müdürlüğünün neşrettiği rakamla
ra dayanıyorum. Bâzı arkadaşlar zannediyor
lar ki, hayvanlar ayrı ayrı ve gramı gramına 
mezbahada tartılır. Hayır arkadaşlar, vasati 
kilo olarak sığır 78 kilo ve koyun 17 kilo itibar 
olunur. Fakat 1950 den 1957 ye kadar besin 
işleri de inkişaf ettiğinden bugün bir sığır, 
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hattâ aşağının aşağısı, 100 kilo gelir, koyun da 
20 kilo. Böyle hesabedildiği zaman bulunacak 
rakam 383 bin tondur. Yani biz 360 bin ton 
derken 1949 - 1950 ölçülerini hesabederek 360 
bin ton diyoruz, yoksa 1950 den bu yana hay
van kesiminde hâsıl olan gelişmeyi kilo olarak 
hesabedersek bu 383 bin tondur. 

Şimdi Behram öcal arkadaşımız der ki, «Bu
nun 360 bin ton olabilmesi için 15 milyon hay
van kesilmesi icabeder.» Şimdi rakam... Allah 
rızası için; 360 bini 15 milyona taksim ediniz. 
Kaç kilo düşer? Yani bizdeki sığırlar sinek mi
dir? (Gülüşmeler) İnsaf etmesini rica ederim 
arkadaşımın. Yani bu kadar olmaz Behram Bey! 

Şimdi muhterem arkadaşlar, et meselesinin 
1957 sonuna kadar geçirdiği safha bu. 

Bundan sonra gelecek sene bütçe müzake
relerinde sizlere bu rakamdan daha geniş ve 
daha büyük rakamlar vereceğimizi kuvvetle 
ümidetmekle sevinç duymaktayız. Çünkü kuzu 
kesimini menetmiş bulunuyoruz. 15 kiloda ke
sim menedilmiştir, gelecek yıl bunu yirmiye 
çıkaracağız. Bu haddin 15 kilodan yirmi kilo
ya çıkarılması 140 ilâ 160 milyon lira bize ka
zandıracaktır, diyorum. Demokrat Partiye de
ğil, Türk Milletine! Binaenaleyh gelecek sene 
daha büyük rakamlar vermekle iftihar edece
ğiz arkadaşlar. 

Et meselesi bundan ibarettir. (Soldan, al
kışlar, bravo sesleri) 

REİS — Hüseyin Agun, Rize. 
VAMIK TAYŞİ (İzmir) — Reis Bey Hrup 

adına. 
REİS —• Buyurun, efendim. 
DEMOKRAT PARTİ MECLİS GKUPU ADİ

NA VAMIK TAYŞİ (İzmir) — Muhterem ar
kadaşla!', Sebatı Bey et hakkında kâfi izahatı 
verdi. Bendeniz yalnız bir noktaya temas edece
ğim. Muhalif arkadaşlarımızdan Muhterem bir 
zat (Soldan, «Sırra Atalay» sesleri) Gümrük ve 
İnhisarlar bütçesinde konuşurken kaçakçılıktan 
bahsetti ve et meselesindeki sıkıntıda kaçakçı
lığın mühim bir rol oynadığını söylediler. Bizim 
Türk lirasiyle alman hayvanın Suriye'de aynı 
miktar Suriye lirasına satıldığını söyledi ki, bir 
Türk lirasının kıymeti 25 kuruş olduğuna" göre, 
bu ifadeye göre Suriye'de et fiyatı bizimkinden 
dört misli fazla demektir. Hayır arkadaşlar, b i 
zim et fiyatı ile komşularımızın et fiyatı arasm-
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da yüzde dört yüz fark vardır. (Sağdan, bravo, 
sesleri) Yunanistan'la da fark böyledir. 

Şimdi gelelim Muhterem Avni Bey arkadaşı
mın ve Behram Beyin mütalâalarına. Behram 
Bey meraların tahribinden bahsetti ve zirai du
rumumuzu «fecaat» olarak vasıflandırdı. 

Meralar iki türlüdür. Affedersiniz hocalık
tan bakiye var. Bunlardan birisi mutlak mera
dır, diğeri ise vasıtasızlıktan ve imkânsızlıktan 
şimdiye kadar işlenememiş topraklardır. Bunlar 
meralaşmış tarlalardır. Demokrat Parti iktidara 
geçtikten sonra nüfusun ve iktisadi hareketlerin 
artması dolayısiyle bu topraklar işlenmiştir. Nü
fusun çoğalması ile beraber ihtiyacın artması 
ile bu vasıtasızlık ve imkânsızlıktan açılamıyan 
tarla halindeki mera arazisini açmak için lü
zumlu vasıtaları hemen temin etmenin icabetti-
ğine kaani oldu ve gördüğünüz teknik vasıta
ları ithal etti. Hemen şunu ilâve edeyim; bizim 
bu meraların açılması ile yaptığımız bir tahrip 
değildir, biz ihmal edilmiş olan tarla arazisini 
eski haline irca ettik. Bu vasıtalar geldikten 
sonra zirai istihsal % 17,1 den % 28,8 e çıktı. 
Bu, iftiharla söylenecek bir sözdür. Ortada bir 
facia, bir mera katli yoktur. Meralar kendi hu
dutlarına çekilmiştir ve biz de bunu istiyorduk. 

Sonra efendim, kendileri bir diğer hususa te
mas ettiler, çok teşekkür ederim. Nüfusumuz art
maktadır. Zirai nüfusumuz da artmaktadır. Şöy
le bir hesapla günde beş bin aile teşekkül etmek
tedir. Bunun üç bini çiftçidir. Bunun bir sıkın
tı olarak ortaya atılması pek yerinde değildir. 
Arazimizin darlığından bahsettiler. Arazimizi zi
rai nüfusa taksim edecek olursak çiftçi lehine 
olur. Nüfusu çoğaltmıyalım mı? Bilhassa ziraat 
nüfusumuzun çoğaltılmasını istiyoruz, politikamız 
da budur. (Soldan, alkışlar) Köylümüzü köyler
de bırakıp gidelim mi, bu yapılacak iş mi? Alman
ya'da % 15 tir ve iktisaden sıhhi bir bünyeye sa-
hibolan bir memlekette bu nispetin % 25 e inme
si lâzımdır. Biz bunu % 50 ye indirirsek bun
dan mesut olacağız. Çünkü bu bize sıhhi, iktisadi 
bir bünyeye sahibolmaya başladığımız müjdecisi 
olacaktır. Bugün artan zirai nüfusumuzu ne 
yapacağız? Bunları fütuhatla bir yere mi yerleş
tireceğiz, yoksa hicrete mi zorlıyacağız? Bunları 
çekecek, massedecek sınai sahadır. 

Arkadaşımız sınır tahdidi, veraset ve tevhidi 
arazi meselelerine temas buyurdular. Bunların 
ele alınmış olduğu, Toprak ve îskân Umum Mü-
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dürlüğü bütçesi burada konuşulurken ifade edil
di. Onun için bugün bütçemiz konuşulurken bu 
veraset, sınır tahdidi ve tevhidi arazi mevzuları
nın ele alınmış olduğunu daha evvelden öğrenmiş 
olmakla bahtiyarlık hissediyoruz. Bunlar evvel
ce ele alınmamıştı. * 

Sonra efendim, yine kendileri tohum ıslah 
istasyonlarından, haralardan bahsettiler. Haki
katen bunda kendileri ile beraberim. Bu mü
essese eskiden kuruldu. Fakat bunların üzeri
ne hiç ilâve edilmediği yolunda söz söyliyen-
ler, bendenizi 1950 ye gitmek zorunda bırak
tılar, ama ben yine de gitmiyeceğim. (Soldan 
gülüşmeler) 

Yalnız kendilerinin hasret kaldıkları kur
şun mühürlü tohumlar ancak 3 - 4 sene evvel 
Devlet Üretme Çiftlikleri tarafından meydana 
çıkarıldı. Devlet Üretme Çiftlikleri 1950 sene
sinde tohumluk mevzuunda ciddiyetle çalışma
ya başlamıştır. 

Halihazırda Ziraat Vekâleti, tarafından bü
tün medeni milletlerde mevcudolan tohum 
kontrol mevzuu, bütün ciddiyetiyle ele alınmış, 
tohum kontrolü ve sertifikasyon kanunu tan
zim edilmiştir. Yakında yüksek huzurunuza 
getirilecektir. Bu büyük bir noksan idi. 2 - 3 
seneden beri uğraşılmış ve neticeye bağlanmış
tır. Şimdiye kadar tohumluğun kanuni emniye
ti mevcut değildir. Muhterem Avni Ural Bey 
yakında Devlet tarafından kontrol edilmiş, mü
hürlü paketler içinde tohumluğu ellerine ala
caklardır. 

Sonra süne, kımıl, bambıl ve diğer haşerat-
la mücadele yapılmıyormuş. Şu bütçe tasarısını 
tetkik edersek Ziraat Vekâletinde mücadeleye 
verilen ehemmiyeti anlarız. 429 ncu fasılda 
1950 deki 1 milyon 932 bin liralık tahsisat bu
gün 10 milyon liraya çıkarılmıştır. Bilhassa 
bu bir reformdur. 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Randımandan 
bahsediniz. 

VAMIK TAYŞÎ (Devamla) — Hangi ran
dımandan? 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Buğday randı
manından. 

VAMIK TAYŞI (Devamla) — Buğday ran
dımanı mı? Peki ondan da bahsedeyim. Yalnız 
mühim bir noktaya temas edeceğim. Vakit de 
geçiyor ama, ben de hep fasıllarda söz alıp nok-

I sanları tamamlıyacağım. 
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Efendim mücadele teşkilâtımız o kadar bü

yümüştür ki, bir Umum Müdürlük haline ge
tirilmiştir. Hususi eşhas tarafından da müca
dele o kadar inkişaf ettirilmiştir ki, yerli ve 
yabancı sermayelerle zirai mualecat fabrikala
rı kurulmuş ve bunların kapasiteleri 30 bin 
tonu bulmuştur. Yakın bir zamanda bu husus
ta döviz sarfına ihtiyaç kalmıyacaktır. İster
seniz bu fabrikaların isim ve kapasitelerini de 
şöyliyeyim. Eğer mücadele yapılmamış olsay
dı hususi teşebbüs böyle bir sanayi kurar mıy
dı? Hattâ ve hattâ memleketimizdeki mücade
le gerek vüsat itibariyle, gerekse teknik itiba
riyle Balkanlardan ve Yakın - Doğu'dan çok 
üstündür, onlara numune olacak kadar mü
kemmeldir !. 

Bugün müeadele tayyarelerle yapılmakta
dır. 12 tayyaresi olan bir Türk firması mücade
leyi Göller mmtakasmda yapmaktadır. Hani 
mücadele yapılmıyordu? Yapılan mücadele ne
ticesi, süne haşeresi geçen sene ortadan kalk
mış vaziyete geldi. Hükümet mücadele işi için 
milyonlarca lira sarf ediyor. 

EEÎS — Bir dakikanız kalmıştır. 
VAM1K TAYŞÎ (Devamla) — Ziyanı yok 

efendim, fasıllarda söz alır, konuşurum. 
REİS — Hakkınızdır. 
VAMIK TAYŞÎ (Devamla) — Teşekkür 

ederim. 
Sonra randıman meselesine temas ettiler. 

Hububat randımanından bahsediyorlarsa, kim
yevi gübre tatbikatı ve aynı zamanda iyi tohum
luk sayesinde randıman artmaktadır. Islah mü
esseselerinin meydana getirdiği tohumluklar bu
gün yabancı memleketlerde bile aranmaktadır. 
En kısa zamanda tohumluk hububatta bile, gö
receksiniz, memnuniyet verici neticeler alınacak
tır. Ve bu neticeler randıman hesaplarına göre 
% 10 kadar artacaktır. Eğer randıman olarak 
hektar başına kuru hububatı alıyorlarsa bugün 
almakta olduğumuz randıman, elde ettiğimiz is
tihsal miktarının değeri Amerika'daki bugünkü 
iklim şartlarına göre tıpa tıp aynıdır. Size bu
nun rakamlarını da verebilirim. Tabiî siz bunu 
Holânda ile mukayese ederseniz ben de size Ada-
pazarı'nı gösterebilirim. Yine Adapazarı'ndaki 
randıman Avrupa'daki randımana tıpa tıp eşit
tir. Kuru ziraatte her sene nadas yapılır. Mah
sul miktarı 100, 110 kilodur. 

1968 O : 1 
REİS — Müddetiniz bitti, cümlenizi tamam

layın, efendim. 
VAMIK T A YŞİ (Devamla) — Fasıllarda ta

mamlarım, efendim, (-Gülüşmeler), (Soldan, sü
rekli alkışlar) 

REİS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü büt
çesi için oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız 
varsa lütfen, oylarını kullansınlar. 

Öy toplama muamelesi bitmiştir, efendim. 
Hüseyin Agun.-
HÜSEYİN AGUN (Rize) — Muhterem ar

kadaşlarım, benden evvel konuşan muhterem 
profesör Vamık Beyefendi, birçok sualleri mukhi 
şekilde cevaplandırdılar. Yalnız muhterem arka
daşlarım, Türkiye'de bir ziraat dâvasının mev-
cudolduğunu ve ötedeiı beri bu dâva üzerinde 
birçok sözler sarf edildiğini hepimiz biliyoruz. 
Gerek burada, gerekse encümende birçok hatip
ler bu dâva üzerinde (konuştular ve tenkidlerde 
bulundular. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin 77 milyon hektar 
arazisi içerisinde 22 milyon hektarı ziraate elve
rişlidir. Bugün için tamamen pullukla kontrol 
altındadır. Nadas sahası dâhil 22 milyon hektar
dan bugün nadas hariç bırakılacak olursa 14 -' 15 
milyon hektar arazi tamamiyle ekilmektedir. 
1956 kayıtları bize bumu göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memlekette 
her sene artan nüfus miktarı ve bunun baliğ ol
duğu miktar 27 milyondur. 14 milyon hektar da 
2 500 küsur çiftçi ailesi arazileri üzerinde (dö-

randımau 1956 senesi itibariyle 
istihsal 

ye toprakları üzerinde 

nüm başına 
100-116 kilo) 14 milyon ton hububat 
etmektedir. 

Bir arkadaşımız 666 bin ton buğdayı Ameri
ka'dan getirmek suretiyle memleketimiz şehirle
rinin iaşe edildiğinden bahsetti. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 den sonra Türki-
evvelâ Marşa! yardımı ve 

sonra kendi emeklerimizle 43 bin traktörü iki 
buçuk milyon çift hayvanın yanma yerleştirmek 
ve nihayet 9 buçuk milyon ton hububat istihsa
lini 14,5 milyon tona çıkarmak suretiyle 27 mil
yon nüfusumuzu beslemekte devam ediyoruz. 
Fakat muhterem arkadaşlar bununla iktifa edil
miş değildir. Nüfusun.35 - 40 milyona çıkması
nı ve çıkacağını nazarı itibara alan iktidar Hü
kümetinin artan nüfus ihtiyaçlarını temin için 
her türlü tedbiri almıa olduğunu memnuniyetle 
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müşahede etmekteyiz. îşte bizim D. P. îıüküınet
lerimizi takdir etiğimiz nokta, buradadır. Buna 
nasıl muvaffak olmuştur, bu noktayı kısaca arz 
edeyim. Yalnız traktörle bu dâvanın kazanılmı-
yacağmı takdir edersiniz. Bunun yanında ran
dımanı 100 - 118 kilo olan bir topraktan alman 
14 milyonluk verimi, 22 milyona çıkarmak im
kânı var mıdır? Bunu da araştırmalıyız. Türki
ye topraklarının gaye noktası, 22 milyon hekta
ra (220 milyon dönüme) kadar ilerliyeceği za
mandır. Bundan fazla bir ziraat arazisini mem
lekete kazandıracağımızı düşünmediğimize göre, 
evvelâ bunlar için çok lüzumlu olan su politika
sını memlekette birinci derecede ele almak yani 
tam bir milyar 78 milyon lira yatırım yapmak 
suretiyle vücuda getirilen barajlardan elde ede
ceği bol su ile bu dâva halledilecektir. Arazi, 
barajlardan temin edilen sularla beslendikten 
sonra dönüm başına istihsal edilecek hububat 
miktarında büyük artışlar kaydedilecektir. 

Suni gübre hububat istihsalinde büyük fay
dalar temin eder. Bu herkesin bildiği bir haki
kattir. Tarlalar bol su ile beslendikten ve güb
re ile kuvvetlendirildikten sonra verim birkaç 
misli artacaktır. Biliyorsunuz su ve gübre bir 
toprağın inbat kuvvetini artırır. Anadolu'da fos
forlu gübreyi toprağa verdiğimiz gün köylünün 
yüzünün güldüğü gündür. Hükümetimiz bu 
maksatla Kütahya'da, Mersin'de, İzmit'te ve Ka
rabük'te bulunan fabrika ve tesisleri genişlet
mek, kapasitelerini artırmak suretiyle 350 bin 
ton gübrenin üstünde gübre temin etmeye başla
mak üzeredir. Eskiden 25 bin ton istihsal eden 
fabrikalarımız bugün 350 bin tonun üstüne çık
mak üzeredirler. Bu suretle Hükümet, bugün 
bu ihtiyacımızın da köşe taşlarını yerine koy
muş, temelini atmış ve eserleri yükseltmiştir, 
yükseltecektir. Sudan sonra, gübreden sonra 
köylümüzün dertleri kalmayacaktır. Bugün Ana
dolu'ya 43 mm. nin dununda yağmur düştüğü 
sene Anadolu çiftçisinin boynu büküktür arka
daşlarım. Yüksek yayla mmtakası suni gübre 
ve su kuvvetiyle baştan aşağı ekilip sulandıktan 
sonra bu toprağın verimi en az % 50 artmış 
olacak ve bu topraklar üzerinde 35 - 40 milyon 
insan refah içinde yaşamış olacaklardır. Biz 
Amerika'ya, Holânda'ya bakmıyalım, aynı iklim 
kuşağında olan İtalya kadar verim elde edelim, 
şimdilik bize kâfidir. Bugün İtalya'da dönüm 

başına verim 150 -155 kilodur. Biz de oraya doğ
ru gitmekteyiz. Aynı iklim kuşağındaki komşu
larımız kadar ziraatimizin yükseleceği günlere 
çok az kalmıştır, çok geri değiliz. 

Feragat ve fedakârlıkla çalışan ziraatçileri-
mize, ormancılarımıza ve veteriner hekimlerimi
ze gördükleri hizmetten dolayı tebriklerimi arz 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

REİS — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 
yılı Bütçe Kanunu lâyihasına (393) zat rey ver
miştir. (334) kabul; (59) ret. Kanun (334) rey
le kabul edilmiştir. 

Ahmet Yılmaz. 
AHMET YILMAZ (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlarım, herşeyden evvel 1958 yılı Ziraat 
Vekâleti Bütçesinin memleketimiz için hayırlı 
olmasını temenni ederim. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bu vesileyle görüş ve kanaatlerimi Yüksek Hey
etinize arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, muhteşem soframızın 
aziz nimetlerini veren Türk köylüsünün ihtiyaç
larına politika ve siyasetten uzak kalarak çare 
aramamız ve köylü vatandaşlara faydalı olma
mız icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, köylü evini ve işini terk 
ederek şehirlerdeki hamallığı köyüne tercih 
ediyor. Köylü vatandaşları köylerinde sabit kal
mak ve topraklarına ısındırmak, onların verim
siz topraklarını verimli hale getirmekle müm
kün olur. 

Aziz arkadaşlarım, öteden beri Hükümet ola
rak çiftçilerimize bir fondan yardım yapılmak
tadır, bu şayanı şükrandır; fakat çiftçilerimizin 
gittikçe dertleri, gittikçe borçları, gittikçe sıkıntı
ları artmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, çiftçilerimizi bugün
kü sıkıntıdan kurtarmak için yer altı sulan, yer 
üstü suları, fennî gübrelerden faydalandırmak 
lâzımdır. Üç senedir devam eden kuraklık yüzün
den üsüste zarar gören, Ziraat Bankasına borç
larını veremiyen köylülerimizin kalkınması, on
ların yaşadıkları bölgeleri dörde sekize ayırarak 
en başta en verimsiz yerleri gübrelemek ve su
lama tesisleri kurmak suretiyle yeni bir metot kul
lanmakla mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar, üç sene üstüste kuraklık 
yüzünden zarar gören çiftçilerimizin banka borç
ları 3 seneye tecil edilmiştir. Fakat üstüste iki 
sene zarar gören çiftçi borçlarını veremiyeeek 
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bir durumdadır. Halbuki banka bunların tahsili I 
için takibat yapmaktadır. Köylünün kuraklık do-
layısiyle takatinin üstünde kalan bu borcunun 
beş senelik bir müddete bağlanmasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, çiftçilerimizin çift le
vazımını kolaylıkla bulabilmeleri için Orman ida
resinin kazalarda birer revir kurması ve çiftçi
lerin ihtiyaçlarını bu revirden temin etmeleri 
çok yerinde olacaktır. Bunu da bilhassa istirham 
ediyorum, öküzünün boynuna koyacak boyundu- I 
ruğu çiftçi bugün bulamamaktadır. Arabasına I 
kol bulamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, çiftçiye samimî ola
rak el uzatmak lâzımdır. Çiftçiler bugün haki
katen büyük bir dert içindedir. Ben bunları çift
çilerin içerisinden ameliyat sandalyasmdan kal
karak geldiğim için biliyorum arkadaşlarım, he
piniz de bilirsiniz ama bu dertleri görmüş ge
çirmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum arka
daşlarım. (Sağdan, soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını; 12 kaza, 1 254 kö
yü, 600 bin nüfusu olan Sivas'ın sulama talep
leri vardır. Küçük sulama tesisleri pek azdır, 
otuzdan fazla değildir. Sivas geniş, verimsiz 
araziye malik, senede tek mahsul kaldıran bir 
memlekettir. Hakikatten ayrılmıyarak şu ve ] 
bu mülâhaza ile değil, halisane niyetle Sivas'ın 
sulama işlerine el konulacak olursa vatandaş 
ihtiyacı giderilmiş olur. (Sağdan alkışlar) Bu
nun yapılmasını temenni ederim. 

Sivas'a bakacak olursak, Anadolu'nun ve
rimsiz topraklı vilâyetlerinden biri olduğunu 
görürüz. Bu vilâyetin ihtiyaçlarının öne alın
masını istirham eder, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Soldan, alkışlar) 

RElS — Sadettin Karacabey. 
VAMIK TAYŞl (izmir) — Sadettin Bey sı

rasını bendenize veriyor efendim. (Sağdan; 
«söz almadın» sesleri) 

RElS — Tekrar söz almadığınız için imkân
sız Beyefendi. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'mizin mühim 
zirai dertleri meyanmda bulunan hayvancılık 
mevzuuna son senelerde Ziraat Vekâletimizin de 
yakın ve esaslı bir surette el uzattığını görmek
le mesut ve bahtiyarız. 

Bu mevzu üzerinde birçok vatandaşlar has
sasiyetle durdular. Fakat derinliğine bilmedik- | 
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leri bir kuzu meselesi, bir. kuzu besi meselesi 
vardır. Birçok vatandaşlar diyorlar ki; «Kü
çük kuzu kesilmesin.» Bu hususta eskiden de 
bir temayül vardı ve Hıdırıllezden evvel kuzu 
kesilmezdi. 

Biz de bir müstahsil olarak bu mevzu üze
rinde durduk ve vekâletimizle bir fikir birli
ğine vardık. Bunda müddet koymadık, kilo 
esasım kabul ettik ve 15 kilodan aşağı kuzu 
kesilmemesi prensibine iştirak suretiyle müs
tahsil olarak bizler de bu büyük dâvaya katıl
mış bulunuyoruz. Bunun tesiratı hasenesini 
mütaakıp senelerde göreceğiz. Bu (hususta ve
kâletimizden gördüğümüz iyilik çok büyüktür. 
Damızlık vasfını haiz olmıyanları Et - Balık Ku
rumu, haiz olanları ise vekâlet alacak, hem ke
sim yapılmasından ziyam önüne geçilecek, hem 
de müstahsilin eline geçmesi lâzımgelen parayı 
zamanında alma imkânı sağlanmış bulunacak. 

Arkadaşlarım, ömrünü ziraat sahasında ge
çirmiş bir arkadaşınız sıfatiyle Sayın Vamık 
Tayşi arkadaşımızın noktai nazarlarına iştirak 
ederim. Hiçbir zaman Türkiye'de halen elde 
edilenler evsafında bir tohumluk görmemiştim. 
Senelerce italya'dan çeltik tohumu getirmekte 
idik ve halen de getirmekteyiz. O zamanlar 
bu tohumlara baktığımız zaman, acaba günün 
birinde Türkiye'de böyle bir tohum yetiştirme
ye imkân sahibi olabilecek miyiz diye düşü
nürdük. Çalışmalarımız sayesinde buna kavuş
muş bulunuyoruz. Memleketin ufak dahi olsa 
bir çeltik mevzuu vardır. Aşağı-yukarı 500 bin 
dönüm kadar çeltik eken bir memleketiz. Sa
yın Vekil arkadaşımdan rica ederim, çeltik to
hum ıslah istasyonunun Türkiye'de de ihdasını 
emir buyursunlar ve bu mevzuu artık ele almış 
olsunlar. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımın da be
lirttiği gibi, artık Türk kimyevi gübresi mese
lesi hal yolundadır, istihsal yapan sebze mm-
takaları müstesna olmak üzere bu dâva esas ola
rak 1950 den itibaren ele alınmıştır. Hüküme
timizin zamanında aldığı müspet tedbirlerle in
şallah çok yakında Türk gübresini tarlalarımı
za atmakla mahsullerimizin semerelerini fazla-
siyle göreceğiz. 

Bilhassa Ziraat Vekâletinin müspet mesaisi 
arasında küçük su işlerini, erozyon işlerini ve 
taban suyu meselesi ve "toprak haritası üzerinde 
yapılan çalışmaları şükranla kaydetmek isterim. 
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Hayvancılık mevzuunda alman kararlar da 

çok mühim ve şayanı şükrandır. Türk çiftçisi 
yakında bunun büyük faydalarını görecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. Hepinizi hür
metle selâmlarım, muhterem kardeşlerim. (Alkış
lar) 

RBÎS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-

anteb) — Muhterem arkadaşlarım, muhalefet 
sözcüsü olarak kürsüye gelen Yüksek Ziraat-
Mühendisi Avni Beye, Muhterem Hocamız Va-
mık Tayşi Bey esaslı bir surette cevap verdikleri 
için tekrar cevap vermeyi, zaman kaybına sebeb-
olacağı bakımından, zait buluyorum. 

Kars Mebusu olmaları dolayısiyle haklı ola
rak et mevzuuna temas eden Behram ve Sırrı 
beylerin tenkidlerine de Sebati Bey arkadaşımız 
3 ncü veya 5 nci defa olarak cevap verip iza
hatta bulundukları için bu mevzua da temas et-
miyeceğim. 

Yalnız Avni Beyefendi bir zirai politikamızın 
olmadığından bahsettiler. Kısaca buna temas ede
ceğim. 

Gönül isterdi ki, Yüksek Ziraat Mühendisi 
olması itibariyle, 12 seneden beri Türk efkârı 
umumiyesine arz edilmiş bulunan Demokrat 
Parti programındaki ziraat işlerine ait kısımları
nı okusun ve Türkiye'de zirai kalkınma olup ol
madığını o zaman iddia etsin. 

Ziraat politikamızı bendeniz bir cümle ile hu
lâsa etmek istiyorum : Hububatta, bakliyatta, 
zeytincilikte, narenciyede, hayvancılıkta ve or
manda bir karış topraktan dahi asgari maliyet 
ile âzami randıman temin etmek. 

Hububat ve pamuk hakkındaki progra
mımızdan kısaca bahsedeyim : Demokrat Par
ti, iktidarı ele aldığı zaman memleketin 
bir toprak haritası yoktu. Amerikalı mü
tehassıslarla müştereken memleketin toprak 
haritasını meydana getirmek için üç sene 
çalışmak mecburiyetinde kaldık. Bugün ne
ticesini almış bulunuyoruz. Memleketin neresin
de hangi nevi ziraat yapmak, mümkündür? Alâ
kalı dairemiz şimdi bu toprak haritasının de
tay plânlarını tanzimle meşguldür. Şunu arz 
etmek istiyorum : Toprak, toprağın hazırlan
ması erozyonlardan korunması, tesviyesi güb-
relenmesi yeraltı, ve yerüstü suları ile küçük 
ve büyük sulama, tohumluk ve mücadele. Bu 
dört esaslı unsuru tatbik imkânını temin etti-
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ğimiz anda bugün, ekiliş sahası değişmemek 

ı şartiyle, hava şartlarına tâbi olmaksızın asga* 
| ri 25 milyon ton hububat, iki milyon balya pa

muk elde olunacaktır. Bunun kabili ihraç kıs-
! mı, bugünkü fiyatlarla bir milyar dolar getire-
| çektir. 
! Avni Bey arkadaşım müsterih olsun, Hü-
I kümetimiz zirai sahada adımlarını bilerek at-
j maktadır. Ve müspet neticelere en kısa za-
1 manda erişebilmek için bütün plân ve program-
i larını hazırlamış bulunmaktadır. (Soldan, bra-
| vo sesleri.) 
j Sivas Mebusu arkadaşımızın temennileri 

arasında bilhassa küçük çiftçiye levazım temi
ni meselesi vardır. Bunun için Orman başmü
dürlüklerine tebligat yapılmıştır. Yalnız Si
vas'ta değil, memleketin her tarafında küçük 
çiftçinin bu malzemesi en kısa ve en ucuz bir 
şekilde karşılanmış olacaktır. 

Sadettin Karacabey arkadaşımızın temen
nileri yerine gelmiştir. Çeltik tohum ıslah is
tasyonu Tarsus'ta faaliyete başlamıştır, İpsa
la'da faaliyete geçmek üzeredir. 

. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan : Al
kışlar) 

REtS — Kifayet takrirleri var, son soz me
busundur. Sırada Fazıl Yalçın var, sırasını 
Osman Canatan'a bırakıyor. 

Buyurun, beyefendi. 
OSMAN CANATAN (Kırşehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, Ziraat Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle yapılan konuşmalarda et mesele
sine temas etmek aklımdan geçmemişti. Fakat 
bugün gördük ki, gerek muhalefete, gerekse 
iktidara mensup arkadaşlarımız bunu çok 
mühim bir mesele addettiler. Bunun üzerin
de durmayı bendeniz de zait addedecektim. Fa
kat bir meseleyi tebarüz ettirmeden geçemiye-
ceğim arkadaşlar. 

Geçmiş ile bugünü mukayeseden bir fayda 
temin edilemez, içinde bulunduğumuz şart
ları ve hali tebarüz ettirmek icabeder. Bugün 
görülen bir hakikat vardır arkadaşlar. Et ve Ba-

. lık Kurumunun önündeki kuyruklar ve bunun 
emsali diğer kuyruklar nazarlarınızdan kaçmamış
tır. Hakikatleri inkâr etmek suretiyle millî dâva
lar halledilemez. Yedi seneden beri millî dâva 
haline gelmiş olan bu şeylerin halledilmemiş ol-

I ması gönülleri üzmektedir. 
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Artık bu kuyruklara son verelim, şu kuyruk

ları keselim arkadaşlar! 
Muhterem arkadaşlarım huzurunuzda fazla 

konuşmamak için sadece pilân ve programdan 
bahsetmiyeeektim, fakat Sayın Bakan program
dan bahsettiler. Muhtevasının ne olduğunu bilmi
yorum, pilân ve program diye temas edilen ve 
hangi şartlar dâhilinde ve ne maksatlarla oldu
ğunu bilmediğim için yine bu mevzular üzerinde 
durmakta fayda buluyorum : 

Muhterem arkadaşlar, mesut bir memleket 
kurma şartının halli hususunda halkının % 80 i 
ziraatle geçinen bir milletin bir zirai kalkınma 
içerisinde hakikaten bir plân ve programa tâbi 
olmasının bir zaruret olduğunu ifade etmek iste
rim. 

Burada şu hakikati de belirtmek İsterim ki; 
çeşitli faktörlerin tesiri ve dar görüşlü zirai poli
tikanın tatbikiyle arzu edilen netice istihsal edil
memiştir. Her sahada olduğu gibi zirai kalkın
mamızda da programın esas tutulmamasınm mah
zuru inkâr edilemez. Türk vatandaşının emeğinin 
nasıl kıymetlendirileceği önceden bilinmeli ve 
memleketin toprak haritası bir an evvel hazırlan
malıdır. Vekil Bey bunun yapıldığını söylediler, 
buna memnun olduk. İnşallah neticelerini de çok 
yakında görmek mümkün olur. 

Sulama işlerinin katî bir şekle bağlanmasında
ki zaruret de aşikârdır.. 

Zirai meseleler üzerinde memlekete en elve
rişli prensipler aranıp bulunmalı, tatbik edilme
lidir. Bu yol takibedilmeksizin gelişigüzel yatı
rımlarla netice alınacağına, millî% hudutlarımız 
içerisindeki baha biçilmez tabiî kıymetlerden lâ-
yıkı ile istifade olunacağına ve kalkınmamıza esas 
teşkil edecek hale getirileceğine inanmak güç 
olur. 

Müşahede ettiğimiz noksanlıkların her safhası
na ayrı ayrı temas etmeye kısa zaman içerisinde 
imkân yoktur. Bünyemiz ve malî imkânlarımız 
nazara alınmaksızın ithal edilen yüzden fazla tip 
traktör ve o kadar bol çeşitli biçer - döğer ve di
ğer zirai makinaların yedek parçalarının bulun
maması, bir kısmının miadını tamamlamış olma
sı ve bunların yerlerine yenilerinin ithali imkâ
nının daralmış bulunması meselelerinin arz etti
ği manzara ve bunun zirai durumumuzdaki fena 
tesiri meydandadır. 

Ayrıca ilerisi görülüp düşünülmeksizin takibe-
dümek istenilen hududu, şartı ve şekli tesbit edil-
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miyen makinalı ziraatin meralarımıza da zararı 
olmuş ve bilhassa Orta - Anadolu'da hayvancılı
ğın inkişafına mâni bir durum yaratmıştır. 

Kısaca gözden geçirdiğimiz şu iki hakikat bi
ze, bünyemize vo imkânlarımıza uygun hareket 
edilmesi zaruretini hatırlatmaktadır. Artık bu
günden itibaren hakiki ve devamlı bir zirai poli
tikanın tatbik edilmesi ihtiyacı ile karşı karşıya 
bulunmaktayız. 

Ziraatle ilgili işlerde parça parça ele alınan 
mevzular içerisinde faydalı olanları ve verimli bu
lunanları da görülmektedir. Zirai istihsali artı
racak sulama işine bugüne kadar verilen ehemmi
yetin ve alman neticelerin bizlere memnuniyet 
verecek mahiyette olduğunu söylemeyi vazife te-
lekki etmekteyim. Ancak 22 milyon dekar arazi 
üzerinde ziraatle meşgul olunduğu hakikati kar
şısında, Bütçe Encümeni raporunda da belirtil
diği gibi, bu iş için 2 milyon 236 bin dekarlık 
sulama dâhili araziden ancak yüzde 32,9 unun 
fiilen sulandığı nazara alınırsa, ilâve edilen 75 
bin lira zammın kâfi olmadığı anlaşılır. 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. Cümlenizi ta
mamlayınız. 

OSMAN CANATAN (Devamla) — Zirai is
tihsalin artışına tesiri olan sulama mevzuu yanın
da gübre ve tohumluk buğday mevzularına da te
mas etmek zaruridir. Toprağın verimini artıra
cak gübreyi çiftçimiz basit usuller ve vasıtalar
la pek cüzi kullanmaktadır. Gübre olarak da ta
biî gübreleri bilmektedir. Hükümetin köylüyü 
gübre kullanmaya ve bilhassa sunisinden istifade 
etmeye teşvik etmesi sevindiricidir. Neticeye ula
şabilmek için pek tabiî olarak suni gübre ihti
yacının tam karşılanabilecek hale getirilmesi arzu 
edilir. 

Ziraat Vekâletinin bütçesi üzerinde bu kısa 
zaman içinde temas imkânlarını bulduğumuz 
mevzular haricinde zirai kalkınmamızla ilgili bir
çok hususlar bulunmaktadır. Bunlara temas im
kânsızlığı karşısında bir noktayı tekrar etmenin 
faydalı olacağına kaani olarak sözlerime son ver
mek istiyorum. 

Halkımızın % 80 inin hayatiyeti mevzuubahis 
iken zirai istihsalimizin, günün şartlarına uyul
madan idare edilmesi suretiyle verimli ve istik
rarlı bir hale gelmesi beklenemez. (Sağdan, al
kışlar) 

_ 004 «-. 



1 : 48 27.2.1958 C : İ 
REİS — Kifayet takrirlerini okuyoruz. 

Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye kon

masını teklif ederim. 
Sakarya Mebusu 

Hamsa Osman Erkan 

Yüksek Riyasete 
Heyeti Umumiye üzerindeki müzakereler 

kâfidir. Fasıllara geçilmesini rica ederim. 
Manisa 'Mebusu 

Nebil Sadi Altuğ 

Yüksek Riyasete 
Ziraat Vekâletine ait müzakereler kâfMir. 

Reye vaz'edilmesini arz ve teklif eyleriz. 
Diyarbakır Mebusu Bitlis Mebusu 

Sezai Demiray Rifat Bingöl 

REİS — Kifayet aleyhinde s'öz Vahap Diz-
daroğlu'nuridur. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Kifa
yetin şu sebeple aleynindeyim. Zamandan ta
sarruf için arz ediyorum. Ben söz almış bulu
nuyorum, kifayet kabul edilmesi halinde ko-
nuşmıyaea)k, fakat fasıllarda belki dert defa 
söz alıp 20 dakikalıîk zamanınızı işgal edece
ğim. Belki arkadaşlarım da böyle düşünüyor
lar. Buna yol açmamak için kifayetin kaibui 
edilmiyerek söz almış arkadaşların konuşma
larına müsaade edilmesini rica ederim. 

REİS — Okunan kifayet takririni reye arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
REİS — Faslı reye arz ediyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
201 Maaşlar 30 825 101 

REÎS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Aziz arka

daşlarım, Ziraat Vekâleti bütçesinde konuşula
cak çok sözlerimiz, arzularımız vardı, maalesef 
zamanın kısalığından dolayı kaldı. 

Şunu arz etmek istiyorum : Bütçenin tama
mım Bütçe Encümeninde takibettim. Burada da 
takibediyoruz. Bütçe Kanununun sureti tanzi
minde takibedüen bir değişiklik vardır, memur

lar hakkında, O da, Barem Kanununun 1 ilâ 5 
derecesindeki yüksek memurlara, hâkimlere zam 
yapmak, ödenek vermek, makam maaşı vermek 
suretiyle kendilerinit atmin etmek; yüksek mek
teplere burs vermek, meslekleri cazip hale ge
tirmekten ibarettir. Barem Kanununun 6 - 19 
derecelerine hiçbir şey yoktur. Onların bütün 
ümidi fiilen içinde bulundukları, ıstırapların gi
derilmesi ancak Devlet Personel Kanunudur. 
Cankurtaran simidi gibi bu tek ümidin yakası
na yapışmış onu bekliyor. Halbuki arkadaşlar, 
Devlet Personel Kanununun bu sene çıkacağını 
tahmin etmemekteyim. Çıksa bile büyük bir ek
seriyet teşkil eden memur arkadaşlarımızın ıstı
raplarına cevap verecek mahiyette değildir. Bu 
itibarla Devlet memurlarının istihdamında içti
mai adalet temin edilmiyor demektir. Burası 
Büyük Millet Meclisi olduğuna göre Devletin 
parasını millet namına onun hizmetine karca-

I inak lâzımdır. Bu vatandaşların çoluk çocuğu
nu ve hizmetlerini göz önünde tutarak onların 
terfihlerinin sağlanması lâzımgelir. 

REİS — Üç dakikalık müddetiniz bitmiştir. 
HALİM ATEŞALP (Devamla) — İki sene

den beri geleceğini işittiğimiz Ziraat Vekâleti 
Teşkilât Kanununun artık getirilmesi lâzımdı. 
Fakat maalesef bütçede teşkilât kanununun, tat
bik edileceğini ifade edecek bir tahsisat bulun
mamaktadır. 

Sayın Ziraat Vekilinin Teşkilât Kanununu 
getirmesi ve Ziraat Odaları Kanununun tatbik 
mevkiine koyması hususunda gereken teşebbüse 
geçmesini rica ederim. 

REİS — Muslihittin Yılmaz Mete, buyurun. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Vilâyetlerin teşkilât maaşları görüşülürken 
bu teşkilât üzerinde çalışan arkadaşlarımızın 
feragat ve gayretini hepimiz yakînen tanıyoruz. 
Bunu takdirle anmayı bir borç bilirim. Daha 
iyi randıman alabilmek için bu feragatli çalış
malarını daha iyi ifade edebilmek için vaktin 
müsaidolmasını isterdim. Randımanın az oluşun
da traktör yedek parçalarının bulunmayışının 
da mühim âmil olduğunu ifade etmek mecburi
yetindeyim. 

REİS — Bu fasıl ile alâkası yoktur, maaşla 
alâkalıdır. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Maaşını vereceğimiz memurlardan daha 
iyi randıman alabilmek için hangi şartların lâ-
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zım olduğundan bahsediyorum. (Soldan, gürül
tüler) 

Efendim, bu teşkilâtta çalışan, meselâ tek
nik ziraat işlerinde çalışan arkadaşların, Orman, 
Veteriner teşkilâtlarında çalışan arkadaşların 
feragatli çalışmalarını takdirle söze başladım. 
Bunlardan daha iyi randıman alabilmek için 
biz bunlara imkân vermeliyiz, dedim. Bu im
kânı sağlamak için de yedek parça bulundur
mak ve bu ihtiyacı karşılamak zarureti vardır. 
Vekil Beyin de bu işe elkoyacağma eminim. 

Bu arada teşkilât kanununun, Personel Ka
nununun da çabucak çıkarılması hususunu te
min ederek sözüme son veriyorum. 

REÎS — Faslı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. ' . Lira 

202 Ücretler 13 090 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 103 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 98 600 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 1 004 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 3 000 
REÎS — 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 1 807 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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217 Kanunlar gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 90 020 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 74 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 550 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

im Basılı kâğıt vo defterler 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... »Kabul edilmiştir, 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 510 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 792 300 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 16 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 6 601 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanım gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 65 000 
REÎS — Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taş't masrafları 3 379 250 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

416 Okullar umumi masrafları 3 455 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS -— Buyurun efendim. 
ÖMER ÖZEN (Sinob) - - Efendim, hali ha

zır vekâletler içinde en çok teknik elemana sa
hip bir vekâlet varsa o da Ziraat Vekâletidir. 
Muhtelif teknik işler ve teknik elemanları ol
ması bakımından anlaşmazlıklar mevcut, bulun-
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makta ve mevcut işler günlük hâdiselerle gecik
tirilmektedir. Bu arkadaşlardan lâyıkı veçhile 
istifade edebilmek için sayın Vekilin en kısa 
zamanda tedbiri alması bu gibi ihtilâfı önleme
si bakımından çok yerinde olur. istirhamım 
bundan ibarettir. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz istiyen 
var mı? Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.. " 

F. Lira 

417 Zirai mücadele 10 425 000 
REİS — Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DÎZDÂROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, 1958 Ziraat Vekâleti bütçe
sinde zirai mücadele için ayrılan 10 milyon li
ra kifayetsizdir. Çünkü üç seneden beri mem
lekette ve bilhassa Orta - Doğu ve Güney - Do
ğu bölgelerimizde kımıl denilen bir haşere tü
remiştir. Vekâletin bütün çalışmalarına rağ
men istihsal edilen netice sadra şifa verici ma
hiyette değildir. Bu sene de mücadeleye aynı 
şekilde devam edilirse, Allahtan temenni et
mem ama, bu yüzden memleket büyük bir fe
lâkete uğrıyabilir. Bu kımıl öyle bir haşeredir 
ki, akşamdan idrak edeceğiniz mahsulünüz sa
bahleyin yok olduğunu görürsünüz. Bu itibar
la Vekâletin bu kımıl üzerinde mücadelesini 
teksif etmesini ve daha müessir bir mücadelede 
bulunmasını rica edeceğim. Filvaki bunu Ve
kil Beyefendi Bütçe Encümeninde ifade buyur
dular, fakat tehlikenin büyüklüğü karşısında 
ben bir defa daha temas etmekten kendimi ala
madım, 

İkinci bir mesele olarak da, yabancı mad
delerden ekinlerin temizlenmesini temin için 
tayyarelerle yapılan ilaçlama usulünün memle-
ketşümul olarak tatbik edilmesinin sağlanma
sını rica ederim. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REÎS — Başka söz talebeden var mı ? Yok. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

418 Tarla ziraati, tohum ıslah, de
neme, üretme, çayır ve mera, 
kauçuk ve hayvan besleme iş
leri umumi masrafları 2 338 000 
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REÎS — İbrahim Us, buyurun. 

| İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arka-
daslarım; Demokrat Partinin muhterem sözcü-

j sü meraların azalmadığından ve iki kısma ay-
| rıldığmdan, birinci kısmının mutlak mera, di

ğerinin de işletmeye müsaidolup da vasıtasız
lıktan işlenemiyen kısımlardan ibaret olduğun
dan bahsettiler. Biz bu meraların tamamen 
hayvanların istifadesine bırakılmış olduğunu 
ve meralar işleninceye kadar hayvanların bun
dan istifade etmekte olduğunu bilmekteydik. 
Hakikat olan bir şey varsa, bugün elimizdeki 
rakamlar yedi seneden beri meralarda 83 mil
yon dekar nispetinde bir eksilme olduğunu 
göstermektedir. Bunun, hayvancılığın inkişa
fında zararlı bir netice doğurmuş olduğunu 
kendi müşahedelerimize göre iddia etmek mev
kiindeyiz. 

REİS —, Fasılla alâkası yok, efendim. 
İBRAHİM US (Devamla) — Meralar husu

sunda konuşuyorum, efendim. Hakikaten bugün 
mera dâvası acilen halledilmesi gereken dâvala
rın başında gelmektedir. Tarla ihtilâfları da bun
lardan istifadeye mâni olmaktadır. Biz, temenni 
etmekteyiz ki, bu mera meselesi bir an evvel hal
ledilsin. 

Bunun yanında hayvancılığın inkişafı için 
önemli rolü olan yem mevzuu vardır. Bugün ot 
ve saman gibi tam gıdadan mahrum yemler bu
lunabilmektedir. Halbuki bunun yanında yonca 
ve korunga gibi daha kuvvetli gıdaya sahibolan 
yemler bulunmaktadır ki, bunların yetiştirilmesi 
için gerek tohumluk gerek kredi bakımından yar
dım rica ediyoruz. 

Üçüncü olarak hayvan meralarının azlığından 
1 5 - 2 0 kuruşa temin edilen ot ve samanla bes
lenen hayvanlardan elde edilen sütün mahallin
de ancak, 30 kuruşa satılması da ayrı bir dâva
dır. Bu gibi müstahsıldan daha fazla hayvan bes-

! lemesi de her halde istenemez. • 
i Biz, Bütçe Encümeni raporunda zikredilen 
I hayvancılığın inkişafı için teşekkül eden komis-
! yondan dolayı müteşekkiriz. 

REİS — Sırrı Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, 418 nci fasıl tam 8 maddeden ibaret
tir ve karşılığı 2 338 000 liradır. Bu 8 madde 
hayvancılığımızın kaderini tâyin etmektedir. Bu 

i kadar mühim olan bu 8 madde üzerinde üç da~ 
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kikada ne söylenebileceği malûmdur. Türkiye 
Parlâmentosu hayatında, bütün tarihi boyunca, 
milletvekilleri fikirlerini ifade için bugünkü gibi 
tahdidedilmiş zamana mâruz kalmamışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 418 nci faslın 8 
maddesi içinde meralar ve yem mevzuu vardır. 
Vamık Tayşi arkadaşımız meraların tahribedil-
mediğini söylediler. Zannederim Himmet ölç
men aynı iddiada bulunmuşlardı. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye meraları ma
alesef tahribe mâruzdur. Ziraat Vekâletince neş
redilen bir dergi vardır. Orada veteriner uzman
ların ve yetkili arkadaşların yazıları çıkar, bun
ları dikkatle okurum. Her halde Vekil Bey de 
bunları takibederler. İlgililerin bağırları yanık
tır, meraların tahribinden şikâyetçidirler. Şimdi, 
asıl meseleyi hakikati bir tarafa bırakıp hayır, 
demekle mesele halledilmez. 

1955 ten sonra Dahiliye Vekâleti Türk Ceza 
Kanununun meraların tahribine ait hükümlerini 
değiştirerek, meraların tahribedilmemesi için 
sarfı gayret etmiştir. Bu arz ettiğim sebepler ve 
bu üç tane şahit karşısında, bu üç hakikatin hay
kırması karşısında meralar tahribedilmiyor, de
mekle mesele hallolma?:. Hakikaten meraların 
böylesine ve azalması karşısında yalnız muha
faza kâfi değildir. Meraları ıslah ve inkişaf et
tirmek de icabeder. Ziraat Vekâleti meraların 
ıslah ve inkişafı bakımından tedbirlerin peşin
dedir, haklı olarak. Fakat bunlar kâfi değildir, 
muhterem arkadaşlarım. Ziraat Vekâletinin umu
mi bütçe içindeki payı dahi bunu yapmaya kâfi 
gelmez. 

REİS — Müddetiniz bitiyor, sözünüzü ta
mamlayınız, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Vamık Tayşi 
arkadaşımız memlekette ziraatle uğraşanların 
sayıştın % 10 -15 e indirebilirsek hakikaten me
sut olurduk, diyor. Ama Türkiye coğrafi ve iklim 
şartları bakımından daha uzun müddet ziraate 
dayanmaya mecburdur. Ziraatin bir kolu olan 
hayvancılık, bilhassa Doğu vilâyetlerimizde kes
retle mühim bir yer tutar. Bu itibarla meraların 
hayvancılığa olan büyük önemi ve değeri üzerin
de ne kadar dıırsak azdır. 

RElS — Müddetiniz bitti, efendim. 
Muslihittin Yılmaz Mete. 
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 

— Benden evvel konuşan Demokrat Parti me
busu arkadaşımızın tohum ıslah istasyonlarının 
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yeni faaliyete geçtiğini söylemesini hayretle 
karşıladım. Kendileri iyi bilirler, her halde zi-
raatçidirler; (Soldan; «Profesör», sesleri) bu
günkü hale dünden geldik. 1950 den evvel de 
tohum ıslah istasyonları faaliyetteydi. 

REİS — Karşılıklı konuşmıyalım, vakit is
raf olunuyor. 

MUSLÎHtTTİN YILMAZ METE (Devamla) 
— Bu fasılda bu cihete işaret ederek geçiyo
rum. 

Köy çayır ve meralarının ıslahı ve yoncalık 
ve korungalık tesisi hususunda Ziraat Vekâle
tinin faaliyetini yakmen takdir edenlerdenim. 
Geçen yıl bu fasla 1 milyon 250 bin lira konul
muş iken bu yıl 1 milyon 400 bin liraya çıka
rılmış. Benim gönlüm daha da artırılmasını is
tiyor. Ziraat Vekâletinin bu faaliyetleri ve çok 
mühim ve güzel işleri şahsi kabiliyet ve arzu
ya bağlı kalıyor. Bazaıı bir vilâyette bir vali, 
bir kazada kaymakam ve oradaki meşgul olan 
memur ehemmiyet veriyor ve çok iyi neticeler 
almak mümkün oluyor. Valinin, kaymakamın 
ziraat memurunun nakli ile bu işler geri kalı
yor, ihmale uğruyor. 

Bendeniz bunun için bir misal zikredeceğim. 
Sebati Beyin vali ve benim de kaymakam bu
lunduğum bir yerde, Fethiye'nin Seki yaylasın
da 40 - 50 bin lira sarfiyle kumlan, bu müesse
senin bil âhara oradaki memurun nakli ile ha-
rabolunmasına sebebolunmuştur. İşe gerekli ehem
miyet verilirse memleket nef'ine olur. Onun için 
Ziraat, Vekilinden bu hususta dikkatli davran
malarını istirham edeceğim. Belki tahsisatın 
gönderilmesi ile işlerin ikmal edildiğine kaani 
olabilirler, fakat mesele böyle değildir. Alâka
ları ; millî servetin hedar olmamasını temin eder 
ve memlekete bir şeyler kazandırmış olur. 

REİS __ Abdullah Köksel. 
ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Muhte

rem arkadaşlar; Sayın Demokrat Parti Grup 
sözcüsü arkadaşımız tohum ıslah işlerinden bah
sederken bunu maalesef tamamen Demokrat 
Partiye mal ettiler. Fakat Urfa'nın Viranşehir 
kazasında Ccylânpınar Devlet Üretme Çiftliği 
1942 senesinden tesis edilmiştir. Bu üretme çift
liği dünyanın en büyük çiftliklerinden biridir. 
Verim bakımından da Mezopotamya yaylasının 
Şimaline düşmesi itibariyle dünyanın en verim
li topraklan üzerindedir. Arazisi, murakabe he-
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yetinin istatistiklerine göre, 2 milyon dönüm i 
civarındadır. Bunun bir milyonundan istifade 
edilir, diğer bir milyonundan istifade edilmez. | 
Hani arkadaşımız diyordu; «Ekilmiyen arazile- ı 
ri makinah ziraatle açtık, istihsale amade kıl
dık», işte arkadaşım tetkik ederlerse görecek
lerdir ki, bir milyon civarında bir araziden is
tifade edilmiyor. Sayın Ziraat Vekili arkadaşı
mız burasını gayet iyi bilirler. Bu bir milyon
luk arazinin ekime elverişli olmıyan taşlık, de-
relik yerleri olduğu gibi, ekime elverişli olan 
kısımları da vardır. Buralarda hayvan otlatila-
maz. Çiftlik bekçileri hayvan otlatan vatandaş
ların hayvanlarını derhal alıp götürürler. Bu
ralarda gayet nadide otlar, sulu meralar var
dır. Bu meralar maalesef yazın kurur ve çift
lik memurlar1, tarafından yakılır. Fakat kasti 
olarak değil, civarda bulunan ve bazan ateşle
nen ekinlerin bir kısmı buraları da yakmakta
dır. Ziraat Vekili arkadaşımızdan rica ediyo
rum, ekim sahasından çok uzak olan ve halen 
istifade edilmiyen, mera halinde bulunan bu 
otlakların ıslah edilmelerine lütfen müaade bu
yursunlar. Bu cihetin nazarı itibara alınmasını | 
rica ediyorum. j 

REİS — Behram öcal. 
BEHRAM ÖCAL (Kars) — Efendim, de

min konuşan Sebatı Ataman Bey, arkadaşımız 
hayvanların kalite bakımından artışım görme
mek için kör olmak lâzım geldiğini beyan etti
ler. 

Sonra dediler ki, 360 bin ton et, 15 milyon 
hayvana tekabül etmez elimizdeki istatistiğe 
göre 150 bin ton et elde etmek için kesilen 
hayvan miktarı 6 368 706 dır. Bu nispete gö
re 360 bin ton et için 15 milyondan fazla hay
van kesilmesi lâzımdır. 360 bin ton etin koyun 
olarak karşılığı 21 milyondur. 

Sebati Ataman Bey, arkadaşımızın hayvan
ların kalite bakımından artış iddiasına ge- I 
linçe, resmî istatistiklere göre sığır et vasati- J 
leri 77 kilo ise bunun kabahati bende deığil. j 
Eğer bu hayvanlar sinek olmuşlarsa sorula- ! 
cak sualin muhatabı ben olmamalıyım. (Gülüş- j 
meler) onu sinek yapanlardan sorsunlar, bu
nun kabahatini kendilerinde arasınlar. 

Kalitede gelişme yoktur. Bunu 1950 ile 1956 
yıllarında kesilen hayvanlarla elde edilen et 
istihsal miktarları arasındaki nispeti tetkik 
edersek bu keyfiyet kolayca anlaşılır. | 
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Sayın Başvekil burada dedilerki, 1950 de 

500 bin hayvan ilıracedilirken 1956 da bunun 
60 bine indirdik. Huzurunuzda arz edeyim ki 
bu miktar yıllık vasati olarak 60 bin değil 
211 285 tir bunu belirtmeleri gerekti. 

Muhterem arkadaşlar. 7 yılda tahribolunan 
83 milyon dekar mera ve ormanlar dolayısı 
ile arazilerimiz erozyonla kaybolmaktadır. Bu, 
ilmî bir hakikattir. Nehirlerimizin denizlere 
götürdüğü toprak miktarı 400 milyon ton
dur. Bunun 50 Cm. kalınlığında ziraate elve
rişli olarak tekabül ettiği arazi miktarı 385 
bin dekardır. Sebebi de orman ve mera arazi
lerinin açılmasıdır. Bu da erozyonlarla ziraat 
arazisinin dahi akıp gitmesine sebebolmakta-
dır. Bu hal ileride memleket hayrına olmı
yan birçok dâvaların doğmasına sebebolacak-
tır. 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur. Buyurun, 
Vamık Tayşi. 

VAMIK TAYŞİ (İzmir) — Efendim, evve
lâ şunu arz edeyim ki, ben tohum ıslah istas
yonlarının 1952 den, 1951 den sonra açıldığını 
söylemedim. İlk tohum ıslah istasyonu 1928 de 
açılmıştır. Diğerleri ele bunu takibetmiştir. 

Devlet Üretme Çiftliği tohumculuğu 1950 de 
başlamıştır. Onları da torbaya sokmak için ça
lışılmıştır. Ya 1953 te, ya 1954 te girdi çuvala. 
Yoksa Halk Partisi devrinde yapılanları kabul 
edenlerdenim. 

İkincisi, mera meselesi bir türlü anlaşılmadı. 
Meraların tahribedilmesi başka, açılması baş
kadır. Biz açıyoruz diyoruz, öbür taraftan 
«tahrip, tahrip» sesleri yükselmektedir. Saldım 
çayıra, mevlânı kayıra. 

Bu usulden vazgeçilmesi zaruretindeyiz. İk
tisadi inkişafla meraların inkişafı da başlamış
tır. Sulu ziraatin inkişafiyle ayrılan arazi de 
bağ, bahçe arazisine ve sulu ziraate tahsis edil
diği zaman tarla mahvoluyor diye hiç ses çı
karmaya hakkımız yoktur. Ona mukabil hay
vancılığa o kadar ehemmiyet verilmektedir ki, 
köy çayırlarının ıslafhma 1952 yılında 1 milyon 
250 bin lira konmuştur. Bu sene de İSO bin li
ra ilâve edilerek bu miktar 1 400 000 liraya çı
karılmıştır. Yrem fabrikalarımızın kurulduğu
nu biliyorsunuz. Ziraat Vekâleti hayvancılığa 
çok büyük bir önem vermektedir. Bu yalnız 
bu fasılda değildir, tlerde göreceğiz, memle-
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kette sulu ziraatin inkişafı ile - demin Cumhu
riyet Halk Partisinin özü, sözü Demokrat olan 
bir mebusu Ahmet Yılmaz çok güzel söyledi -
yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak su
retiyle, fennî gübreden istifade etmek yolu ile 
büyük istifadeler temin edebiliriz. 

1950 de küçük su işleri için bir müdürlük 
kurulmuştur. Bugün küçük su işleri, üzerin
de ehemmiyetle durulan bir mevzu olmuştur. 
Memleketin çok yerlerinde tatbikatı vardır. Her 
sene küçük su işlerine tahsis edilen arazinin sa
hası artmaktadır. Bir sürü ziraat sahaları hay
van yemi ziraatini mükemmel inkişaf ettirmek
tedirler. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
bu hususta mükemmel çalışmalar yapmaktadır. 
Fennî hayvancılığa ehemmiyet verildiğini bu 
rakam ve faaliyetlerden anlıyoruz. Meralar 
açılacak ama mutlaka meralar kalacaktır. 

Erozyon meselesine gelince : Erozyonla za
yiat veren tarlalar da var. Bunun için Ziraat 
Vekâletinin teşkilâtı var, bu hususta da ted
birler alınmıştır. Yalnız o 400 milyon, 500 mil
yon ton meselesine gelince; Türkiye'de nehir
lerin taşmış olduğu topraklardan meydana ge
len Adana ovası, Kızılırmak, Yeşilırmak, Sakar
ya ovaları bu topraklarla meydana gelmiştir. 
Ve buradaki arazi Trakya'daki arazi kadar bir 
sahadır. Ormanların tahribi ile meydana gelen 
erozyonu da kabul ediyorum, bunlar için ted
bir almak lâzımdır. Fakat bu nehirler saika-
siyle vukua gelen erozyon yabancı memleketle
re gitmeyip yine bize kalmaktadşr. (Gülüşme
ler) Kıbrıs'ın Türkiye'ye ilhakı da bu sayede 
mevzuubahistir. (Gülüşmeler) 

REÎS — Kifayet takriri var, okuyoruz efen
dim. 

Riyasete 

Müzakerelerin kifayetinin reye konulmasını 
arz ve teklif eylerim. 

Sakarya Mebusu 
Selâmi Dinçer 

REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

419 Bahçe zirati işleri, bağcılık, 
meyvaeılık, sebzecilik, süs ne
batları, zeytin, ve çay umumi 
masrafları 3 080 000 

REÎS — Asım Erem. <•> 

ASIM EREM (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Maliye Vekili geçen gün bütçele
rinin müzakeresinde İstanbul'da birçok iş gü
cünün gaibolduğundan bahsettiler; bunu ikti
sadi kaybolarak ne kadar büyük olduğunu 
esefle belirttiler. Fakat biz yalnız iş gücü de
ğil ; toprak gücünden ve Hükümet gücünden de 
kaybederiz. 419 ncu fasılda meyvaeılık, sebzeci
lik, zeytincilik ve saire için yalnız üç milyon 
seksen beş bin lira konmuştur. Ziraat Vekâleti
nin 134 milyon liralık bütçesi ile bu üç milyon 
küsur lirayı nispet ederseniz ne kadar az oldu
ğunu takdir buyurursunuz. Meyvacılığa, sebze
ciliğe ayrılmış olan para iki milyon liradır. Tür
kiye'deki ziraate elverişli olan 20 milyon hektara 
bölersek hektar başına 10 kuruş düşer. 

Sayın Başvekil geçen günkü konuşmaların
da «Bir parlak reformun eşiğindeyiz» demişler
di. Yani: «Bir tahta saban arkasından koşup 
dönüm başına elli kilo buğday ile iktifa etmiye-
rek dünyanın müstahsil memleketleri seviyesine 
köylümüzü de eriştirmek istiyoruz» buyurdu-
lardı. Hektar başına on kuruş ayrıldığını gör
mek her halde doğru olmasa gerektir. Ziraat Ve
kâleti bütçesine bu noktadan temas etmek isti
yorum. 

Nafıa Vekâletimiz hararetli faaliyet yoluna 
girmiştir. Piyonirleri, yani o bakanlığın elinde
ki bütün teknik elemanlar bir faaliyet ve hare
ket devresindedirler. Herkes ayakta, masasından 
uzaktadır. Ziraat Vekâleti de 60 milyon lirası
nı yalnız personele vermektedir. Fakat bu vekâ
letin ismine uygun olarak ziraate ayrılmış olan 
paralar pek azdır ve ancak hayvanlar için dört 
milyon, tarla meseleleri için 418 nci fasılda gö
rüldüğü üzere 2 400 000; bağ, bahçe için 3 800 000 
liradır. Yani arkadaşlar, Ziraat Vekâletine ay
rılmış olan 134 milyon lira paradan, tarla, to
hum, makina, bağ ve bahçeler için ayrılan para 
yekûnu nihayet ancak 11 milyonun içindedir. 
134 milyonun yanında 11 milyon % 10 bile tut
mamaktadır. Âdeta şu akla geliyor : Acaba Zi-
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raat Vekâletini tamamen lâğvetsek de Ziraat Ve
kâleti bütçesini bu parayı Anadolu ve Trakya 
çiftçilerine elden dağıtsak belki daha iyi ol
maz mı? Yani şu bütçede toprak gücünün ve 
Hükümet gücünün nasıl kaybolduğunu görüyor
sunuz. Ziraat Vekâleti meyvacılığa, sebzeciliğe 
ayırdığı bu iki milyon lira ile hangi mey-
vacılığı yapacaktır? Benim Niğde'mde susuzluk
tan sapır sapır dökülen ve çürüyen elmalarımı 
mı koruyacak? Baha hektar başına 10 kuruş ay-
rılmasi ne işe yarar? 

Bu noktayı belirtmek için huzurunuza gel
miştim. 

REÎS —- Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

420 İpekböcekçilik, tavukçuluk, 
arıcılık umumi masrafları 780 000 

REÎS —Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, köylüyü bu söylediğim reformun eşi
ğinde görmek istiyorsak, onu kendi hayatiyle 
bırakmak bakımından Vamık Tayşi arkadaşı
mızın fikirlerine iştirak etmem. Köylüyü nasıl 
refaha, kavuşturacağız. Bu yol ileri ziraat yolu
dur. Bağ, bahçe dâhil olmak üzere bundan baş
ka ipekçilik, arıcılık, meyvacılık ve hayvancılık 
sanatlarının ilerletilmesi yoludur. Keza küçük el 
sanatlarının dâhil edilmesi" yoludur. Sanayi Ve
kâletinde temas etmiyeceğim için burada bu ka
dar temas etmek istiyorum. Köylünün evvelâ 
müstahsil vaziyete getirilmesi lâzımdır. Niha
yet köyün civarındaki fabrikalardaki işçilik, 
onun sair sanat işlerine girmesini temin «uretiy-
le refaha götürebilir. Onun umumi hayatındaki 
mesleklere ancak köyünden uzaklaştırarak so
kabilirsiniz. Biz ipek böcekçiliğini, tavuk ve alı
cılığı bilhassa şu bakımdan istiyoruz. Bendeni
zin bölgem Niğde'dir. Niğde'nin bir kısmı Ulıı-
çay, Hasan dağı, Aksaray'ın merkez kazalarının 
bâzıları insan ayağının zor gittiği sarp kayalar, 
dereler içinde, dar boğazlar içindedir. Hattâ ar
kadaşlar Hükümet memurları ve doktorlar ara
baların gidemediği bu köylerde dere ve çaylar
dan hayvanla geçmek suretiyle giderler. Onun 
ötesinde 15 pare köyüm vardır. Buraların ne 
ziraati vardır, ne hayvancılığı vardır, hiçbir 
şeysi yoktur. Bunları Ziraat Vekâleti eline al-
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malı, bu vatandaşları kalkındırmak için ipek bö
cekçiliği, kümes hayvanları, halıcılık gibi sanat
ları buralara sokmalıdır. Halbuki bu işlere ay
rılan para maalesef sadece 700 küsur bin liradır. 
700 000 lirayı 60 küsur bin Türk köyüne taksim 
edersek köy başına 10 lira düşer. 10 lira ile mi 
bu kalkınmayı yapacağız ? Çok sembolik hareket 
ediyoruz. Hâlâ üç bin sene evvelki Selçuk devri
ni yaşıyoruz. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum, kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

421 Ziraat sanatları umumi mas
rafları 50 000 

REÎS — Buyurun, Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, ziraat sanatlarının umumi masrafına 50 
bin lira ayırmışlar. Bir devletin bütçesi 4 milyar 
küsur olur da bunun zirai sanatlar kısmı için ay
rılan para 50 bin lira olursa, ben, bununla doğ
rusu hicap duyarım. Bunu arz etmek için hutu
runuza geldim. 

RElS — Ziraat Vekili. 
* ZİRAAT VEKÎLÎ NEDİM ÖKMEN (Gazi-
anteb) — Asım Eren Beyefendi bütçedeki tah
sisattan hicap duyacağına, tahsisatın nereye sarf 
edileceğini öğrenmediği için hicap duysun. Tah
sisat ziraat sanatları araştırması içindir. (Sol
dan, alkışlar) 

RElS — Faslı reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
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423 

424 

Pamuk işleri umumi masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve ma-
kina işleri umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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, 
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425 Veteriner zootekni, ıslah ve 
üretme işleri umumi masraf
ları 2 640 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Efendim.. 
maruzatım tahsisatın miktarı ile alâkalı değil
dir. Bâzı temennilerde bulunmak için söz al
mış bulunuyorum. 

Efendim, memleketimizin Cenup bölgesin
de, bilhassa Urfa vilâyetinde en nadide arap 
atlarının yetiş dirildiği malûmunuzdur. Bunu, 
Ziraat Vekili Beyefendi bendenizden daha iyi 
bilirler. Burada'ki atların bir kısmı maalesef 
tescil ettirilmemiştir. Bu bakımdan himayeye 
muhtaçtır. öyleM, tescili yapılmamış olan at
lara diğer atlar tevafuk etmektedir. Kan itiba
riyle, evsaf itibariyle ihmal edilmiştir, fakat 
bunun telâfisi mümkündür. Çok rica ediyo
rum ki, bu bir kanun mevzuudur. Bu mevzu
da bir kanun getirirlerse çok memnun olaca
ğım. 

REÎS —- Sırrı Atalay. (Soldan; «Et, et* 
sesleri.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet yine et. 
Muhterem arkadaşlar, 425 nci faslı umu

mi masrafı 2 milyon 352 bin lira. Geçen sene-
ki bütçeye nazaran 300 bin liralık bir artış var. 
Fakat bu fasıl beş maddeyi ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; sığır ıslahının 
Türkiye'de ehemmiyeti aşikârdır. Muhterem 
Sebati Bey biraz önce sığırların kilo itibariyle, 
'kalite itibariyle artmakta olduğunu ifade etti 
ve gözlerinde gözlük var, görmüyorlar dedi. 
'Sebati Bey arkadaşım, çok muhterem Sebati 
Bey arkadaşım istatistik önünüzde, açıp ba
kın. Bir taraftan istihlâk edilmiş olan miktarı, 
(Soldan, gürültüler, «oooo» sesleri) öbür taraf
ta hayvan sayılarını yan yana getirirsem Tür
kiye'de kalite itibariyle, siklet itibariyle hay
vancılığımızın maalesef inkişaf etmediğini gö
receksin. Biraz önce Behram öoal arkadaşım 
1950 vasatisinin 83 kilo, 1956 vasatisinin 77 
kilo olduğunu söylemiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, hayvancılığımız 
gerek deri itibariyle, gerekse siklet itibariyle, 
gerekse et itibariyle maalesef gerilemektedir. 
OBu bir vakıa ve hakikattir, Bir vakıadır, sik-
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let itibariyle Türkiye vasatileri, dünya vasa
tilerinin çok aşağısındadır. Deri itibariyle ma
alesef, deri sanayiinde kullanılamıyacak kadar 
hayvanlarımızın derileri iyi vasıfta değildir. 
Hayvancılığımız gayet geri bir şekilde besiye 
tâbi olduğu için ve kış besimi çok kötü bir şe
kilde olduğu için, hayvanlar yaza çıktığı va-
'kit bir deri bir kemik kalır. Uzun aylar içe
risinde kendini toplıyamaz. Bu bakımdan 
Barker raporunda göreceksiniz, Türkiye hay
vanlarının büyük bir kısmının eti dahi yenemi-
yecek durumdadır. 

Hayvancılığımızın, bilhassa sığırlarımızın 
inkişafı sağlanamamış ve dolayısîyle et dâvası 
halledilmemiştir. Bunları raporda göreceksi
niz. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Vaktiniz dolmuştur. 
Osman Alihocagil. 
OSMAN ALÎHOCAGİL (Erzurum) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; bu et dâvası benim rü
yama girmeye başladı. (Gülüşmeler) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, gürül
tüden hatip işitilmiyor. 

OSMAN ALİHOCAGÎL (Devamla) — Ar
kadaşlar; yolda giderken zannediyorum M, ar
dımdan mütemadiyen; «Et, et..» diyorlar gibi 
geliyor bana. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, bu et meselesinden, ek
mek meselesinden Halk Partisinin bahsetmemesi 
iktiza ederdi. Maalehef bundan durmadan hep 
onlar bahsediyor. Bendeniz aranıza yeni karış
mış bir arkadaşınızım, konuşma usullerine pek 
vukufiyetim yoktur. Ben hem Başvekilin söyle
diklerini, hem de muhalif arkadaşlarımızın id
diaya girişmelerini lüzumsuz görüyorum, önce 
Türk köylüsünü tanımak lâzımdır. Et dediğiniz 
zaman köylü akla gelmez mi? 

Türk köylüsünün hayatiyeti neye dayanır? 
Hayvan, hayvancılık, ziraat. Halk Partisi ikti
darı zamanında şöyle bir hayvancılık durumunu 
ve buna bağlı olarak bir de hayvan vergi siste
mini hatırlayınız. Meselenin derinliğine inmek 
lâzımdır. Türk köylüsü için çok lüzumlu olan 
hayvan, (sığır, koyun, keçi) maalesef onun için 
bir ıstırap kaynağı idi. O, Türk köylüsü için bir 
baş belâsı idi. Neden! Anlatayım. Çünkü, bir 
keçinin resmi 80 kuruş, kendisi 60 kuruş idi ve 
bundan dolayı o köylü için bu mal bir ıstırap 
kaynağı oluyordu. (Soldan : Bravo, sesleri) 
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BEİS — Müddetiniz bitti, cümlenizi tamam

layınız, efendim. 
OSMAN ALİHOCAGÎL (Devamla) — Bu 

husustaki maruzatımı fasıllarda anlatırım. Bir 
de ekmek meselesi diyorlar. Kars Mebusu arka
daşımızın, bilmesi lâzımdır, diyor ki; «Efendim, 
hiçbir tekâmül yoktur. Yememizde, içmemizde 
hiçbir değişiklik yoktur...... Bendeniz Tortum'un 
Aşağısivri köyündenim, bu köy 100 hanelidir. 
35 - 38 senedir bu köyden yalnız 10 hane ekmek 
yerdi. Gerisi yiyemezdi. 

BEİS — Müddetiniz tamamdır, efendim. Ke
mal Serdaroğlu... 

KEMAL SEBDAROĞLU (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar; sayın muhalif partili arkadaş
lar et dâvasını mütaaddit defalar bu kürsüye 
getirdiler. Ben kendilerine şunu söylemek iste
rim; biz iktidarı devraldığımız zaman, istatistik
ler gösteriyor ki, hayvan artışında bir noksan
lık olmamıştır, ihracatta da bir eksilme vardır. 
Ş-u halde et sıkıntısı neden ileri geliyor? Arka
daşlar, nüfusumuz artıyor. 

Sonra, istinadettikleri başka bir nokta var; 
diyorlar ki, «Demokrat Parti bütün meraları sür
dürdü.» Meralar sürülmese zirai istihsal azala
cak. Bunlar ne demek isterler? Zihniyetlerini bir 
türlü anlamak kabil değil. 

Bize, tenkidden ziyade hal çareleri göstersin
ler ve desinler ki; et meselesi şöyle halledilir, 
zirai istihsal dâvası böyle halledilir. Yani ne ya
palım, toprakları sürdürmiyelim mi, pamuk eki
mini azaltalım mı? Onlar iktidarda olsalar ne 
yapacaklar? Bu vaziyette zirai mahsul fiyatını 
düşürecekler de bu suretle mi bu memlekette zi
râi istihsali artıracaklardır? Karaosmanoğlu aile
sinin, - Fevzi Beyi tenzih ederim - hükmü kara
kuşisi gibi dağında hayvan beslenir, ovasında 
ziraat yapılır, f etvasmca bir kanun mu getirmek 
istiyorlar? Anlamadık arkadaşlarım. Gelsinler, 
bize izah etsinler, et dâvasını şöyle halledeceğiz, 
znai istihsali şöyle artıracağız, desinler, hep be
raber bu mesele üzerine eğilelim de halledelim, 
arkadaşlar. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
Hüsamettin Coşkun. 
HÜSAMETTİN COŞKUN (Aydın) — Çok 

muhterem arkadaşlarım, birkaç gündür ısrarla 
bu et mevzuunu muhalefet saflarmdaki arkadaş
lardan dinlemektesiniz. Görülüyor ki, muhalefet 
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et mevzuunu kendi zamanlarındaki gözle gör
mekte ısrar etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, eskiden köylü et ye
memekte idi ve köylü kasabaya geldiği zaman 
etin kilosu 7,5 kuruşa olduğu halde almak im
kânına malik bulunamamakta idi. Bugün köy
lere gittiğimiz zaman görürüz ki, iki günde bir 
dananın bacağı, kuzunun dört ayağı birden çen
gelde sallanmaktadır. Bütün köylüler bu eti al
makta ve yemektedirler. Halk Partili arkadaşlar 
bunu biliniyorlarsa lütfen köylere gitmek sure
tiyle bu manzarayı görsünler. 

REİS — Buyurun Dizdaroğlu.. 
VAHAP DİDAROĞLU (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlar, hakikat olan şudur. Memleket
te et darlığı dâvası vardır. Bir muhterem ar
kadaşımız buraya geliyor, varsa izah etsinler 
diyor. İşte ben de onun için söz almış bulunu
yorum. 

Bu darlığın sebeplerinden birincisi şudur: 
Biz bir zirai kalkınma işine giriştik, önümüze ge
len yer meradır, demedik, sürdük. Bu suretle 
sürü sahipleri hayvanlarını besliyemedi, elin
den çıkardı. Bu, bir. 

İkincisi, hudut meselesi; ayda asgari 500 
bin koyun hudutlarımızdan Suriye'ye, İrak'a, 
İran'a, Lübnan'a kaçırılmaktadır. Bunu izah 
edebilmek için İktisat Vekâleti bütçesinde im
kân aradım, konuşamadım. Memleketimizde et 
sıkıntısının çekilmesinin sebepleri işte budur. 
Arada bu kadar para farkı olduktan sonra 
yani Suriye'nin bir lirası dört Türk lirası ol
duktan sonra 5 numaralı sirküler, emniyet 
sahaları, mayın tarlaları bu kaçağı önliyemiye-
cek ve biz de et sıkıntısı çekeceğiz. Sebati Be
yin bahsettiği milyon olsun, isterse tirilyorı 
olsun et kuyruğu 1959 da da devam edecektir. 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Bursa Mebusu 

arkadaşımız, «Cumhuriyet Halk Partisi millet
vekilleri geliyorlar, hayvancılığımız şu şekil
de, bm şekildedir, diyorlar, fakat tedbirlerinin 
ne olduğunu söylemiyorlar.» dedi. Biliyorsu
nuz memleket nüfusunun büyük bir kısmı zi
raatla iştigal etmektedir. Bunun içinden hay
vancılıkla uğraşan kısım da büyük bir yekûn 
teukil eder. Hayvancılıkla meşgale sahası mah-
dudolup piyasası değişiktir. 1,5 ay önce İs
tanbul'da canlı hayvanın kilosu 3 lira idi, An-
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kara 'da 320 kuruş. Birgün bakıyoruz ki, Hü
kümet bir tedbir düşünüyor, istanbul'da 3 lira 
olan canlı lıayvan olarak etin kilosunu 280 
kuruşa indiriyor, Ankara'da ise 320 kuruşken 
420 kuruşa çıkıyor. Bir taraftan müstahsili 
satmış.olduğu fiyatın altında satışa icbar edi
yorsunuz, öte yandan halkı zarardide kılıyor
sunuz. Bu doğru değildir. Maliyet 300 kuruşun 
üstünde, biz 280 kuruşa satmaya mecbur ediyo
ruz. Mayısa kadar devam edecek, Mayıstan sonra 
ise ne olacağı belli değildir. Diğer taraftan kilosu 
220 kuruş olan eti 400 kuruşa çıkarıyor. 

Birçok ürünlere prim verildiği halde hayvan
cılığa verilmemektedir. Hayvancılık üzerinde bir 
taraftan Ziraat Bankasının 1957 de şu miktarı 
bulmuş olan kredi hacmi içinde hayvancılığa ve
rilen kredi maalesef, diğer ziraatle meşgul olan 
hususlara, nispetle, gayet dardır. Bir taraftan 
hayvancılık kredi ile desteklenmez, öbür taraf da 
Hükümetin fiyat politikasında istikrar mevcut 
değildir, hayvancılıkla uğraşan köylüler, (tama
men demiyeyim haksızlık olur.) gerek Halk Par
tisi iktidarı zamanında ve gerekse Demokrat Par
ti iktidarı zamanında daima kaderleriyle başbaşa 
kalmışlardır. Şap hastalığı ile uğraşır, gıdasiyle 
uğraşır. Öte yandan inek başına 25 - 30 lira kredi 
verilir. Bu şekilde hayvancılığın kalkınmasına 
imkân yoktur. Tabiî bu şartlar altında hayvan
cılık geriler, dışarıya da hayvan kaçarsa et kuy
ruklu demokrasimiz devam edip gidecektir. (Sağ
dan, alkışlar)) 

KEÎS — Kifayet takriri var, okuyoruz, efen
dim. 

Kiyasete 
Müzakere kâfidir, faslın reye konmasını nvı 

ve teklif ederim. 
Bilecik Mebusu 
Şevki Hasırcı 

REİS — Kifayet takririni reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler-... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
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Lira 

426 Merinos işleri umumi mas
rafları 
BE t S — Faslı kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 000 000 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil 
ve kimyevi gübre, küçük su ve 
artezyen işleri umumi mas
rafları 225 000 

REİS — Bu fasıl hakkında verilmiş bir tak 
rir vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
1958 yılı Ziraat Vekâleti bütçesi 428 nei fas

lının 10 ncu maddesinde küçük su ve artezyen iş
lerine 5 milyon yardıma, 5 milyon ilâve ederek 
10 milyona çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Amasya Artvin 
Kemal Eren Meeit Bumin 

Konya Artvin 
Sami Soylu ür. Eyüp Doğan 

Sinob Kastamonu 
Mahmut Pınar M ünü' Islâmoğlu 

Sinob Konya 
Muharrem Tansel A. Fahri Ağa oğlu 

Samsun Samsun 
Abdullah Eker Asaf Saraçoğlu 

Samsun Diyarbakır 
Haindi Tekay Tahsin Cahit Çubukçu 

Çanakkale Samsun 
Nahit Ural Salim Çonoğlu 

İçel içel 
Mehmet Dölek Yakup Karabulut 

Samsun Çorum 
Fikri Şen Kemal Erdem 
Kayseri Bolu 

Hakkı . Kurmel Nezih Tütüneüoğlu 
Kastamon u Kastamonu 

Basri Aktaş Muzaffer Akdoğanb 
İçel Bingöl 

Niyazi Soydan Sait Göker 
Artvin Artvin 

Hilmi Çeltikçioğln İmza okunamadı 
İsparta Kütahya 

Ali Lâtifoğlu Süleyman Süruri Nasuhoğliî 
Aydın İstanbul 

Fethi Bat ur Zakar Tarver 
içel Diyarbakır 

İmza okunamadı Kâmil Taysi 
Konya Siird 

A. Fahri Ağaoğlıt Fikri Şendin* 
Diyarbakır Siird 

Sezai Demirav Vevsi Oran 
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Amasya 
Faruk Çöl 

Manisa 
İhsan Yalkm 

Manisa 
Selim Akis 
Çanakkale 

Ahmet Hamdi Sezen 
Çorum 

Hüseyin Ortakeıoğlu 
Tekirdağ 

Ahmet Paker 
Tekirdağ 

Hasan Gurka n 
Çanakkale 

Nuri Togay 
Muğla 

Turhan Akarca 

î : 48 
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Sıtkı Pekkip 
Manisa 

Cemil Şener 
Samsun 

Nüzhet Uhısoy 
Gazianteb 

Samih İnal 
Manisa 

Orhan Ocakoğlu 
Tekirdağ 

ismail özdoyuran 
Konya 

Osman Bibioğht 
Diyarbakır 

Hüseyin Ülkü 
İsparta 

Said Bilgiç 

REtS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bu 
takririn encümene havalesini arz ve istirham 
ederim. 

REİS — Talep encümen mazbata muharriri 
tarafından yapıldığı ve takriri istedikleri için 
faslı takrirle birlikte encümene veriyoruz. 

ASIM EREN (Niğde) — Bu fasıl üzerin
de konuşmak istiyordum, konuşmıyacak mıyız? 

REİS ~- Fasıl encümenden geldiği zaman 
konuşursunuz, efendim. 

P. 

429 

Lira 

Kimyevi madde, ecza ve ilâç
lar 10 902 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

431 At yarışları ikramiyesi 40 000 

ABDULLAH KOKSAL (Urfa) — Muhte
rem arkadaşlar, sabrınızı suiistimal ediyorum, 
affmızı istirham ederim. Nihayet üç dakikalık 
bir zamandır. 

Demin arz ettiğim gibi, Urfa'da ve mıntaka-
smda yüksek evsafta saf kan arap a t lan yeti
şir, Bunların himayesi maksadiyle o civarda 
teşvik mahiyetinde yapılan at yarışlarına'biraz 
daha himmet edilmesini rica edeceğim. Geçen 
sene her nedense yalnız bir mevsimde at yarış
ları tertibedildi. Bu hareket civardaki at me-
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raklılarmı ve yetiştiricileri üzdü. Bu onları teş
vik edeceği yerde sükûtu hayale uğrattı. Bilmi
yorum bu sene nasıl tertibedilmiştir, fakat hiç 
olmazsa iki mevsimde bu yarışlar, devam etti
rilirse çok yerinde olacaktır, kanaatindeyim. 
Ziraat Vekilimizden bu hususu hasseteıı rica 
etmek için söz aldım. 

-REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. 

450 

Lira 

451 

üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
REİS -~ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 

2 078 800 

207 000 

REİS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Efendim, muhte

rem heyetinizin affını istirham ederim. Hakika
ten anası babası köy evlâdı olan, kendisi asker 
de olsa, köylünün kalkınmasını kendi hayatı
nın en büyük umdesi sayan bir vatandaş ola
rak huzurunuza sık sık geliyorum, özür dile
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu fasıl üzerinde 
durmak istiyorum. Sebebi şudur: Bu, yayın me
selesidir. Biz köylünün kendi diliyle yazılmış ve 
anhyabileceği şekilde ucuz ve basit kâğıtlara 
basılı ufak broşürleri sık sık köylüye gönder
mek ve hattâ her köylünün evine bırakmak 
mecburiyetindeyiz. Bu fasılda başka her çeşit 
masraflar diye 127 bin lira ayrılmış. Satmalına 
ve abone için 30 bin lira ayrılmış. 60 bin kü
sur köye bu yayınlardan ne düşer? ikişer lira 
düşer, bununla ne gönderilebilir ki?... 

Yalnız; şükranla ifade etmek isterim ki, Zi
raat Vekâleti diğer vekâletlere nispetle, birçok 
yayınlar yapması dolayısiyle daha faaldir. Bu 
hususta teşekkürlerimi ifade ederim. Meselâ 
elimde bu vekâletin neşrettiği pek güzel eserler 
vardır. Bunlar muhtelif deneme istasyonlarının, 
tohum ıslah istasyonlarının, araştırma istasyon
larının veyahut da merkezdeki enformasyon 
makamının neşriyatıdır. Fakat özür dilerim, 
okumuş bir insan diye geçinirim, ben bunla
rın içinden birçoklarını anlıyamadım. Diyag
ramlar, birçok istatistik! malûmat, hendesi for
mül ve şekiller... Bunların içinde bir tek şu ki-
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tabın; (Umumi Heyete göstererek), bir iki say
fası köylüye faydalı olabilir. Diğerleri köylü
ye verilecek şeyler değildir. Çünkü; köylü bun
ları anlıyamaz. Bu kitaplar yüksek tahsilli zi
raat elemanlarına da faydasızdır; çünkü, on
lar daha iyi kitapları fakülte ve okullannda 
okumuşlardır. 

REÎS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
Paslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Btmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

452 Staj masrafları 714 250 
REÎS —- Kabul edenler... Bt
miyenler... Kabul edilmiştir. 

463 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 277 390 

REÎS — Buyurun, Asım Bey. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar; ziraat mühendislerimiz ve elemanlarımız, 
demin bir sayın sözcünün de ifade ettiği gibi, 
çok kıymetli insanlardır. Fakat zirai reform 
yapacak olan bir millette bunların halk taba-
kasiyle haşir neşir olmaları lâzımdır. Bunlar 
beynelmilel kongre ve konferanslarda veya 
Türkiye'deki yetiştirme kurslarında elde ede
cekleri zirai her türlü malûmatı ve raporları 
Anadolu ve Trakya'daki halk tabakasına yay
malıdırlar. Ziraat Vekâleti bunlardan bu Mil
letlerarası temasları hakkında mufassal rapor
lar alsın ve mutlaka alsın; dosyalarını istesin; 
bu kongre ve konferanslarda hangi dilden ra
porlar verilmiş ise onları alıp tercüme ettirsin; 
teksir edip teşkilâta tamim edildiği gibi, halk 
dilinde, halkın anlıyabileceği şekilde de teksir 
edip halka da dağıtsın; bu elemanlar, teşkilât 
ile, halk ile daima haşir neşir olsun. BUÖU is
tirham ediyorum, efendim. 

REÎS — Paslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F, Lira 

457 îç kongreler ve teknik toplan
tılar umumi masrafları 250 000 

ASIM EREN (Niğde) — Son kalemdir, özür 
dilerim, sabrınızı suiistimal ettim. 

Muhterem kardeşlerim; bu fasıl, iç kongre 
ve toplantılar içindir. Bû  fasıl üzerinde bende
niz bilhassa durmak istiyorum. Ziraat teşkilâtı-
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, mızın köylü kardeşlerimizi yer yer davet ede-
j rek, bölgelerde zirai halk toplantıları yapmala-
I rını bilhassa istirham ederim. Ziraat Vekâleti; 
| hem köylü elemanları, hem de bilgili kendi ele-
| manlarını zaman zaman bu suretle bir araya 
; toplıyarak faydalı toplantılar tertibetse, bunla

rı da arasıra meselâ bayram günlerinde veya 
j müsamereler namı altında eğlenceli toplantılar 
! halinde yapsa çok iyi olur kanaatindeyim, 
| (Soldan, fasılla alâkası yok sesleri) Maksat zi-
i rai seviyeyi yükseltici telkinlere fırsat elde et

mektir. 
I SOLDAN BÎR SES —Yeter artık 1. 
| ASIM EREN (Devamla) — Beyefendi, ta-
I hammülünüz yoksa çıkınız. 
I REÎS — Müdahale etmeyin, karşılıklı ko-
I nuşmayınız, efendim. 
i ASIM EREN (Devamla) — Muhterem arka-
i daşlar; Sayın Ziraat Vekilinin söylediği 421 

nci fasla gelince, biliyorsunuz, o fasılda yapıla-
i cak zirai sanatlar umumi masraflarından bah

sediliyor, Vekil Beyin deminki tekzipleri dola-
j yısiyle arz etmek isterim. Faslın başlığı aynen 
| (Ziraat sanatları umumi masrafları) dır. Bu 
I başlıkta (araştırma) namı altında da bir şey 

yoktur. Yani fasıl başlığı tamamen umumi mas
raflar namı altında toplanmıştır. Bunun için 
de elbet araştırma masrafları da dâhil, her tür
lü masraflar vardır. Bunu arz etmek isterim. 

[ REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
I edenler.. Etmiy enler.. Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

] 458 " Puar, sergi ve teşvik umumi 
| masrafları 303 000 

REÎS — Kabul edenler... Bt-
I miyenler... Kabul edilmiştir. 

47(5 Kurs umumi masrafları 640 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-

I miyenler... Kabul edilmiştir. 
| 501 Geçen yıl borçları 05 000 

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

i 502 Eski yıllar borçları 10 000 
| REÎS — Kabul edenler... Et-
I miyenler... Kabul edilmiştir. 
; 0<U 904 sayılı İsinlhı Hayvanat Ka-
{ nununun 11 ve 12 nci madde-
i 1 eri •gereğince özel idarelere 
I yapılacak yardımlar 200 000 
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VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, bu kanun lâyihası münase
betiyle Muhterem Vekil Beye teşekkür etmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Urfa Milletvekili arkadaşımızın koşu atları 
hakkındaki temennileri zaten 5883 sayılı Ka
nunda mündemiçtir. Bunun geçici maddesinin 
tarihi 1953 senesinde hitam bulmuştu. Duydu
ğuma göre, bu tarihin uzatılması için vekâlet
çe bir kanun lâyihası hazırlanmış ve diğer ve
kâletlerde dolaştırılmaya başlanmıştır. Bu müd
det her halde uzatılacaktır. 

REÎS — 601 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 1 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 722 000 

REİS — Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar, son zamanlarda memlekete 
ithal edilen makina, traktör ve döver - biçerle
rin miktarı bir mınt akada 500 adedi geçtiği 
takdirde bunlar için tamir atelyeleri açılması 
derpiş edilmiş ve bunların kontrolü da Zira
at Vekâleti uhdesine tevdi edilmiştir. Birçok 
mmtakalarda traktör, döver - biçer adedleri 
beş yüzü geçmiş bulunmaktadır, buna rağmen 
bu tamir atelyeleri açılmış değildir. Demokrat 
Partinin çok övündüğü bu mevzuda bir yardım
da bulunurum ümidiyle vekâletin alâkasını cel-
betmek isterim. 

REÎS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

P. 

731 

751 

Lira 

İstimlâkler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 

800 000 

5 410 000 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar; satınalınacak makina ve aletler için 

im o r i 
üç milyon liralık tahsisat konmuştur. |$u tahsi
satın az olduğuna kaaniim. Memleket ziraatçiJi-
ğinin başlıca unsurlarından birisi makinadır. 
Adnan Menderes hükümetlerinin takibettiği si
yasetin icabı olarak (Ticarette tahdidolmaz) 
kaidesine tâbi tutularak memlekete sokulan bin-
bir çeşit makinamn yedek parçasızlık yüzünden 
doğurduğu buhran had safhadadır. Türk çiftçi
si hayat seviyesini yükseltmek ve bol mahsul 
elde ederek refaha kavuşmak maksadiyle maki-
nalı ziraatin çok ağır borç yükü altına girmiş bu
lunuyor. Ve bugün ufak bir parçadan dolayı 
traktörü muattal bir durumda kaldığı için eli 
kolu bağlı, kaderiyle başbaşadır. 

Şu hususu da bilhassa Vekil Beyden istirham 
ediyorum : Alâkalı Vekillerle temas ederek bu 
ihtiyacı gidermek hususunda gerekli tedbiri za
manında alsınlar... 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

753 

Lira 

Teknik ziraat ve teknik bahçı
vanlık okullarından*mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun ge
reğince verilecek vasıta ve 
malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

191 700 

761 6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince yapılacak ödemeler 2 000 000 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet ormanları içinde veya kenarında bu

lunan köylerden bulundukları yerlerde muhi
tin icaplarına göre ve muhtelif suretlerle kalkın-
dırılmaları mümkün görülenlere sahası çok azal
mış olan ormanlarımızın korunması gayesiyle 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine keza ye
niden orman yetiştirecek orman dışı köy, kasa
balı vatandaşlara kredi yardımı yapılmak üze
re 64 ncü maddesine göre Ziraat Vekâleti büt
çesine miktarı 50 ve 2.1/2 milyondan aşağı ol
mamak üzere gerekli tahsisatların konulacağı
na dair çok isabetli hükümler konmuştur. 

Bütçe imkânları dolayısiyle 1957 yılı bütçe
sine 13 ncü madde için 5.5 ve 64 ncü madde için 
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2.5 milyon liralık ödenekler konmuştur. Her iki 
sahada da müspet çalışmalara başlanmıştır. 

Çok isabetli olan bu kararların aksamadan 
yürütülebilmesi için bu sene de hiç olmazsa ge
çen seneki bütçedeki ödeneklerin aynı olmak 
üzere ödenek ayrılması çok faydalı olacaktır. Bu 
bakımdan Ziraat Vekâleti 1958 yılı bütçesinin 
761 nci faslının 10 ncu maddesinin 1 milyon li
radan 5.6 milyona ve 20 nci maddenin de 1 mil
yon liradan 2,5 milyon liraya çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

25 . II . 1958 

Sinob 
Ömer özen 

Giresun 
H. Bozbağ 

Kayseri 
Durdu Turan 

Sinob 
Muharrem Tansel 

Erzurum 
S. Erduman 

Samsun 
Asaf Saraçoğlu 

Sinob 
Mahmut Pınar 

izmir 
N. Pınar 

Kastamonu 
Muzaffer Akdoğanlı 

Kastamonu 
S. Çağlar 

Çorum 
Ali Dedekargmoğlu 

Artvin 
Kemal Balta 

Aydın 
Necati Celim 

Balıkesir 
Ali İleri 
Konya 

S. Salim Burçak 
Bolu 

(Okunamadı) 
Adana 

Kâzım Bozdoğan 
Kastamonu 
N. Batur 

Çorum 
Kemal Erdem 

Sinob 
Hamdi Özkan 

Erzurum 
Mehmet Eyüboğlu 

Samsun 
Hamdi Tekay 

Sinob 
Nusret Kuruoğlu 

Manisa 
Cevdet özgirgin 

Samsun 
(Okunamadı) 

Bolu 
Nezih Tütüncüoğlu 

Trabzon 
Halûk Çulha 

Balıkesir 
Mekki Said Esen 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Kastamonu 
Hadi Tan 

Bolu 
Kadir Kocaeli 

Bolu 
R. Akşemsettinoğlu 

istanbul 
C. Ramazanoğlu 

Adıyaman 
Şefik San 
Kırklareli 

Dündar Tekand 
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Trabzon 

Pertev Sanaç 
Ordu 

Münir Ekşi 
Balıkesir 

Muzaffer Emiroğlu 
Antalya 

Mehmet Ak 
izmir 

Sebati Acun 
izmir 

Rauf Onursal 
Çanakkale 
M. Tugay 

içel 
I. Gürgen 
Giresun 

Mazhar Şener 

Samsun 
Salim Çonoğlu 
(Okunamadı) 

Balıkesir 
V. Asena 

Çorum 
Y. Gürsel 
Sakarya 

H. O. Erkan 
Balıkesir . 
Ali ileri 
Adıyaman 
A. Yaşar 

Bitlis 
N. Barut 
Sakarya 

Selâmi Dinçer 
Trabzon 

R. Tarakcıoğhı 

REİS — Encümen. 
BÜÇTE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) -— Takririn encümene hava
le edilmesini rica ederim. 

REİS — Talep, Encümen Mazbata Muharriri 
tarafından yapıldığı için havale mecburiyeti 
vardır. Faslı takrir ile birlikte Encümene ve
riyoruz. 

F. Lira 

771 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına yapılacak Ödeme
ler 12 660 460 

Buyurun, Halim Ateşalp. 
HALIM ATEŞALP (Sivas) — Aziz arka

daşlar ; bu faslın gayesi muhtaç çiftçilere ödünç 
tohumluk verilmesidir. 5254 sayılı Kanun mu
cibince muhtaç çiftçiye tohumluk verileceğine 
göre bu tohumluk nevileri içerisinde korunga
lık, yonca, buğday tohumları vardır. Bu tohumlar 
çiftçiye miktarı kâfi verilmemekte, üç kilo, beş 
kilo gibi cüzi' miktarda verilmektedir. Bu ko
runga tohumunun nasıl ekileceği hakkında çift
çiye bir bilgi verilmediği için bundan pek iyi 
neticeler de alınamamaktadır. 

Verilen buğday tohumları ise zamanında ve 
mevsiminde verilmemektedir. Bu sebeple köy
lü vatandaşlar bu tohumlukları çarşıda pazar-
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da satmakta ve tohum olarak kullanmamakta
dır. Bunun temin edilmesini temenni ederim. ! 

Demin profesörümün işaret etttiği gibi, ne * 
tohumluklar kâğıda sarılmıştır, ne de paket- i 
tedir. Sayın profesör tatbikatı görmüş değil- j 
dir, biz tatbikatın içerisinden geliyoruz. To- i 
humluklarm zamanında ve mevsiminde veril
mesi için ve çarşıda pazarda satılmaması için 
Vekâletçe tedbirlerinin alınmasını rica ederim, i 

Kasabalarda bulunan ziraat memurlarımızın 
kendi mesleklerinin icabını yerine getirmele- j 
rini ve valinin kaymakamın 5917 sayılı Kanun 
mucibince gayrimenkule tecavüzün önlenmesi | 
meselelerinde vazifelendirilmelerinin " temini | 
Sayın Vekilden çok rica ederim. j 

Bundan başka Orta - Anadolu'da tohumluk 
almış fakat borcunu verememiş olanların mal
ları haczedilmekte ve haklarında Tahsili Em
val Kanunu tatbik edilmektedir; Bu gibi borç- I 
lu olanların halen yatak ve yorganları hac-
zen satılmaktadır. Traktörler nasıl beş sene 
gibi taksitlere bağlanmakta ise aynı prensibin 
bu tohumluk borcu olanlara da tatbikini bil
hassa istirham ederim. 

(Riyaset 'mevkiine İbrahim Kirazoğlu, geç
ti.) 

' REİS — Muslihiddin Yılmaz Mete. (Yok, 
sesleri) 

Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Mııh- | 

terem arkadaşlar, 5254 sayılı Kanunun âmir hük- j. 
mü şudur : (Muhtaç çiftçiye tohumluk veril- j 
mesi) Bu muhtaçlar kimlerdir. Zirai mahsul- 1 
den % 40 ı âfet veya sair suretlerle mahvolmuş j 
kimselerdir. Halbuki bugün bu muhtaç çiftçi- i 
lerin zihninde bu kanun siyasi bir Ceza Ka- j 
nunu olarak yer etmeye başlamıştır. 1 

Muhterem arkadaşlar; hüsnüniyet esastır. | 
Hakikaten fakir çiftçiye yardım etmek için tat- j 
bik mevkiine konulan bu kanunun hükümleri, j 
maalesef iktidar Hükümetinde, icra organında, 
mesuliyet taşımıyan partizanların elinde, va- j 
tandasın zihninde siyasi bir ceza kanunu ola-
rak yer aldıracak şekilde tatbik edilir, görmek- ! 
teyiz. t 

Muhterem arkadaşlar, bu tohumluklar zama
nında gelmiştir. Niçin tevzi edilmedi! Belli ol-
mıyan sebeplerle bu tohumluk çiftçilere veril
memiştir. Bırakın fakir çiftçiyi, hiç arazisi ol
mayana, biçer - döveri olmıyana verilmiştir. Hiç I 
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olmazsa biçer - dövere sahibolana verseniz. Ama 
arazisi yok, toprağı yok, makinası yok, ama 
partizan gayelerle bunlara tohumluk tevzi edil
miştir. Hakkı olan köylü mahrum edilmiştir, 
(Soldan, gürültüler) Arkadaşlar, sinirlenmeye 
lüzum yok. Elimde vesikalar var, onlara istina
den konuşuyorum. Muhterem Vekille bir muta
bakata vardık. Komisyonda bu mevzuiı tekrar ko
nuşmuştuk. Zannedersem Hükümetten gönderdi
ler. 

Bunu tekrar etmekten maksadım şudur : 
Muhtaç çiftçilere verilen bu hakkın siyasi nü
fuz için suiistimal edilmemesi •! 

REİS — Abdullah Bey, buyurun. 
ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Muhte

rem arkadaşlar, ben de bu mevzuda arkadaşım
la aynı fikirdeyim. Maalesef böyle olmuştur. 
Şimdi bâzı arkadaşlar çıkıp yer gösterin, mahal 
gösterin, diyecekler. İsim temhir etmiyeee-
ğim, yalnız size mehaz vereceğim. Her 
hangi bir vilâyetin her haıigi bir kaza
sında veya vilâyet merkezinde geçmiş seneler
de iktidarınızın senelerinde tevzi edilen tohum
luk listelerim lütfen tetkik buyurun, onların şa
hıslarını, hüviyetlerini tetkik edin, bu mâruzâ
tımı teyidettiğini göreceksiniz. Aksini bulursa
nız gelin, ben sözümü geri alır, mahcubiyeti ka
bul ederim. 

Şimdi bunu bir tarafa bırakalım o olmuş 
geçmiş. Ben şu maksatla söz aldım; badema böy
le bir mülâhaza ile tohumluk işinin suiistimal 
edilmemesini istirham ediyorum. 

İkincisi; bu tohumluklar ekseriya zamanın
da tevzi edilmez. Zamanında tevzi edilmiyen to
humun hiç kiymeti yoktur. Bu geç tevzi edilen 
tohumlar mahalline sarf edilemez. Yemeklik için 
kullanılır veyahut da satılıp ticareti yapılır. Bil
hassa istirham ediyorum, Sayın Ziraat Vekilin
den, bu işi başaracaklarına ka anii m, hüsnüniye
tinden asla şüphemiz yoktur. Fakat geçen sene
lerde de böyle olduğunu kabul buyurunuz, ar
kadaşlar. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh

terem arkadaşlar, biraz önce konuşan genç. 
arkadaşımın sözleri bana çok garip geldi. To
hum nasıl tevzi edilir 1 Evvelâ bir vilâyette to
hum tevzi edilmesi için afatı semaviyeden mü
teessir olması ve nispeten % 40 m altına düş-
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muş bıüunnıası lâzımdır. Böyle bir durum hu
sulünde köyler ihtiyaç listelerini yapar ve zi
raat dairesine verir. Vilâyetlerde valinin veya 
tevkil edeceği kimsenin riyasetinde ziraat mü
dürü, Ziraat Bankası müdürü ve ziraat odası 
reisinden; kazalarda kaymakamın başkanlığın
da ziraat teknisyeni, mal müdürü ve ziraat 
odası reisinden müteşekkil bir tezvi heyetinde 
durum tezekkür edilir ve tevzi kararlaştırılır. 
Rica derim; benim vilâyetim 1950, 1954 ve 
1958 de en yüksek reyle Demokrat Parti seçi
mini kazanmış bir vilâyettir, kendi vilâyetim
de mütaaddit seneler tohum tevzi ettik. Ben de 
bu mevzuda hassas bir çiftçiyim. Benim vilâ
yetimde tek Demokrat Partili vatandaş diğer 
vatandaşlardan bir gram dahi fazla mahsul 
almamıştır. Bu tevzi işleri hükümet mekaniz
masını teşkil eden zevat tarafından yapılmak
tadır. Bunların içinde partizan adamlar yok
tur, bunlar bitaraftırlar, devlet memurudurlar, be$ 
kişiden müteşekkil bir komisyondur. Köy muh
tarları tesbit eder, komisyon tetkik eder, çift
çi bunu sarf eder. Tecrübeli bir çiftçi olarak 
sbyliyeyim ki aldıktan sonra bazan yer, bâza a 
satar, bâzan da eker. Bunun tahsisinde hem, 
fikir değilim. Sureti katiyede bu şekilde tevzi 
yapıldığına kaani değilim. 

REİS — Osman Alihocagil. 
OSMAN ALÎHOCAGtL (Erzurum) — Arka 

da$lar, hakikaten gecenin bu saatlerinde bâzı 
lâfların, bilhassa söylenmesinde haksızlık oldu
ğuna yüzde yüz kanaat getirdiğimiz sözlerin 
söylenmesi doğru değildir. 

Türk köylüsünü ilgilendiren ziraat, mesele
sinde, tohumluk buğday ve ekmek meselesinde 
Demokrat Parti iktidarını tebrik etmek lâzım
dır arkadaşlar. Ankara'da bu havayı teneffüs 
ederken, bu havanın içerisinde düşünürken bu
nu belki takdir edemeyiz, fakat bu meseleyi 
terazinin bir kefesine koyarken Türk köylü
sünün içinde olmamız lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlarım diyorlar ki, politik mak
satlarla tohumluk dağıtılmış. Arkadaşlar, ha
kikaten bu sözleri söyliyen arkadaşlarımızın 
devirlerinden çok acı hâtıralarımız vardır. 

KÂMİL TABAK (Çankırı) — Eskiden öyle 
oldu diye, şimdide mi öyle olsun? 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Mu
kayese ederek siz kötü yaptınız, biz iyi yaptık 
maksadiyle söylemiyorum, arkadaşlar. Biliyor-
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sunuz ki, bundan evvelki zirai politikada, buğ
day politikasında vaziyet şu idi : Eski teşki
lâtı iktidarlarının zamanındaki çalışmaları ha
tırlarsınız. Ne yaparlardı? Köy gelirlerinden 
herkes sen şu kadar vereceksin, sen bu kadar 
vereceksin derler ve hisselerini alırlardı. On
dan sonra getir falan yere teslim et denirdi. 
Türk (köylüsü mahsulünü verir, fakat kendisi 
aç kalırdı. Toplanan buğdaylar ise çürürdü. 

Bugün D. P. İktidarı Türk köylüsüne elini 
uzatmıştır. «Aziz Türk köylüsü, diyor sen 
Halk Partisi iktidarında daima verdin. Şimdi 
vermek sırası bize geldi» diyor. (Soldan, al
kışlar) 

Bunu çok görmemeliyiz. Bunu politik mak
satlarla veriliyor demiyelim. Türk köylüsü 
bundan alınır. Demokrat Partiye bunun için 
bilâkis teşekkür etmek lâzımdır. (Soldan, alkış
lar) 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 
Efendim, kifayet takriri vardır, o'kuyoraz 

0 Yüksek Reisliğe 
Görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye konma

sını rica ederim. 
Çorum Melbuöu 

Fevzi Hacırecepoğlu 

REİS — Kifayeti müzakere takririni reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

771 nci faslı reylerinize arz ediyorum kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

773 Döner sermaye 1 625 000 
REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum ka

bul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

REİS — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1958 malî yılı Bütçe kanunu lâyiha
sının maddeleri üzerinde görüşmeye devam edi
yoruz efendim. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1958 yılı biifcçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli 
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cetvelde gösterildiği üzere 4 480 942 lira ve 
yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 905 000 lira tahsisat 
verilmiştir. 

F. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

218 

301 

302 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici htemetliler 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 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
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. 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul .edilmiştir. 
'Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
işletmeler ve Merkez atelyesi 
büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 047 576 

1 094 800 

50 290 

80 080 

199 205 

2 100 

13 000 

105 000 

92 000 

.1958 
F. 

303 

0 : İ 
Ura 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

416 

419 

20 000 

37 000 

3 000 

6 000 

123 000 

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. 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
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. 
459(8 sayılı Kanun gereğine 
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. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 

REÎS — Buyurun Abdullah Bey. 
ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Muhterem 

arkadaşlar, Urfa'mn Ceylânpmar Devlet Üretme 
Çiftliği arazilerinde maalesef birçok münazaalar 
vardır. Bunu da çiftlik müessesesi kendisi ihdas 
etmektedir. Elindeki mevcut arazi haritalarına 
göre ve mevcut kayıtlara göre vaktiyle arazinin 
Şimal sınırına bir çizgi çizilmiş, 2 - 3 sene sonra 

12 000 

7 000 

5 000 

2 000 

20 000 

10 000 
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5 Km. yukarısına bir çizgi daha çizilmiştir. Ni
hayet üçüncü bir çizgi çizilmiş, bu suretle bu 
saha dâhilinde birçok ihtilâflar meydana, gel
miştir. Bu yüzden birçok vatandaşlar çiftlikle 
münazaa halinde olup fazlasiyle ıstırap çekmek
tedirler. 

Sayın Vekilden istirhamım, krokisi, haritası 
olduğuna göre esaslı bir şekilde tetkik yapılsın, 
intibak ettirilsin, üst tarafını da kendileri kaani 
oldukları takdirde, (Kendilerinin vekilleri, avu
katları var, tetkik ederler) sürüncemede bırak
mayıp bir an evvel hallettirsinler. Bu suretle 
birçok mahkeme masrafları ihtiyar etmek ve va
tandaşı muztarip kılmaktan kurtarsınlar. Maru
zatım bundan ibarettir. 

REİS —: 419 nen faslı reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

F, 

426 

450 

Lira 

451 

452 

458 

476 

501 

502 

505 

Pasif korunma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan talebelere verilecek 
burslar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 

Kabul edenler... Et
ler... Kabul edilmiştir. 

Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-' 
miyen.ler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS - - Kabul edenler... Et 
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler.., Kabul edilmiştir. 

33 300 

23 000 

70 390 

30 000 

77 000 

2 500 

15 700 

300 000 

1958 

P. 

C : 1 
A/2 - CETVELİ 

Lira 

75 000 

480 000 

350 000 

701 Bina onarımı 
REİS — Kabul edenler 1. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

742 Dağıtma tesisleri yapımı 
REİS - - Kabul edenler... Et
miycnler... Kabul edilmiştir. 

REİS 1 nei maddeyi tekrar okuyoruz. 
efendim. 

(1 nei madde tekrar okundu.) 
REİS - - Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 

kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme* Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı masrafları
na karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 5 385 942 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

E. Lira 

1 Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 
REİS - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 
REİS •— Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 

5 372 942 

8 000 

5 000 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum; 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünce 1958 bütçe yılında elde 
edilecek varidat eşitlerinden her birinin dayan-
dığr hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1958 bütçe yılında da devam olunur. 
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REİS — Maddeyi cet veliyle beraber reyle

rinize arz ediyorum.; kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ııeu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ııeu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası île 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi eetveliyle beraber reyle
rinize arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . V I . 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1958 bütçe yılmdn 
kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslında ki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup da Mıı-
hasebei'Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre müruruzamana uğramamış ve karşılık
lar ı yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1958 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 
4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları artık
larından eski yıllar borçları faslına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REİS -r— Maddeyi reylerinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. ! 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum; \ 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, ' 

1958 0 : 1 
MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icra* 

ya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umunıiyesi açık reylerini

ze arz edilmiştir, efendim. 

REİS — Orman Umum Müdürlüğü 1958 ma
lı yılı bütçe kanunu lâyihasının maddelerinin 
görüşülmesine başlıyoruz, efendim. 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Ka
nunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
,1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 38 270 703 lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 10 798 003 'lira tahsisat veril
miştir. 

E. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

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. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 
REİS - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 n'ci maddesi 
gereğince Ödenecek para mü
kâfatı 
REİS - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. V. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS - - Kabul edenler... EU 
miyeuler... Kabul edilmiştir. 

bira 

14 775 176 

188 840 

3 308 875 

606 000 

500 

l 566 306 
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Lira F. 
O M 

210 

217 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

Temsil tahsisatı 
BBÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri 
ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetini 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 masraf lan 
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 masraf lan ve 
harcırahtan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masraflan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 100 

720 

610 000 

75' 000 

343 700 

m ooo 

198 000 

91 004 

616 630 

t 54! 800 

65 000 

3 443 885 

5 000 

Lira 

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

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

412 Hastalıklarla savaş masraflan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

100 000 

•18 

420 

Para taşıma masraflan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30 000 

260 000 

299 820 

1.5 000 

Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları deneme masraflan 556 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Harita ve kadastro işleri 17 000 
BEİS — Arslan Bora. 
ARSLAN BORA (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım, 421 numaralı fasılda söz almamın 
sebebi şudur: 

31 Ağustos 1956 da 6831 sayılı yeni bir orman 
kanunu çıkarılmıştı. Bu kanuna göre yeniden 
tahdit komisyonları ihdas edilmesi için madde 
konmuştu. Bu tahdit komisyonları da hakikaten 
bugünün ihtiyaçlarını ve karşılaşılacak müşkül
leri halledebilecek bir ekipten terekkübetmişti. 

Bendeniz orman bölgesinin bir milletvekili 
olmam dolayısiyle, köy ormanlan ile Devlet or
manlarının sınırlan arasında birçok ihtilâflar 
olduğuna- ve köylünün bu bakımdan daima hu
zursuzluk içinde olduğunu cereyan eden hâdise
lerle de şahit olmuşumdur. 

Sayın Vekilden bu tahdit komisyonlarının bir 
an evvel faaliyete geçirilmesi ile halkın huzura 
kavuşturulmasını rica ve istirham 'ediyorum. 

REÎS — 421 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 
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423 

424 

425 

426 

428 

429 

450 

451 

452 

453 

454 

6831 sayılı Orman Kanunu ge
reğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapı
lacak ödemeler 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sınırlama 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Amenajman 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma 
BElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman içi otlaklarının tanzim, 
tevzi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü masraflar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî parklarla ilgili her türlü 
masraflar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla" tatbikat 
harcırahları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

-Yayın masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

J 50 Ü00 

485 000 

861 470 

3 955 751 

500 

500 000 

100 000 

977 760 

160 000 

125 000 

21 500 

50 000 

Lira 

458 Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masraf lan 
BEİS — Kabul edenler.- Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

505 Hükme bağlı borçlar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Makina, alet ve malzemeleri 
onarımı 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâkler 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı' işleri 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeleri 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalmacak taşıtlar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

753 6831 sayılı Orman Kanunu mu
cibince satmalmacak silâh ve 
malzemeleri 
BEİS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

76.1 Fidanlıklarda yapılacak her 
nevi su tesisleri ve onarımı 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 000 

4 000 

20 000 

15 000 

50 000 

400 000 

23 500 

1 220 000 

3 600 000 

1 402 500 

1 666 001 

11 001 

420 000 
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77.1 Devlet orman işletmeleri dö
ner sermayesi 1 
REİS ----- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

772 6831 sayılı Kanunun 35 nei 
maddesine müsteniden yapıla
cak ikrazlar karşılığı 2 000 000 
REÎS --• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

781 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonlarında, tecrübe or
manlarında açılacak yollar 55 000 
REİS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okuyoruz, efendim. 
(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
49 068 706 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

i Tarife bedeli 46 948 706 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 120 000 
REİS - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 6831. sayılı Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Hazi
nece verilmesi lâzımgelen 2 000 000 
REÎS ~- Kabul edenler... Et-
miy eni e v,.. K abu 1 edilmiştir. 

(İkinci madde'tekrar okundu) 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünce 
J958 bütçe yılı içinde elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1958 bütçe 
yılında da devam olunur. 
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Lira i REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğü uüıı 
30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ucu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
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 kadrolar er
tesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü ku
ruluğu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1958 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları l'aslınduki 
tahsisat üstünde çıkan ve .1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1937 - .1956 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1958 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 ncı kı
sım fasıllar] ile yatırım fasılları bakiyelerinden 
eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmİ3--en-
\tv... Kabul edilmiştii'. 

MADDE 8. — !) . VU . 1945 tarih ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İş
letmelerinin kuruluş ve işletmesi için 1958 bütçe 
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yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya 
kadar avans almaya 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. 

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

MADDE 9. — Orman Umum Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 10. — 31 . V I I I . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar 
gereğince ormanların sınırlama işine 1958 bütçe 
yılında da devam olunur. 

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

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 sa
yılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1958 yılında orman mühendis muavinleri için de 
uygulanır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Takrir var, okuyoruz, efendim. 
Maliye Vekâleti teşkilatındaki bu gibi me-

omrlara ve ayrıca mülhak bütçeli Vakıflar, İn
hisarlar Umum Müdürlüğü teşkilatındaki ve ba
husus Ziraat Vekâletine bağlı Devlet Üretme Çif t-
Hğindeki aynı memurlara bütçedeki 218 nci fa
sıldan bu nispetler dâhilinde tazminat verilmek
te olduğu şekilde kasa tazminatının verilebilmesi 
için, 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
kanunu lâyihasına 11 nci maddeden sonra 12 nci 
madde olarak aşağıdaki maddenin ilâvesini arz 
/e teklif ederiz. 

«Madde 12. — Orman Umum Müdürlüğü ve 
duna bağlı işletmelerde veznedar ve kıymet mu
hafızlarına, maaş veya ücretlerinin yüzde 15-25 
nispetinde kasa tazminatı verilir. 1958 yılı için 
bu tazminat maaş veya ücret tasarrufatmdan 
ödenir.» 

Kastamonu Kastamonu 
Şükrü Esen Nâzım Batur 

- Sinob Kütahya 
Mahmut Pınar t Haznedar 

1958 C : 1 
Kastamonu 

Münif îslâmoğlu 
Kastamonu 
Ali Gözlük 

Samsun 
Naci Berkman 

Trabzon 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

Bolu 
M. Güçbilmez 

Sinob 
H. Özkan 
Sakarya 

H. Başar 
Balıkesir 

Fuat Onat 
Bolu 

Zuhiri Danışman 
Rize 

Muzaffer önal 
Erzurum 

Sait' Kanterel 
Bolu 

R. Akşemsettinoğlu 
Bolu 

Servet Bilir 
Zonguldak 
Ali Kaya 
Samsun 

A. Saraçoğlu 
Samsun 

Abdullah Eker 
Artvin 

Hilmi Çeltikçioğlu 
Samsun 

N. Doğuyıldızı 
Bingöl 

Sait Göker 
Muş 

Gıyasettin Emre 
Trabzon 
P. Sanaç 
Balıkesir 

Muzaffer Emiroğlu 
Kütahya 

Muhittin özkefeîi 
Afyon K. 

Kemal özçoban 

Kastamonu 
Süleyman Çağlar 

Kastamonu 
Basri Aktaş 

Sinob 
Ömer özen 
Kastamonu 

M. Akdoğanlı 
Sinob 

Nusret Kuruoğlu 
Kastamonu 

Z. Cemal Bakiçelebioğlu 
îçel 

Sami Göknar 
Bolu 

Kadir Kocaeli 
Samsun 

Ömer Güriş 
Erzurum 

Mustafa Zeren 
Afyon K. 

Gazi Yiğitbaşı 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
Samsun 

A. Keleşoğlu 
Samsun 

N. Ulusoy 
Samsun 

Hamdi Tekay 
Samsun 

Fikri Şen 
Kastamonu 
Hilmi Dura 

. Bolu 
îhsan Gülez 

Aydın 
Nihat lyriboz 

Muş 
Şefik Çağlıyan 

Kütahya 
Mehmet Diler 

Artvin 
Mecit Bumin 

Gazianteb 
S. Kuranel 

îmza 
Okunamadı 
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REÎS — Encümen! 
SEBATÎ ATAMAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; meselenin esası hakkında bir mü
talâa serd etmeye mahal görmemekteyiz. Usul ba
kımından takririn reye konmasının mümkün ol
madığına kaaniiz. İçtüzüğün 130 ncu maddesi; 
(Muvazenei Umumiye Kanununa veyahut mer-
butatına, hükmü bir seneden fazla zamana şâmil 
olan, maddeler derpiş edilemez.) demekte, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 30 ncu maddesi de 
aynı hükmü ihtiva etmektedir. Bir emsal göste
relim : Maliye Vekâleti, İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri teşkilât ka
nunlarında yer almış olan hükümlere istinaden 
almaktadır. Bu da Orman Umum Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununda yer alması icabeden ve bir 
kanun teklifi mahiyetinde olan bir hükümdür. 
Takrir sahibi arkadaşlarımız, bir kanun teklifi 
haline ifrağ ederlerse bu işin o zaman daha ko
lay halledilmesi mümkün olacaktır. Kanun tek
lifi mahiyetinde olan ve usule uygun olmıyan 
bu takririn reye vaz'edilmemesi lâzımgeldiği ka
naatindeyim. 

REÎS — Riyaset de aynı fikre iştirak ederek 
İçtüzüğün 130 ncu maddesi hükmünce takriri 
reye vaz'etmiyecektir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Orman Umum Müdürlü
ğü 1958 yılı bütçe kanunu lâyihasının heyeti 
umumiyesini açık reylerinize arz ediyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri 1958 yılı bütçe ka
nunu lâyihasına rey vernıiyen arkadaşlar, lütfen 
reylerini kullansınlar.. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

T — Devlet 
dürlüğü bütçesi 

Meteoroloji îşleri Umum Mü-

REÎS — Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Heyeti umumiy esi üzerinde söz istiyen? Yok. 
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1968 
F. 

201 

O : 1 

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

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

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
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. 

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

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 

1 857 382 

2 933 500 

36 000 

86 200 

189 000 

81 500 

97 500 

20 000 

177 500 

40 001 

3 725 
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Lira F. 
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309 

403 

417 

450 

451 

452 

453 

476 

501 

502 

701 

Harcırahlar 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak öğrenci
lere verilecek burslar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur ve hizmetlilerin kurs 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

120 000 

8 000 

48 500 

5 000 

911 660 

Lira 

61 125 

43 000 

23 600 

20 701 

60 000 

500 

3 050 

50 000 

711 

742 

751 

752 

Mevcut makina, alet ve mal
zeme onaranı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Meteoroloji istasyonlan yapı 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Motorsuz taşıtlar satmalma 
karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 000 

200 000 

50 000 

2 600 

REİS — Meteoroloji Umum Müdürlüğü büt
çesinin müzakeresi bitmiştir. 

U — Münakalât Vekâleti bütçesi 

8. -—• Devlet Hava Meydanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1958 malî yılı Bütçe kanunu lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/20) (1) 

Münakalât Vekâleti bütçesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Bu Vekâlet bütçesi ile Devlet Hava Meydan
ları Umum Müdürlüğü bütçesini de müzakere 
edeceğiz. 

Münakalât Vekâleti bütçesi hakkında söz 
alan arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Kemal Satır (Adana) C. H. P. Meclis Gru-
pu adına, 

Rıza Çerçel (Afyon Karahisar) D. P. Mec
lis Grupu adına, 

Yümnü Üresin (Bilecik) 
Hasan Tez (Ankara) 
Tevfik Tığlı (İsparta) 
Fazıl Yalçın (Kırşehir) 
Zihni Üner (Nevşehir) 
Mehmet Ali Ankan (Mardin) 
Agâh Erozan (Bursa) 
Kemal Serdaroğlu (İzmir) 
Osman Kavrakoğlu (Rize) 
Rıza Tekeli (Adana) 

(1) 44 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Naci Berkman (Samsun) 
Nevzat Arman (Adana) 
Nihat Sarğmalp (Gümüşane) 
Yaşar Gümüşel (Artvin) 
Söz, C. H. P. Meclis Grupu adma Kemâl Sa

tır'mdır. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA KEMAL 

SATIR (Adana) — Muhterem arkadaşlarım: 
C. H. P. umdesi olarak münakalenin iktisa

di ve içtimai hayatımızdaki oynadığı rolü ve 
memleket müdafaasındaki ehemmiyetli mevkii
ni nazara alarak ana hatları ile tenkidlerimizi 
arz edeceğiz. " 

Eskiden Münakalât Vekâletinin bünyesinde 
mütalâa edilen ve Meclis murakabesine tâbi 
olan ulaştırma kollarını bugün Yüksek Meclis
te konuşmak imkânından mahrumuz. Bugü
nün kıymetleriyle 10 milyar liranın üstünde 
varlıkları bulunan bu işletmelerin yıllık bütçe
leri de yarım milyardan fazladır. 

Bir memlekette kalkınmadan behsedilirken 
her türlü münakalenin ve münakale vasıta ve 
tesislerinin ön plânda yer alması şarttır. 

Çünkü münakale kalkınmanın temel taşıdır. 
Bu bakımdan münakale kollarına lâyık olduk
ları ehemmiyetlerin verilip verilmediğini tetkik 
edeceğiz ve münakale politikamız ne olmalıdır f 
Bunu arz edeceğiz. 

Demir, deniz ve hava yollariyle ve PTT se
bebiyle münakale sistem ve şebekemiz özbeöz 
Cumhuriyet devrinin eseridir. 

1923 senesinde sıfırdan başlıyan demiryol
culuğumuz 1950 de 7671 kilometrelik bir şebe
keye kavuşmuştur. O zaman, yabancı şirketler 
idarecileri, Türkler makasçılıktan ileri hizmet 
göremez zihniyetinde idiler. 1923 senesinde 
Türk makinisti, Türk şef tren hakikaten yoktu. 

1950 de 7671 kilometrelik demiryolu şebeke
mizde, değil makinist hattâ lokomotif yapacak 
iktidarda hepsi Türk olan demiryolcularımız 
vardı. 1923 te Türk sahillerinde yük ve yolcu
lar yabancı bayraklı gemiler tarafından taşı
nırdı. Siyasi istiklâlimizle beraber kaputaj hak
kımızı da Lozan'da kazandık. Gemizîslik yü
zünden bu hakkımızı ancak üç sene sonra bir 
Temmuzda kullanabildik. Demek ki, gemimiz 
de yok gibiydi. 

Havayolları ve meydanları ise ancak 20 se
nelik bir maziye maliktirler. 
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i Posta, telgraf ve telefon en eski müessese-

mizdir. Telefon yalnız istanbul'da vardı. 12 bin-
I lik bir santraldi. Telgraf şebekemiz ise mahdut 
• ve iptidai idi. Bütün hatları değiştirilmek ve 

tevsi edilmek suretiyle bu da Cumhuriyet dev-
| ri eserleri arasında şerefli mevkiini aldı. 

Arkadaşlarım; milyarların çok üstündeki 
bu millî varlıkların idame ve muhafazası için * 
her şeyden evvel kendi kendilerini yaşatmak 
imkânına sahibolmalan lâzımdır. 

Bünyeleri tetkik edilecek olursa hepsinin 
malî zorluklar içinde bocaladıkları görülür. 

I Bedelsiz hizmetler, maliyet altı. taşımalar 
başlıca âmillerdendir.. 

Askerî nakliyat, adlî tebligat, parasız tele
fonlar ve asker mektupları, bu meyandadır. Bu 
hizmetler yine yapılmalıdır. Vatan müdafaasın
da kahramanca nöbet bekliyen Mehmetçiğin aile
sine yazdığı mektuptan dolayı elbetteki kendi
sinden para alınmamalıdır. Fakat Millî Müdafaa 
bütçesine ve diğer alâkalı bütçelere konacak 
tahsisatla münakale sistemimizin hayatiyeti mu
hafaza edilmelidir. 

Müesseseleri iflâsa doğru sürükleyen ve fa
kat onları fiyat kamçılayıcı birer faktör olmak
tan kurtaran tarife politikasını hazırlayıp tat
bik etmelidir. 

Ulaştırma müesseselerinde maliyetler çok 
yükselmiştir. Lüzumsuz yere personel alınmak- f 
tadır. İstikbalini buraya bağlıyarak ömrünü ay
nı müessesede çalışmaya hasreden eski personel 
tatmin edilemez duruma düşmüştür. 

Bilhassa demiryollarının manzarası böyledir. 
Çok ve fakat tatmin edilmiyen personel ile 

verimsiz iş meydana gelmektedir. Altmış binin 
üstündeki demiryol personelinin % 53 ünden 
fazlası 200 liranın altında bir para ile bir ay ge
çinmek zorundadır. Binlerce demiryolcu ise ge-

! çiken terfilerini ve unvan tashihlerini üzüntü 
i ile beklemektedirler. Kazaların sebebini, randı-
j mansız çalışmayı maddi ve mânevi tatmin edil-
| meyişte aramak lâzımdır. 

Demiryollarında maliyet unsurları bir mis
line yakın bir yükselme göstermiştir. 

Müesseseler ellerine geçen imkânları bir tas
nife tâbi tutmadan ve ihtiyaçları nazara alma
dan aman kaçırmıyalım diye raştgele kullan
maktadır. 
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ömürlerini, eskiyerek tamamlamış raylar 

yerli yerinde dururken, hiç şüphe yok ki, ileri 
bir hamle olan telekomonikasyon ele alınmıştır. 

Evvelâ, ray, sonra muharrik ve müteharrik 
vasıta bunlardan sonra da istasyonlar arasında 
otamatik konuşma ve otomatik sinyal şebekesi 
yapmak akla gelmeli idi. 

tşte "priyorite esas olmalıdır, idare plânsız 
hareket etmiştir. 

Demiryollar idaresinin seyrüsefer emniyetini 
sağlıyabilmek için her sene 200 kilometrelik ray 
değiştirmesi lâzımdır. Bu zaruret 7 senedir ihmal 
edilmiştir. 

Lokomotif, yolcu ve yük vagonları parkı da 
ihmal edilmiştir. Gelişen iş hacmi göz önüne alın
mamıştır. 

İkinci Dünya Harbinden itibaren memleke
timizde büyük gelişmeler vardır. Bu gelişmeler
den münakale kollarımız daha fazla istifade 
edebilirlerdi, yapamadılar. 

Demiryollarının 1958 den başlıyan 10 sene
lik bir kalkınma plânı vardır. îki milyarlık por
tesi olan bu plânın yarısı dış, yarısı da iç. finas-
manla tahakkuk edecektir. Demiryolları kendi 
öz kaynaklariyle bir plânı tahakkuk ettiremez. 

Programa göre bu sene 86,5 milyon liralık 
dış, 63,5 milyon liralık da iç finansmana ihtiyaç 
vardır. Demiryolları ne dövizini ne de Türk pa
rasını sağlıyamamıştır.,, 

Bu programin Hükümete mal edilmesi lâzım
dır. Realize edilmesini çok arzu ederiz. 

Böylelikle kısmen münasibolan seyrüsefer em
niyetine kavuşacağımız gibi, rötarsız trenlerde se
yahat etmenin zevkini de tadacağız. Yabancı fir
malarla yapılan mukavelelerde çok dikkatli ol
mak lâzımdır. Amerikan limanında nevima ha
ciz altında bulunan lokomatiflerin durumu üzü
cü bir hâdisedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz ecdattan denizci bir milletiz. 1923 te sı

fır denecek bir durumdan başladık. . 1950 de 
475 000 yük tonluk bir filomuz vardı. 1957 de 
bu filo 700 000 tona yükseldi. 

Denizcifliğimiz İkinci Dünya Harbinden son
ra gelişmiştir. Fakat hâlâ çok gerideyiz. Deniz
yollarında da rasyonel çalışılmamaktadır. Fab
rika ve tersanelerde iş bekliyen işçiler vardır. 
Sebep malzeme yokluğudur. Bu yüzden gayri-
müstahsıl işçiliğin müstahsil işçiliğe nispeti 
% 170 tir. Bu nispet diğer memleketlerde vasa-
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ti olarak % 220 dir. Tersanelerimizin teknik du
rumu şayanı teemmüldür. Teknik Üniversiteden 
son dört senede çıkan gemi inşaiye mühendisle
rinin hemen hepsi Şimal memleketlerinde ve 
Amerika'da iş almışlardır. Bunlara münasip üc
ret vererek kaçırmamak lâzımdır. Gemi zabitan 
ve tayfalarını işlerinin zorluğu ile mütenasip 
ücretlerle tatmin etmeliyiz. 

Arkadaşlarım, denizciliklerini inkişaf ettirme
ye karar veren büyük denizci milletler bu saha
ya hususi bir ehemmiyet vermektedirler. 

Meselâ, ingiltere ve Amerika'nın deniz tica
reti politikası şöyledir : Bir gemi tezgâha girer 
girmez Devlet armatöre prim vermeye başlar. 
Yani geminin yapılmasına yardım eder. Sonra, 
işletme primi vermek suretiyle muhtemel zarar
larına iştirak eder. Kendi limanlarında tenzilât
lı tarife tatbik eder. Vergi muafiyetleri tanır ve 
daha mühimmi, Ticaret muahedelerine bayrak 
tefrikini koyar. Meselâ, ingiltere FOB alıp, 
SİF satar. Böylelikle ithal ve ihracatını kendi 
bayrağını taşıyan gemilerle yapar. 

Bizde, 1949 dan itibaren ithal ve ihracatı
mızı kendi gemilerimizle yapmak yolundayız. 
Bu sistemin bugün de tatbik edildiğini mem
nunlukla karşılamaktayız. Fakat bu kâfi değil
dir. Eğer biz denizci bir millet-olmak istiyor
sak deniz ticaretini cazip bir hale sokmalıyız. 
Devlet, denizcileri himaye etmelidir. Şöyle ki; 
yeni alman gemiler vergi muafiyetine tâbi ol
malıdırlar. Apartmanlar gibi. 

Denizciler, temin ettikleri dövizlerin yüzde 
muayyen bir nispetini serbestçe kullanabilmeli
dirler. Harice sefer yapan gemilere ihrakiyeleri 
daha ucuz verilmelidir. Kredi müesseseleri sağ
lam ve verimli çalışmalıdır. Ancak, bunlardan 
sonra deniz ticaretine heves artar. Armatör de
nizde kazandığını karada apartmana sarf etmez. 
Daha yeni, daha büyük bir ekonomik gemiler 
almak yoluna gider. Politika olarak karar ver
meliyiz. Biz denizci olacak mıyız, kanaatimiz
ce bu lâzımdır. Ve icaplarını yerine getirmekle 
memlekete hizmet edilmiş olur. Halk Partisi 
olarak memleket münakalesine çok hizmet et
mişizdir. ihmali bizi üzmektedir. D. P. iktidarı 
devrinde çok az demiryolu yapılmıştır. Halk 
Partisi devrinde satınalmanlar hariç, senede va
sati olarak 146 kilometre yapılırken, yedi sene
den beri senede vasati 20 kilometreyi geçmemiş-
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tir. Zor bir hizmettir. 100 kilometrelik Genç 
hattının açılış merasimindeki azametle söyle
nen nutukların günlerce radyodan nakli bu işin 
zorluğuna başlıca delildir. Mübalâğasız diyebi
liriz ki, Halk Partisi hükümetlerinin yalnız 
münakale sahasında yaptıkları, Demokrat Par
ti İktidarının bol imkânları son yedi senede 
bütün emestismanlarma muadildir. (Soldan, 
Ooo.. Ooo.. sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Arkadaşlar, 

mübalâğa, mizah edebiyatına Meşhedi Cafer'le 
girdi, ama mübalâğa, siyasi edebiyata her halde 
sizinle girdi. (Sağdan, alkışlar) Aksini iddia 
ediyorsanız, nerede ne yaptığınızı, iç ve dış fi
nansmanlarını, hususi sektör de dâhil tesbit edi
niz. Mukayese edelim. Göreceksiniz ki, Demok
rat Parti İktidarı mahcubolacaktır. Bir önemli 
noktanın tavzih edilmesi isteğiyle konuşmama 
son vereceğim. Sözlerimi Dahiliye bütçesi ko
nuşmaları sırasında, sınıf arkadaşım Sayın Na
mık Gedik'in, Halk Partisi Merkezinin teşkilâ
tına gönderdiği tamimleri okumasına intikal et
tiriyorum. 

Tamimlerin muhtevası bir siyasi parti mer
kezinin teşkilâtını ikazdan ibarettir. Bu tarafı
nı münakaşa etmiyeceğim. 

Ben, Dahiliye Vekilini dinlerken tüylerim di
ken diken oldu. Anayasamız Türklerin haberleş
me gizliliğini teminat altına almıştır. 

Sayın Gedik, okudukları telgraf ve tamim
leri nereden temin ettiğini mehaz göstererek is
pat etmiyecek olursa, Türk cemiyetine Anaya
samızın tanıdığı haberleşme gizliliğini ihlâl et
me töhmetinden kurtulamıyacaktır. (Sağdan, al
kışlar) 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, efendim. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Efendim benim de çok sevgili sınıf arka
daşım Kemal Satır, Dahiliye Vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle açıkladığım, teşkilâtlarına Genel Sek
reterlikleri tarafından gönderilmiş olan tamimle
ri nereden aldığımı bu kürsüden ifade etmemi 
aksi halde Anayasanın «muhaberat mahremiye
ti» hükmünü ihlâl etmek töhmeti altında kala
cağımı ve bundan üzüleceklerini ifade ettiler. 

Bendeniz şunu ifade edeyim İd, bunları bu
rada açııkla dığımız zaman, Sayın Genel Sekreter-
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leri Kasım Gülek şöyle demişlerdi: « Ne olmuş ¥ 
Ne oluyor? Bunlar gizli değil ki... Bunları her
kes biliyor. Gazeteler yazdı. Teşkilâtımızın malû
mudur.» Ben söyliyeyim kendilerine teşkilâtları-

: na mensup arkadaşlar bu Genel Sekreterlik an
tetli ve Genel Sekreterin imzası ile gönderilmiş 

I olan tamimi yalnız bana değil, birçok yerlere ver
mişlerdir, Teşkilâtından sorsun, kimler veriyorsa 
öğrensin. Anayasanın ihlâli oradan başlar, taki
batını oradan yaptırsın. (Soldan, alkışlar) 

REİS —- Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Rıza Çerce]. 

DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 
ADINA RIZA ÇERÇEL (Afyon) — Muh
terem arkadaşlar, Kemal Satır Beyin Dahiliye 
Vekili Beyefendiden sormuş olduğu bir suale 
bendeniz şahsan cevap vermek istiyorum. Çünkü 
seçimler esnasında bâzı işlere ait bütün vesikala
rı ocak başkanları bendenize de tevdi etmiş ve 
bizler de muttali olmuş bulunuyoruz. Devlet Ha
vayollarında maiyetinde çalışmaktan zevk duy
duğum Kemal Satır'ın mütalâaları Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu ile kabilitelif olmadığını ve bi-

j zim teşkilâtımıza gelmiş olan bu vesikalar dola-
yısiyle de ifade etmek isterim. Bendeniz de ele 
geçen tamimin canlı şahidi olarak huzurunuzda 
bulunuyorum arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri) 
Binaenaleyh bu bakımdan bendeniz Yüksek hu
zurunuzda doğrudan doğruya münakât politi
kamızı, Münakalât Vekâletimiz ve münakalât 
sistemimiz hakkındaki görüşümüzü arz etmek ve 
size Grup Sözcüsü olarak bunu günlük mevzula-

' ra intikal ettirmemek arzusunda idim. Muhterem 
Kemal Satır arkadaşımın bir sualine cevap ola
rak arzı malûmat eyledikten sonra şimdi Demok
rat Parti olarak Grupumuzım münakalât politi
kasını ve görüşünü arz etmek istiyorum. Dolayı-
siyle Halk Partisinin münakalât politikasına ce
vap vermiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memlekette koordine edilmiş bir ulaştırma 

sistemi kurmak ve yürütmekle vazifeli Münaka-
I lât Vekâletinin iki esas üzerinde hassasiyetle dur-
I makta olduğunu görmekteyiz. Bunlardan biri 

mevcut ulaştırma vasıtalarından, ulaştırma sana
yi ve personelinden, teknik ölçülere ve dolayısiy-
le emniyet ve selâmete dayanan âzami tedbirlere 
başvurmak, diğeri ise bunları yurdumuzun bu-

I günkü ve muayyen bir gelecekteki ihtiyacına ve 
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asri terakkiyata göre yenilemek, artırmak ve tak
viye etmektir. 

Bu itibarla Münakalât Vekâletinin, yakın bir 
geçmişteki işletmecilik durum ve zihniyetinden 
tamamen ayrı bir hüviyetle Devlet Ulaştırma 
manzumesi üzerinde umumi münakale politika
mızın nâzım ve murakıbı vazifesini görmesi ve 
bu vazifede intizam, kifayet, konfor, sürat ve ik
tisat mefhumlarının, can, mal emniyetinin sağlan
ması ve milletlerarası vecibelerimizin hakkiyle 
yerine getirilmesi esaslarına kifayetli bir teşkilât' 
reorganizasyonuna tâbi tutulması gerekmektedir. 
Bunun için son birkaç senelik tecrübelerin ve bil
hassa şirket statüsüne dâhil müesseselerle ikti
sadi Devlet teşekküllerinin organik istikrardan 
inkişaf devirlerine geçmelerinin icapları dairesin
de ve hususi sektör işletmeciliğinin aldığı vüsat 
ve ehemmiyet de göz önüne alınarak hazırlana
cak bir kanun lâyihasının Yüksek Heyetinize arz 
edilmesini temenni etmekteyiz. (Soldan, bravo 
sesleri) 

Umumi tarif e politikamız: 
Ücret tarifelerinin, yurdun iktisadi ve içtimai 

hayatındaki müessiriyet derecesini müdrik ola
rak, ticari ve iktisadi faaliyetler üzerinde baskı 
olmayacak seviyede umumi sosyal gelişmeye ve 
mahallî şartlara uygun ve âmme istifadesine el
verişli olarak tesbit ve tanzimi Grupumuzun umu
mi tarife politikasının esasını teşkil etmektedir 
ki, muhabere ve münakale tarifelerini bu esas
lara uygun görmekteyiz. 

Demiryollanmızda : 
Şebekenin açık ve noksan kısımlarının tamam

lanması işleriyle nakliyat kesafeti pek fazla olan 
hatlarda başlamış bulunan elektrifikasyon çalış
malarına devam edilmesi, kömürden tasarruf 
için Raman Petrolleri rezidülerinden istifade 
ve yıpranmış vasıtaların yenilenmesi, emniyet 
tesislerinin takviyesi, muharrik ve müteharrik 
vasıtaların rasyonel şekilde tamirleri yük va
gonlarının atelyelerimizde imalinin hızlandırıl
ması, beton travers ve direk mevzuu demiryolları 
çalışmalarımızın esasını teşkil etmektedir. 

İşletme Nizamnamesinin günün ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yeniden tanzimini, büyük 
fedakârlıklarını her an müşahede ettiğimiz per
sonelin haklarına taallûk eden mevzuatın üzerin
de ehemmiyetle durulmasını temenniye şayan 
görmekte, giyim eşyası, sıhhi yardımlar, iaşe, 
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yakacak zammı, işçi evleri, dinlenme kampları 
gibi sosyal hizmetlere verilen ehemmiyeti büyük 
bir memnuniyetle karşılamaktayız. (Soldan, al
lar) 

Denizcilik sahasında : f . 
Dış ticaret nakliyatına önem vermek, seferde 

veya fevkalâde hallerde ikmal işlerini başarabi
lecek kudret ve kifayette bir Türk ticaret filosu 
meydana getirilmesini teşvik, deniz ticaretinde 
âmme menfaatini hususi menfaatle telif ile can 
ve mal emniyetini sağlıyacak tanzim ve mura
kabe sistemini takviye etmek, armatörlere kredi 
sağlamak, işgaliye resmi mevzuunu mâkul su
rette halletmek suretiyle denizcilik himaye ted
birlerine başvurmak, limanların taranması, te
mizlenmesi işleriyle tahmil ve tahliye kabiliyet 
ve süratleri üzerinde durmak, denizcilik saha
sındaki çalışmaların ana hattını teşkil etmekte
dir. Liman işletmeciliğinin, bilhassa, liman inşa
atı mevzuunda Hükümetçe girişilen çok* geniş 
inkişaf faaliyetlerine muvazi olarak yeniden ele 
alınması ve bu vadide mevcut mevzuatın kifa
yetsizliği de göz Önüne alınarak liman işletme 
esaslarını sarih olarak tâyin ve tesbit eden bir 
kanun lâyihasının süratle Yüksek Huzurunuza 
getirilmesini zaruri görmekteyiz. 

Denizcilik işlerinden bahsederken Denizcilik 
Bankası ile Emekli Sandığının vücuda getir
diği Şilepçilik Şirketinin bilançolarının muvaf
fakiyetli neticelerini bir cümle ile de olsa arz et
meden geçemiyoruz. 

Havacılık sahasında : . 
îş şebekemizin bilhassa karayolu kifayetsiz

liği mevcudolan istikametlere doğru tevsii ve bu 
maksatla yeni meydanlar ve emniyet tesisleri ku
rulması, komşu memleketlerle hava irtibatları 
tesisi ve bu irtibatın milletlerarası hava nakliyat 
şirketleri arasında yer alacak bir inkişaf için 
mümkün olduğu kadar uzak ve dış ülkelere teş
mili hususlarına ehemmiyetle çalışılmakta oldu
ğunu yakînen müşahede etmekteyiz. Asrın hava^ 
cılık tekniği icaplarından doğan Devlet Hava 
Meydanları İşletmesinin memleketin ve millet
lerarası havacılığın seyrüsefer ve emniyet işle
riyle vazifeli bulunması, harb ve sulhtaki hiz
metlerinin hususiyetleri, ısesuliyetlerinin ancak, 
Devlet otoritesi tarafından kaldırılabileceği gibi 
ciddî mülâhazalarla, bugün haiz olduğu bir Dev
let müessesesi şekil ve hüviyetinden ayrılarak 
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kâr ve zarar mülâhazalarının hâkim olacağı ik
tisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi hak
kındaki mütalâalara iştirak etmek imkânını göre
memekle beraber bâzı kanuni kolaylıkların tanın
masını faydalı mülâhaza etmekteyiz. 

PTT sahasında : 
Posta işlerinde süratle artan ihtiyacı karşıla

yıcı faaliyetlere başvurulması, nakliyat ve tevzi
atın motorlu vasıtalarla yapılması, posta merkez
lerinin artırılması, telgraf hatlarında kuranpor-
tör kanallarının tezyidi ile muhabere kesafetinin 
karşılanması ve sürat temini, telefon santralleri
nin takviye ve adedlerinin tezyidi, bilhassa şe
hirlerarası şebekelerinin kuranportörle teçhizle
rinin ikmali, dünya merkezleriyle birleşme ko
laylıkları üzerinde esaslı çalışmalara devam edil
diğini görmekteyiz. 

PTT nin gerek bu mevzulardaki her türlü im
kânlardan âzami istifade temin edilmek suretiyle 
vâki çalışmalarının müspet neticelerini, gerekse 
personel dâvaları ve personelin sosyal hizmetle
rinin geniş bir anlayış çerçevesi içinde ele alın
dığını ehemmiyetle tebarüz ettirmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yukarıdan beri devam edegelen mâruzâtımı 

şu neticeye bağlıyarak sözlerimi bitirmek isti
yorum. 

Ulaştırma gücümüzün ekonomik inkişafı-
mızdaki ve bütün memlekete şâmil kalkınma 
hareketlerimizdeki esas rolünü müdrik bulu
nan gnıpıımuz, huzurunuza gelmiş bulunan 
Münakalât Vekâleti ve Hava Meydanları Umum 
Müdürlüğü bütçeleriyle huzurunuza gelmesi
ne kanuni lüzum olmıyan Demiryolları, Deniz
yolları, Havayolları, Posta Telgraf ve Telefon 
İşletmeleri bütçe ve iş programlariyle iktidarı
mızın muvaffak bir eserini daha sunmuş bulun
duğuna kaanidir. Münakale ve muhabere hizmet
lerimiz, nispeten yeni olan iktisadi Devlet teşek
külüne istihale ve ondan daha yeni olan şirket 
haline inkılâp gibi başlangıç safhalarında çe
şitli sarsıntılara mâruz bulunması tabiî olan 
ve memleket çapındaki ümran ve refah faali
yetlerinin mukadder icaplarına rağmen gönül
lerin istediği inkişaf yolunda bulunmaktadırlar. 
Gönüllerin istediği bu inkişaf yolunda müna
kalât camiasının en küçüğünden en büyüğüne 
kadar hepsinin feragatli çalışmaları dikkat na
zarlarınızdan uzak kalmamaktadır. Bu camianın 
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fedakâr personeline en kalbi sevgilerimizi suna
rak sözlerimi bitirirsem, zannederini ki yalnız 
grupumuzun değil, muhalif muvafık Yüksek 
Meclisin bütün muhterem âzalarının hislerin*; 
de tercüman olmuş bulunurum.» (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar). 

RE IS — Yümnü Üresin. 
YÜMNÜ ÜRESİN (Bilecik) — Münakalât 

Vekâleti bütçesi üzerindeki mütalâa \e temen
nilerim şunlardır : 

1. Bu vekâletin ana vazifesi, hükümetin 
münakalât politikasını camiasındaki müessese
ler vasıtasiyle memleketin ve halkın ihtiyacı
na ve zamanla değişen şartlara uygun olarak 
tatbik ve takibeylemektir. 

Emrinde ve camiasında bulunan müessese
lerin hepsinde az veya çok, galip veya mevcut 
bir âmme hizmeti vasfı vardır. Denizcilik Ban
kası ile Türk Havayolları gibi anonim şirket, 
Devlet Demiryolları ile PTT İdaresi gibi ikti
sadi Devlet teşkkülü ve nihayet hava meydan
ları umum müdürlüğü gibi umumi muvazeneye 
dâhil mülhak büteeli idareler şeklinde çalışan 
bu müesseselerin, vasıf birliğinden ve âmme 
hizmeti cephesinden istifade ederek aynı sta
tüye tâbi tutmanın faydalı ve hattâ zaruri ol
duğu kanaati ndeyim. 

Bugünkü teşkilât kanunu ile ve bu mües
seselerin tatbik ettiği muhtelif statülerle mü
nakalât politikasının lâyikıyle ve kolaylıkla ve 
faydalı olarak takibedilebilmesini müşkül gör
mekteyim. Bu sebepte hem vekâlet teşkilât ka
nununun bu maksatla ıslah v6 ikmalinin hem de 
bu müesseselerin tatbik etmekte oldukları sta
tülerin tevhidinin tetkika değer olduğunu ve
kâletin dikkatine sunarım. 

2. Karayolları nakliyatının ve buralarda 
çalışan müessese şirket ve şahısların hizmet ve 
mesailerinin de Nafia Vekâleti ile müştereken 
veya bu iki Vekâletten birinin müstakillen eni
rinde ve murakabesinde umumi bir nizama tâ
bi olmasını ve bu mevzuda koordine bir mesa
inin lüzum ve zaruretini de bilthassa belirtmek 
isterim. 

3. Vekâletin, her müessesenin iş program
larını tetkik ve tasdik salâhiyetini kanunen ve 
tam mânasiyle haiz olması bu murakabenin 
fiilen yapılabilmesi imkânını temin eder. < 

4. Ancak bu teşkilât ve tadilâtı „ yaparken 
Vekâlet kadrosunu lüzumsuz ve geniş bir teş-
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kilâta boğmamak ve fakat bütün münakale 
vasıta ve müesseselerini kontrol edebilecek, 
onlar üzerindeki hükümet murakabe ve poli
tikasını tesis ve idame edebilecek mühim ve , 
ana elemanları ihtiva eden bir murakabe un- I 
suru ve.cihazı halinde bulundurmak tefemi- j 
atlı, geniş ve lüzumsuz teşkilât ile bu mühim j 
vazifeyi iğlâk ve işkâl etmemek lâzımdır. j 

5. Devlet Demiryollarının yıllardan beri 
mütehassıs ve mütefennin bir daire o i arak yap
tığı tetkik neticesinde bâzı mühim bölgede 
vardığı elektrifikasyon nazariyat ve tatbikatı
nın genişlemeden yalnız Sirkeci - Soğuksu hat
tına münhasır kaldığı görülmektedir. Ve Mü
nakalât Vekâletinin; demiryollarını iz için, bu 
mevzularda artık istikrar kesbetmiş olması lâ
zım gel en noktayı nazarını tesbit etmek faydalı 
olur. Yani elektrifikasyona mı, dizele mi gi
delim, buharlı işletmeye mi devam edelim? Ya
hut nerede elektrifikasyona, nerede dizele gidi
lecek, nerede buûıar sistemine devam edilecek
tir, münakaşasına son verilmiş olmak ve tatbi
katına da geniş ölçüde geçilmiş olmak icabeder. 

Her gün şayanı dikkat bir surette artan ha- I 
reket ve nakliyat inkişafına hem bu ihtiyacı ; 

karşılamak, hem eskiyen tesisat ve teçhizatım j 
yenilemek, hem de buna en medeni ve en mü- | 
tekâmil şekli vermek için çırpman Devlet De
miryolları İdaresine Hükümetin hem malî ve 
idari yoldan, hem de döviz tahsisi bakımından | 
en müsait ve geniş yardımı yapmasını lüzumlu 
ve âcil bir mevzu telâkki ederim. j 

6. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin; ge- J 
niş ve umumi ihtiyacı ifade ve kendisini tazyik [ 
eden telefon muhabere şebekesinin ıslah ve ik- I 
mali işini hem umumi ihtiyaç, hem de idarenin 
malî takatini artırması bakımından, ön plânda j 
mütalâa etmekte olduğuna şüphe yoktur. İstan-
bul, Ankara, İzmir gibi büyük ve (her gün ih
tiyaç ifade eden diğer şehir ve kasabaların te
lefon muhaberesi müşkülâtını ve sıkışıklığını 
gidermek ve buralar için yıllık değil, uzağı 
ve ileriyi gören geniş vadeli programlara bağ- j 
lamak hem idareyi, hem ihtiyaç sahiplerini bu | 
mevzuda geniş bir feraha kavuşturacaktır. 13u- i 
na çalışmakta olduğunu gördüğümüz bu idare- j 
ye vekâletin ve Hükümetin zahir olmasını te- J 
menniye çok değer bulurum. i 

NATO tesislerinden ve yardımlarından isti- j 
fade edebilmenin bu bakımdan büyük yardım- j 
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lar ve faydalar sağlamakta olduğunu memnu
niyetle kaydederim. (Soldan, alkışlar) 

7. Bu idarenin iktisadi devlet teşekkülü 
statüsünü aldıktan sonra bilhassa kişilerinin 
modern bir banka gibi çalışması beklenirken 
burada çalışanların bir kısmının halkın hizme
tine ve isteğine tahalükle koşan elemanlar ol
maktan ziyade klâsik bir memur zihniyetiyle 
çalışınıya devam ettiklerini ve meselâ havale ve 
telgraf verip, almak, hattâ pul almak için va
tandaşların dakikalarca beklemek zahmet ve 
külfetinden kurtulamadıkları ve birkaç me
murun işsiz, güçsüz benim işim ve kısmım de
ğil diye beklemesine, hattâ gazete okumalarına 
mukabil yanıbaşında işin çokluğundan dolayı 
buram, buram terliyen memura yardım etmek 
zihniyetinin (henüz tesis ve temin edilememiş 
olduğunu görmekteyiz. İşiiı çabuk görülmesi
ne ilâveten halkın psikolojisini de okşıyacağı 
için idarenin büyük ve mühim merkez ve kişe-
lerde İm zihniyeti tesis ve temin eylemesini tav
siye ederim. 

İdarenin bu ileri düşünüş ve zihniyette her 
hangi bir güçlüğe uğrıyacağmı asla tahmin et
mem. Gerek bu idarenin, gerekse Devlet Demir
yolları İdaresinin az maaşla ve büyük bir fe
ragat ve fedakârlıkla çalışan aktif personelinin 
daima ve her sene bir miktar terfi edilebilmesi
ne verilen kıymeti yerinde bulurum. Ve imkân 
oldukça bu elemanların düşünülmesinin lüzum 
ve ehemmiyetini bir defa daha belirtmek is
terim. 

Tatbika..; sahasında alınan tecrübeden sonra 
Havayollarının kavuştuğu yeni anonim şirket 
statüsünden istifade ederek hayırlı bir inkişaia 
mazhar olduğunu memnuniyetle müşahede et
mekteyiz. Münakalât Vekâletinin; süratle ar
tan ihtiyaca aynı tempo ile cevap verebilmek 
için bu idarenin tetkik ve ticari zihniyetle ça
lışmasına imkân vererek yardımcı olmasını lü
zumlu ve çok faydalı bulurum. 

Çünkü bu mesut ihtiyaç ve inkişafta Hava 
yolları İdaresini, telefon ihtiyacı kadar belki 
daha da çok tazyik etmeye devam edecektir. 

Üç. sene evvel 8 sene vâde ile alınmasına te
şebbüs edilen yan tepkili tayyarelerin çeşitli 
mülâhazalarla ancak 1957 yılında alınabilmesi
ne üzüldüğüm kadar bunlardan birinin yarın. 
diğer dört tanesinin de 1958 yılı içinde memle-
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kete geleceği haberini ve bunlarla dış sefer
lerimize de başlanabileceğini memnuniyetle kay 
dederim. Bu münasebetle şunu ifade etmek isti
yorum ki, modern müstakbel ihtiyaçların ve 
uzağın vaktinde görülüp tetbir ve teşebbüsler 
alınmasının lüzum ve ehemmiyetine ve bilhas
sa ticari zihniyetle çalışması lâzımgelen bu gi- | 
bi müesseselerin bu mevzularda ne kadar has 
sas ve ne kadar dûrbin olmaları icabet tiğine | 
işaret etmek isterim. 

Denizcilik Bankasının, Türk Ticaret filosu
nu yenilemek, büyütmek ve bu idareyi modern 
bir müessese haline getirmek hususundaki çe
tin mesaisinin geç de olsa hâsıla vermeye baş 
ladığmı memnuniyetle görmekteyiz. Ancak bu 
idare teknik alât ve cihazlarını tamamlamaya 
ve en güç şartlar altında dahi mazisi ve ecda
dı gibi çalışan kıymetli elemanlarını çoğaltma
ya ve daha disiplinli çalışmaya kıymet verme
lidir ki, maddi ve mânevi zararlarını çok kısa 
zamanda telâfi etmeye imkân bulsun. 

Vekâletin emrinde ve camiasında bulunan, 
resmî ve hususi sektörlerde çalışan bütün mü
nakalât müessese ve teşekküllerine memleket 
hizmetinde daha büyük muvaffakiyetler ve is
tikballer temenni ederim. (Soldan; alkışlar) 

REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Sıramı Kemal 

Satır'a veriyorum. 
REÎS — Kemal Satır, buyurun. 
KEMAL SATIR (Adana) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; iktidar partisi sözcüsü sevgili 
arkadaşım ile keza ondan sonra konuşan muh
terem general arkadaşımızın ulaştırma politi
kası hakkında söylediklerini hep beraber din
ledik. Her sahada olduğu gibi bu mevzuda da 
muhterem arkadaşlarımız yeni bir muvaffaki
yet eserlerinin sanki takdimini yaptılar. Ama 
hakikat maalesef bundan ibaret değildir. Par
ti sözcüsü olarak arz etmiştim. Bugün Türki- i 
ye'de 7671 kilometre demiryolu vardır. Bunun 
3 600 kilometresi Halk Partisi tarafından fii- ' 
len yeni olarak yapılmıştır, 4 000 küsur kilo 
metresi de başka şirketlerden satmalmmıştır. 
Sorarım size bütün öğünmeye çalıştığınız ikti- J 
darınız zamanında 200 kilometre demiryolu yap- | 
tınız mı? (Sağdan; alkışlar) Bunu bir eser ola- I 
rak ortaya sürüyorum. Bu müddet zarfında De
mokrat Parti iktidarının ulaştırma politikasında 
nasıl tezebzüp içinde bulunduğunu size arz etmek 
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[ istiyorum. Müsaade eder ve sükûnetle dinliye-

cek olursanız hak vereceğinizi umarım. Çünkü; 
bu mevzu Bütçe Encümeninde de konuşuldu. 
Ulaştırma kolları eskiden katma bütçeli olarak 
vekâlet bünyesinde mütalâa edilirdi. Sizin ikti-

I darınız zamanında bunların bir kısmı anonim 
şirket, bir kısmı işletme halinde inkişaf etti. 
Ve bu senenin bütçesinde bizzat Bütçe Encü
meni Reisi dedi ki; biz bunları kontrol edemi 
yoruz. Bunlar iyi çalışmıyorlar. Bunlara yeni 
bir veçhe verelim arkadaşlar. Anonim şirket ha
line getirdiğiniz bu müesseselerin iyi çalışma-

[ dığım anladınız ki, bugün bunların yeniden bir 
sistem değişikliğine doğru gitmesini istiyorsu-

[ nuz. Demek ki, bu mevzularda muayyen bir fik-
I re sehip değilsiniz. (Soldan; gürültüler) 

RElS — Müsaade buyurun, efendim, sıralar
dan karşılamamanızı rica ederim. 

KEMAL SATIR (Devamla) — Sözü arka
daşım, yeni bir mevzu gibi makinalarm petrol 
ile çalıştırılacağını ifade ettiler. Halbuki bu; 
menşeini 1949 dan alır. 1949 senesinde Raman -
Diyarbakır arasında 9 lokomotif petrol ile çalı
şırdı. İskenderun - Erzurum arasında iki bin ki
lometrelik demiryolunda petrol kullanılacaktı. 

I Bunun tesisleri cihetine gidiliyordu. Buna biz 
başladığımız için iktidannız buna kıymet ver-

I medi ve bu böylece kaldı ve senelerce sonra ye-
I niden ele alınmak istendi. Bu yapılmış olsaydı 
j bir defa vagon tasarrufu temin edilmiş olacaktı. 

Zonguldak'tan İskenderun'a kadar karadan, de
nizden kömür nakliyatı önlenmiş olacaktı. 200 
bin tonluk kömür tasarrufu yapılacaktı. 

I Yer altında kıymetsiz duran petrol kıymet-
lendirilecekti, onlardan alınacak para ile daha 

| çok iş sağlanacaktı. Bunun hiçbirini yapmadınız. 
Biz başladık diye övündünüz. (Soldan, bu sözler 

j size yakışmıyor sesleri) 
REİS — Karşılamayınız, efendim. 
KEMAL SATIR (Devamla) — Münakale va

sıtalarında «saslı prensipler vardır. Bir demiryo
lunun ömrü kırk senedir. 7 800 kilometreye ya-

I km bir şebekesi vardır. Kırka böldüğünüz za
man her sene yeniden yapılması lâzımgelen ıslah 
meydana çıkar. Bir lokomotifin 35 senelik ömrü 
vardır. Her sene yenilenmesi lâzımgelen loko
motif meydana çıkar. Vagonların ömrü 30 sene
dir. Mevcut parkları buna bölmek suretiyle ye-

I nilenmesi gereken vagon miktan çıkar. Maalesef 
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Demokrat Parti iktidarı yedi senedir buna ilti
fat etmemiştir. Bugün bu durum gün gittikçe 
daha kötüye gitmektedir. Bu vaziyet yarın bu 
milletin başına çok daha pahalıya mal olacak 
masraflar açacaktır, arkadaşlar. (Sağdan, bra
vo seslen, alkışlar) 

REÎS — Tevfik Tığlı. 
TEVFÎK TIĞLI (İsparta) — Sıramı Agah 

Erozan'a veriyorum. 
REÎS — Agâh Erozan. 
AGÂH EROZAN (Bursa) •— Efendim, kısa 

olan mâruzâtım iki madde üzerinde toplanmak
tadır. Birincisi Devlet Demiryolları cer kısmın
da çalışan arkadaşların terfihleridir. Malûmu 
devletiniz bilhassa makinist ve ateşçilerin almak
ta olduğu ücretler pek noksandır. Yataklı va
gonlarda gayet büyük bir emniyet ve istirahat 
içinde giderken, bizi götüren insanın karda, kış
ta çektiği sıkıntı ve onda bulunması lâzımgelen 
emniyet, ruh haletini düşünerek bunların nor
mal olarak moral bozukluğundan uzak bir mesai 
içinde çalıştırabilmek için terfihlerinin, masa 
başında çalışanların üstünde yapılması şarttır. 
Buna ehemmiyet verilmelidir. 

Mütaaddit defalar Münakalât Vekâleti büt
çesinde buna temas etmiş olmama rağmen, ileri 
bir terfihe tesadüf etmedim. Talebim ileri bir 
terfihtir, 400 lira alıyorsa 800, 500 alıyorsa 1 000 
alabilmelidir. 250 - 300 lira alan ve istanbul'dan 
Ankara'ya 3 ton kömür atan adamın hakkı bü
yüktür. 

Gemilere gelince : Deniz yollarında da gemi 
süvarileri aynıdır. Bugün 20, 30 bin liralık bir 
taksinin şoförü aşağı - yukarı ayda 4 - 5 yüz lira 
maaş almaktadır. 5, 10, 20 milyonluk gemiyi ida
re eden süvarinin aldığı para ise 800 ile 1 000 lira 
arasındadır. 4 - 5 yüz lira maaş alan taksi şofö
rünün emniyet altında götürdüğü insan adedi 
4 - 5 olduğu halde gemilerdeki insan adedi 
1 000 - 1 500 - 2 000 arasındadır. Şu hale göre 
Denizyolları Umum Müdürü kıymetli sınıf arka
daşım eski maliye müfettişi Sami Şehbenderin 
huzurunda ifade ediyorum, kaptanlarımız kaç
maktadır. Hususi teşekküller bunları almakta
dır. öyle ise yapılacak süratli bir hamle vardır. 
Denizyollarında şu veya bu sebeple mütehassıs 
daktilolara 850 - 1 000 lira verilebildiği bir gün
de süvariye 2 bin lira verilebilmelidir. (Sağdan, 
alkışlar) 
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Hep talep karşısındayız. Vatandaş olarak, bu 

hizmetlerden istifade eden insanlar olarak bun
lara tekabül edecek primleri de ödememiz meş
ruttur. Devlet Denizyolları tariflerinde ve Dev
let Demiryolları tarifelerinde yükseltmeyi bu 
hizmet ağırlığını taşıyanlara verilmek şartiyle 
kabul ediyorum. Ben buna taraftarım. Buna za
ruret vardır. Aksi halde bugünkü hizmet zorlu
ğu ve aksaklığı yann daha müşkül bir durum 
hâsıl edecektir. Maruzatım bundan ibarettir. 
(Soldan, alkışlar) 

RElS — Fazıl Yalçın. (Yok sesleri) 
Zihni Üner. 
ZİHNİ ÜNER (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, Halk Partisinin Sözcüsü, sabık iktida
rın genç Münakalât Vekili, iki defa huzurunuza 
çıkıp da Demokrat Parti iktidarının bilhassa de
miryolu bakımından hiç bir şey yapmadı, birçok 
şeyler yaptık şeklinde, hakikatle hiç bir suretle 
kabili telif olmıyan mütalâalarda bulunmamış 
olsaydı, bendeniz yalnız bugünkü demiryolundan 
bahsetmek kararında idim. 

Muhterem arkadaşlar, vaktin darlığı hase
biyle, sözcünün mütalâalarının yalnız iki nokta
sına cevap vermek isterim. 

Dediler ki, demiryolu sahasında masraflar ve 
maliyet yükselmiş personel artmış. Bakalım is
tatistiklere. 

1943 istatistiği demiryolu nakliyatının kütle
sini teşkil eden eşya nakliyatında safi ton kilo
metre 1943 de 3,98 kuruş, 1950 de 5,27 kuruşa 
çıkmış. Aıiış % 32 1957 de safi ? ton kilometre 
maliyeti 6,17 kuruş. 1950 - 1957 arasındaki artış 
% 17. Muhterem arkadaşlar; Maliyet yükselmiş, 
1950 ye tekaddüm eden 7 senelik devrede % 32 ye 
mukabil 1950 ve 1957 arasındaki senelik zam 
içinde % 17 ye indirilmiştir. Yükseliş yani yük
selme yarı yarıya indirilmiştir. Nerede maliyet 
yükselişi? 

Personel artmıştır, dediler. Evet arkadaşlar, 
biz sabık iktidardan D. Demiryolları personelini 
40 bin olarak teslim aldık. Bugün D. Demiryol
larımızın personeli, işçiler de dâhil olmak üzere 
60 bine yükselmiştir. 20 bin artış. Buna mukabil 
arkadaşlar, kendilerinden aldığımız D. Demir
yolu nakliyatında yolcu nakliyatı 7 senelik dev
rede % 57 bir artış, eşya nakliyatı % 80 bir ar
tış vardır. Muayyen nakliyatta vasati olarak % 
75 artışa mukabil personel % 50 artmıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, ikinci noktaya geli

yorum. C. H. P. devrinde çok demiryolu yapıl
mış D. P. devrinde hemen hiçbir şey yapıl
mamış Teşekkür ederiz. Hakikaten devirlerinda 
3 600 kilometre demiryolu yapılmıştır. Fakat bu
nun mahiyeti üzerinde biraz durmak lâzımdır. 
Muhtelif şirketlerden devralman hatları, kendi 
devirlerinde, 15 senelik bir hizmet müddeti esna
sında kaç kilometre ray değiştirilmiştir. Köhne, 
hurda, demiryolu, köhne raylar, köhne lokomotif, 
köhne vagon. 

15 senelik bir müddet içinde hiç birşey yap
mamışlar ve yenileme yapmadan tamamiyle dev
rimize hurda bir halde teslim etmişlerdir. 

7 senelik devrimiz içinde bize yeniden raylar 
değiştirmediniz, diyorlar. Yedi sene içinde ray 
değiştirme ve köprülerin takviyesi bakımından 
çok işler yapılmıştır. Yeniden yapılan hatlardan 
dolayı müteşekkiriz. Fakat bu yapılan hatların 
mahiyetleri üzerinde durmak lâzımdır. Bu hat
ların güzergâhı tamamen, falan vilâyetin arazi
sini takibederek sürat ve uzunlukları bakımından 
tatmin edici mahiyette değillerdir. Kömür hav-
zalarmdaki hatlar ise şu mebusun dairei intiha-
biyesinden geçsin diye dolaştırılmak suretiyle 
tamamiyle gayriiktisadi bir hale getirilmiştir. 

Samsun - Sivas hattı güzergâh bakımından o 
kadar fecidir ki, bugün bu hatlar üzerinde ne 
yocu bakımından ve ne de eşya nakli bakımından 
demiryolu vasfını haiz nakliyat yapılamamak
tadır. Nihayet muhterem arkadaşlar bu hatların 
bir karış daha fazla demiryolu inşa etmek he
vesiyle bu hatların malzemesini, makinasmı ve 
vagonunu ve hiçbir teçhizatını yapmadılar, ge
çenlerde kendilerinin de Bütçe Komisyonunda 
söyledikleri gibi, Nafıa Vekâletinin 79 milyon 
lira demiryollarına borcu vardır, dedikleri bu 
para kendi devirlerinde inşa ettikleri hatlar, 
makina vagon farkı düşünülmemiştir. Eğer bu 
Devlet Demiryolları bugün bize yük oluyorsa 
bu kendilerinin demiryollariyle karayolları ir
tibatını bilmemelerinden doğmuştur. Nafıa Ve
kilinin de dediği gibi demiryolunu besliyecek 
olan karayollandır. Zamanlarında yalnız de
miryolu yaptılar karayollarını ve limanları ih
mal ettiler. Bu suretle Devlet Demiryolları nak
ledecek insan bulamadı, muhterem arkadaşla
rım. (Soldan alkışlar) 
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REİS — Açık reylerini kullanmıyan arka

daşların reylerini kullanmalarını rica ederim. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun, Münakalât Vekili. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ FEVZİ UÇANER 

(îzmir) -— Çok muhterem arkadaşlarım; Mü
nakalât Vekâletinin bütçesini yüksek huzuru
nuza takdim ederken bu mevzuda konuşan ha
tiplerin tenkid ve temennilerini cevaplandırmak 
için huzurunuza geldim. 

Aziz kardeşlerim; Münakalât Vekâletinin . 
durumu üzerinde muhalefet partisinin sözcüsü 
Sayın Kemal Satır, biraz insaflı ve kadirşinas 
olarak söze başladı. Ama nihayetlerine gelirken 
o da kendisini politika yapmaktan alıkoyamadı. 
Kendisine partimizin sözcüsü Rıza Çerçel arka
daşımızla Zihni Üner arkadaşımız cevap verdi
ler. Ben bunun üzerinde uzun uzadıya duracak 
değilim. Kendilerinin sordukları suallere cevap 
vermekle beraber müsaade ederseniz sizlere 
Münakalât Vekâletinin bugünkü durumunu da 
kısaca izah edeceğim. Göreceksiniz ki Müna
kalât Vekâleti, Kemal Satır Beyin söylediği 
mevzuların hepsini ele almış, kendilerinin ifa
de buyurdukları gibi bu müesseseler bugün 
tezebzüp içinde değildir. 

Münakalât Vekâleti bildiğiniz gibi; Devlet 
Demiryolları, PTT îdaresi, Türk Havayolları, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Denizci
lik Bankasından terekkübeder. 

Bunlardan bir tanesi mülhak bütçe ile, iki 
tanesi İktisadi Devlet Teşekkülü, iki tanesi de 
anonim şirket halinde çalışıyor. Vekâlet hususi 
sektörün işlettiği münakale hizmet ve faaliyetleri 
ile bu müesseseler üzerinde kanunlarla tesbit edi
len hudut dâhilinde murakabe hakkını kullan
makta aynı zamanda bir nâzım ve koordinatör 
olarak bulunmaktadır. Takdir buyurulur ki, 
münakaleyi teşkil eden bütün bu manzumenin 
bir memle'ketin hayatiyeti üzerinde hakikaten 
pek büyük ve pe'k mühim rolü vardır. Bilhas
sa iktidarımızın ele aldığı ve bütün milleti
mizin iftihar ve şükranla karşıladığı iktisadi 
ve smai kalkınma memlekette gittikçe ve sür
atle artan bir hareket ve faaliyet yaratmakta, 
tabiatiyle münakalemizin vüsat ve önemi de 
aynı hızla gittikçe artmaktadır. Vekâlet mev
cut tesis ve vasıtaları ile bu ihtiyacı karşıla
mak için ciddî gayretler sarf ederken bir ta-
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raftan Kemal Satır'm söylediği gibi her sene 
bir kısmının yenilenmesine muhtacolan her 
çeşit vasıtaları modern vasıtalara tebdil etmeye 
ve bir taraftan da büyük fedakârlık ve fera
gatle çalışan bu işletmelerin yüz bini aşan per
sonelinin sılhhat, eğitim ve sosyal hayatlariyle 
ilgili refahlarına matuf tedbirleri almaya çalış
maktadır. Memnuniyetle hemen arz edeyim 
ki, daha şimdiden bu yolda büyük terakkiler 
olmuş ve her sahada geçen senelere nispetle 
birkaç misli ilerlemiş bulunuyoruz. Müessese
lerimiz hiçbir şekilde tezebzüp içinde değildir. 
Ancak alman bu tedbirlerle duyduğumuz ihti
yacın tamamen karşılanmış olduğunu iddia ede
meyiz. Bilhassa limanlar, barajlar, fabrika
lar gibi memleketin iktisadi ve içtimai bünye
si üzerinde büyük bir reform yaratacak olan 
Ibu müesseseler istihsale başlayıp tam randı
manla çalışmaya başladığı zaman münakale sis
teminde de birçok artış vukua geleceği için 
şimdiden Ibirtakım plân ve programlar hazırla
mış bulunuyoruz. Ve bunu realize etmek için 
imkânlarımıza bu yolda hız verilmiş ve gerekli 
tedbirlere baş vurulmuştur. 

Müsaade ederseniz bu arz ettiğim tedbirleri 
kısaca ele alalım. Meselâ Türk Hava Yolları
nın 28 uçağı 27 istasyona sefer yapmaktadır. 
Halkımız son seneler zarfında teyyare seferle
rine karşı göstermiş olduğu rağbet karşısında 
(havayolları bir ingiliz şirketiyle anlaşma yap
mış ve 48 kişilik 4 motorlu 5 tane Viscont uça
ğı satın almıştır. Bunlardan bir tanesi yarm 
yani Cumartesi günü memleketimize gelecek, 
diğerleri de eylül ayının sonuna kadar gelmiş 
olacaktır. Bunlar geldikten sonra dört tane 
memleket dışı, üç tane memleket içine yeniden 
sefer açacağız. 

Aziz arkadaşlarım, Devlet demiryollarını 
ele alıyoruz. Asrımızın gidişatına uygun olarak 
artık buharlı trenlerde kalamazdık. Dizolâsiyo-
na, elektrifikasyona giden bir sistemle bütün 
işletme cihaz ve vasıtalarının modernleştirilme-
sini sağlamak lâzımdı. 

Bunun için on senelik plânla işe başladık. Bu
nun portesi iki milyardır. Bunun yardımını kıs
men kredi kısmen de kendi kaynaklarımızla 
karşılıyacağız. Bu takdirde Devlet demiryolla-
rımız iktisadi inkişafımıza vefa edecek bir du
ruma gelecektir. 
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Kemal Satır Bey dediler ki, biz şu kadar 

demiryolu yaptırdık. Evet haklıdırlar. Ancak, 
rayları dizmek bir mâna ifade etmez. Onları diz
dikten sonra işletmesini de ele almak ve tanzim 
etmek lâzımgelir. işletme, demiryolu yapmak
tan çok daha masrafı tazammun eder. 

Aziz arkadaşlarım; demiryollarında yapılan 
işler arasında beton traverslerin imâli ve bir 
merkezden trenlerin sevk ve idaresini, kontrolü
nü temin edecek emniyet servisleri kuracağız 
bununla, istasyonlar arasındaki tek hattın ka
biliyetini artırmak ve çift hat esasına gitmek 
kararındayız. Elektrikli ve motorlu trenleri ço
ğaltmak işini de ele almış bulunuyoruz. Demin 
muhalefet sözcüsü evvelâ demiryolunu yapalım 
emniyet tesislerini bilâhara düşünürüz, dediler. 
Arkadaşlar, bir tren yürürken onun emniyet; te
sisini evvelâ düşünmezsek bunun sonu iyi gel
mez. 

Demiryolu sanayii bakımından hakikaten daha 
şimdiden Adapazarı, Eskişehir ve Sivas atelye-
lerimizde vagon tamir ediliyor, inşa ediliyor, alât 
ve edevat yapılıyor. Bu suretle büyük döviz ta
sarrufu sağlanıyor. Bugün demiryolu fabrikala
rımız Türk sanayii içinde mühim bir mevki iş
gal ediyor. Demiryolu işlerimiz de memleketimiz 
kalkınmasına muvazi olarak büyük şehirleri
mizde - Ankara'dan başlamak üzere - şehirler 
içindeki ambar, depo ve lokomotif atelyelerini 
ve sair tesisleri halkın sihhatini bozmamak, imar 
güzelliğini muhafaza etmesi için şehirlerin dışı
na almaya teşebbüs ettik. Bunun da birinci kıs
mını ihale ettik. Şehirler içinde yalnız yolcu 
garı kalacaktır. Şu halde yatırımların noksan 
olduğunu söylemek hakikaten insafsızlık olur. 
(Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, gerek muhalefet, gerek 
muvafakat partisinden- konuşan arkadaşlar. 
küçük memurlar ve işçilerin iskân durumları ile 
terfileri üzerinde de durdular. Bunu bütün ve
kâlet camiası içinde ele almış vaziyetteyiz. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, vatandaşları çok yakından ilgi
lendiren, muhakkak ki, müesseselerimizden biri 
de PTT idaresidir. Günde 520 bin mektup, 100 
bine yakın telgraf, teker teker her gün sahipleri 
bulunarak kendilerine teslim edilmek mecburi
yeti ve bunun Türkiye'nin en ücra köşelerine 
kadar dağıldığı ve günde 700 bin telefon konuş
ması yapıldığını nazarı clikkfttt alacak olursak 
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bundan teehhür ve şikâyetin binde kaç olduğu-
nu pekâlâ takdir etmek.ve mâkul nispeti aşma
dığını görmek mümkündür. (Soldan, bravo ses
leri) 

^Daha birkaç sene evvel 68 bin hat kapasite
sinde olan telefonlarımız bugün 180 bin hat ka
pasiteye çıkmıştır. 1962 de bunun 600 bini bu
lacağını tahmin ediyoruz. Plânlarımız, kendi 
kaynaklarımız ve kredilerle sağlanması esasına 
göre hazırlanmıştır. (Soldan, bravo sesleri) 

Aziz arkadaşlarım, hiçbir zaman asrın gidi
şatından geriye kalamayız. Muhakkak ki, PTT 
idaresi olarak telekominikasyon kuran Pprtör, 
Radyo link ve şehirlerarası yarı otomatik tele
fon tesislerine doğru gitme durumundayız. Bu 
tesisleri NATO şebekeleri ile ahenkleştirmekte 
ve- daima memleket hizmetine peyderpey arz et
mekteyiz. Çok yakın bir zamanda memleketi
mizde bir telefon makinası ve santral ile bir 
bakır kablo sanayii kurmak emelindeyiz. (Sol
dan, bravo sesleri) 

Arkadaşlar, Denizcilik Bankası Anonim Or
taklığı mütalâa edilirken iş görmemiş vaziyette 
olduğundan bahsedilemez. Bahsedilirse isabetsiz 
olur. Bankayı 1952 den bu yana çok inkişaf et
miş vaziyette görüyoruz. 13 şilep, bir tane tan
ker, 12 tane yeni yolcu gemisi ticaret filomuza 
ithal edilmiştir. Tersanelerimizde yeni 15 şe
hir hattı gemisi, yedi araba vapuru imal etme
ye muvaffak olduk. Armatörlerimiz de Hükü
metin tahsis ettiği döviz ve aldığı teşvik edici ted
birler sayesinde tonajlarını artırmışlardır. Bu 
suretle Türk 'mallarının mühim bir kısmı ken
di gemilerimizle ihracedilmiş ve yine azımsan-
mıyacak miktarda ithalât eşyası kendi gemileri
mizle yurda getirilmiştir. Türk mallarının hepi-
sinin kendi gemilerimizle nakli müstakbel çalış
malarımızın esasını teşkil edecektir önümüz
deki sene içinde banka iç turizmi nazarı itibara 
alarak sahillerimiz arasında yeni seferler ihdas 
edecektir. Yine önümüzdeki sene tersanelerimiz
de beş şehir hattı gemisi ve bir tanker daha ya
pılacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; son senelerde halkımızın 
münakale vasıtalarına karşı gösterdiği alâka ve 
itibar şayanı şükran derecede artmıştır. Tayya
re yolculuğuna gösterilen rağbet, telefon istek
lerinin mütemadiyen artması, demiryolu ve de-
nizyollarımızda birinci ve ikinci mevkilere olan 
talebin mütemadiyen artmış olması yurdumuz-
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daki kalkınma ile nıüterafik olarak ferdî gelir ve 
refahın aynı hızla yükselmekte olduğunu gösteri
yor ki, bundan milletçe gurur ve iftihar duyma
mak mümkün değildir. (Soldan, bravo sesleri ve 
alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, söz alan pek muhterem ha
tip arkadaşlarımızın bizi tenvir ve irşad eden ten-
kid ve temennilerinin hepsinin üzerinde ehem
miyetle durulacaktır. 

Agâh Erozan arkadaşımız, makinist ve ateş
çilerin almakta olduğu paranın artırılmasını söy
lediler. Bugün Devlet Demiryollarının en küçük 
bir memuru ile en yüksek bir memuru arasında 
evvelce 18 misli fark varken, bugün bu fark 6 
misline inmiştir. Yani aşağıdaki küçük memur
larımızın maaşları yukarı kademeye doğru yük
seltilmiştir. Bunun üzerinde misaller vermekle 
sizlerin kıymetli zamanlarınızı almak istemiyo
rum. 

Tarife artışına gidilmesini tavsiye etmişler
dir. Tarifeler üzerinde duruyoruz. Fakat henüz 
daha etüd halindedir. 

Sayın Yümnü Üresin münakale. camiası bir 
statüde toplanmalı, bunlar için bir kanun getiril
meli, dediler. Teşkilât kanunu üzerinde tetkikat 
yapıyoruz. Kanun tasarısı hazırlanmıştır. Yakın
da vekâletlerin tetkikine sunulacaktır. Tahmin 
ediyorum ki, bu sene içersinde sizlerin Yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunacaktır. 

Sirkeci mmtakasında bulunan elektrifikasyo
nun başka yerlere de teşmilini istediler. Biz de 
bu kanaatteyiz. Yalnız bu zamanla olacaktır. Bu 
sistemin evvelâ banliyolarda ve bilâhara trafiği 
kalabalık yerlerde tesisi tabiîdir. 

Az parayla çalışan personelin de terfihi düşü
nülmüş vaziyettedir. 

Sayın Kemal Satır, «Lüzumsuz yere müesse
seler personel almaktadır.» dediler. Aziz arkadaş
larım, bir demiryolunun çalışması personelsiz 
olamaz. Muhakkak ki, biz de kendilerinin kanaa
tindeyiz, lüzumsuz personel almak zararlıdır? Fa
kat lüzumundan az personel almak da yine zarar
lıdır. (Soldan, alkışlar) 

Her sene yeni ray ve vagon yapılmalıdır, de
diler. 1950 den bu yana muhtelif tesisler ve yeni 
malzeme ile 616 kilometre poz ve 316 kilometre 
takviye yapılmıştır. Nafıa Vekâletinin yaptığı te
sisler bundan hariçtir. Bu arada birçok vagon 
ve lokomotif ve vasıtalar da alınmıştır. Bunlar 
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hepsi 1950 den 1957 ye kadar 416 milyon tut- I 
muştur. 1945 ten 1949 a kadar yapılan yatı
rım ise 89 milyondur. Şu halde birisi 89 milyon 
diğeri 416 milyon. Kendileri zamanında, haklı
dırlar, demiryolu yapmışlardır. Demokrat Parti 
de ihmal etmemiş, onların işlemesi için lâzım ge
len müesseseleri, onların işlemesi için lâzımge-
len vasıtaları temin etmiştir. 

Nasıl ki, biz kendilerinin yapmış oldukları 
şeyleri inkâr etmiyorsak, rica ediyorum, kendile
ri de bizim yaptıklarımızı kabul etsinler. Yoksa 
illâ muhalefet yapılacak diye bizim yaptıklarımı
zı inkâr edip, kendilerininkini müdafaa etmek hak
sızlık olur. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlar hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA YAŞAR GÜ-

MÜŞEL (Artvin) — Muhterem arkadaşlarım, 
teşbihte hata olmaz. Dinime dahleden müslüman 
olsa bari... Bütçe Komisyonunda Muhterem Ke
mal Satır ve Kasım Gülek arkadaşlarımız Müna
kalât bütçesi hakkında konuşmuşlardır. Burada 
da Kemal Satır arkadaşımız oradaki konuşması
nı tekrar, etmiş, bulunmaktadır. 

Muhterem Kemal Satır arkadaşımız, şahsi ka
biliyeti veyahut da o günkü Hükümetin verdiği 
imkânsızlıklar dolayısiyle muvaffak olmuş bir 
vekil olsaydı, bendeniz komisyon adına söz alıp 
huzurunuzu işgal etmiyecektim. 

Fakat kendisi, her ne sebep ve zaruretle olur
sa olsun Münakalât Vekâleti politikasında mu
vaffak olmamış bir vekil olduğu halde huzuru
nuzda bu vekâleti tenkid etmek cesaretini gös
termiş bulunması hakikaten anlaşılır bir şey de
ğildir. 

Kemal Satır arkadaşımız nihayet ve nihayet 
yaptıkları demiryolu miktarını ele almış ve D. P. 
İktidarı zamanında ne yapıldı, diye sormuştur. 
Filhakika 1950 senesinde iktidarı devraldığımız 
zaman 7 671 kilometrelik demiryolu şebekesi 
vardı. Bugün ise bu 7 805 kilometre demiryolu
muz mevcuttur. İlâveten 900 küsur kilometrelik 
takviye yapmış bulunmaktayız; 

1950 senesinde devraldığımız demiryollarının 
karakteri hakkında Yüksek Meclise malûmat ver
mek isterim. 

8 Eylül 1948 tarihinde o zamanın Münakale 
Vekili bulunan Kasım Gülek'in bir beyanatını 
nakletmek istiyorum, I 
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I Bu tarihte Kasım Gülek demektedir ki; eli

mizde 700 aded lokomotif mevcuttur. Bunların 
yarısı 35 senelik ve bir kısmı da 80 seneliktir. 

Görülüyor ki, dünyanın en yaşlı lokomotifi 
bizde. İşte arkadaşlar, 1950 de biz böyle bir de
miryolu devraldık, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım; Kemâl Satır arka
daşımız miktar ve aded itibariyle kendi lehlerin
de olan yalnız demiryolu üzerinde durdular. De
miryolunun maksat ve gayesi istihlâk mmtaka-
smdaki maddeyi müstehlik mmtakaya nakletme
ye yarıyan bir vasıtadır. Biz, yalnız demiryolu 
üzerinde durmıyacağız. Bunun yanında bu mak
sat ve gayeyi tahakkuk ettirmek için 12 bin kilo
metre yeni yol yapmışız. 22 bin kilometre de ge
çit vermişiz. Bu rakamlarla mukayese yapıldığı 
takdirde Kasım Gülek mahcup çıkacaktır. (Sol
dan, Kasım Gülek değil, Kemal Satır, sesleri) 
Mamafih Muhterem Kemal Satır Halk Partisi 
adına konuştuğuna göre kimin ismini söylersem 
söyliyeyim, aynı kapıya çıkar. 

Bu meyahda Denizcilik Bankası sahasında ne 
yapıldığını sordular. Biz, 1950 senesinde 783 
gemi teslim aldık. 456 küsur bin tonaj... 1957 de, 
bugün, 1 566 gemimiz var, 658 bin tonajdır. Bu
nun teferruatını öğrenmek isterlerse posta, şilep, 
tanker, şehir hattı v. s. gemilerin aded ve tonaj
larını, rakamlarını da vermek suretiyle arz ede
bilirim. Bunun yanında kendilerinin bıraktığı 
tarihten bugüne, gerek demiryollarında, ger|k 
PTT de, gerek Denizcilik Bankasında, gerek ha
vayollarında o kadar ilerleme olmuştur ki, lüt
fen Muhterem Münakalât Vekili arkadaşımıza 
riea eder de turalan gezmek zahmetinde bulu
nursa oraları tanıyamıyacaklardır. Eğer zaman
ları müsaitse paşa hazretlerinden rica etsinler... 
O gün ben de yanlarında olsam memnun kalırım. 
PTT de 1950 senesinde 68 200 kilometre hat 
mevcut iken, bugün, 180 000 kilometre hat mev
cuttur. 

Abone adedi, 1950 senesinde 58 200 iken bu
gün; Muhterem Kemal Satır Beyin dinlemelerini 
riea ederim, 152 000 aded abone vardır. Bu öyle 
eli kolu bağlanmış posta oturmuş vaziyette gök
ten inme bir iş değildir. Alın terinin, çalışmanın, 
hızlı bir mesainin neticesidir. Mâruzâtım bu ka
dardır. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sı

ramı Kemal Satır'a veriyorum. 
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REİS — Buyurun, Kemal Bey. 
KEMAL SATIR (Adana) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; gecenin bu saatinde bütün müca
delemiz, memleket hizmetinde iyi bir netice al
mak içindir. Aslında birbirimizi kırmak ve bir
birimize hücum etmek değil, hakikatleri ifade 
etmektir. Ben emin olasınız ki, rakamlar üzerin
de politika yapan adam değilim. Elimde 1950 
senesine kadar Ulaştırma Bakanlığının her mev
zuunda istatistik! malûmat vardır. 1950 senesin
den sonraki malûmatı da peyderpey gazete neş
riyatından, ve sair kaynaklardan almak, sure
tiyle elde etmişimdir. 

Muhterem arkadaşım, 1950 senesinde perso
nel sayısının 40 bine vardığını ifade etti. Veri
len rakam yanlıştır. Bu miktar 31 619 dur. '(Da
ha iyi ya sesleri) Bunun 23 322 si memur, 8 297 
si işçi olmak üzere 31 619dur. Size verilen ra
kam müsaadenizle yanlıştır. İşçinin de bu raka
ma dâhil olduğunu görüyorsunuz. 1950 senesi 
bütçeleri tetkik edilecek olursa, aradaki fazla 
işçi çıkarmanın imkânı olmadığı meydana çıkar. 
Böyle olunca da mebdei böyle alıyorum, ve on
dan sonra Devlet Demiryolları İdaremizin haki
katen rasyonel çalışma yapıp yapmadığım, ken
dilerinin vermediği mukayeseli rakamlarla hu
zurunuzda arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Dünya Har (»in
den itibaren vatandaş ihtiyacı hızını kaybetme
den icrayı sıkıştırmaktadır. Bizi sıkıştırdı. Sizi 
sıkıştırıyor, gelecekleri sıkıştıracaktır. Bu mem
leket inkişaf etmektedir, (leriliyen bir memleket 
değildir. Hamdolsım ilerlemektedir. (Soldan, al
kışlar) 

Bu ilerleyiş her hangi bir partinin övünece
ği bir mesele değildir. (Soldan, Allah Allah ses
leri) Hamdolsım ki, millet uyanmıştır. Yürü
mektedir. Millet bugün hükümetlerin önünde 
gitmektedir. Aslolan hükümetin milletin önün
de gitmesidir. Bugün millî kalkınmada millet 
Hükümetin önündedir. 1923 senesinde demiryol
ları 1 900 000 kişi taşırdı. 1939 senesinde 23 mil
yon yolcu, 1944 senesinde 44 milyon yolcu, 1950 

'senesinde 53 milyon yolcu, 1954 senesinde 62 
milyon yolcu, 1955 senesinde 57 milyon yolcu, 
1956 senesinde 67 milyon yolcuya çıktı. 1944 se
nesinde 37 milyon yolcu, 8 milyon ton yük, per
sonel adedi 33 105. 1949 senesinde 51 milvon 
yolcu taşındı, 9 milyona yakın yük taşındı, per
sonel adedi 29 - 30 bin civarında, Görülüyor ki, 
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yolcu adedi 14 milyon arttığı, yükün 4,5 milyon 
çoğaldığı halde personel adedinde 3 bin, 3 500 
azalma vardır. Ekonomik rasyonel çalışma bu
na derler. 1949 senesinde 9 milyar 900 milyon 
ham ton kilometre yapılmış, 29 bin kişi ile bu 
netice elde edilmiştir. 1956 senesinde ise 15 mil
yar 900 milyon kilometre ham ton kilometre ya
pılmış, 62 bin kişi ile bu netice elde edilmiştir. 
İs artışı yüzde 52, personel artışı yüzde yüzün 
üstündedir. 

Bir tarafı mutlâ-ka haklı çıkarmak için yapı
lan gayretler, rakamlar karşısında hakiki mec
ralarına dönmeye mecburuz. Bu işi idare eden 
arkadaşlarımız püf noktalarını nazara alsınlar. 
Püf noktalarını lütfedip nazara alsınlar da bu 
hizmetler daha mükemmel bir şekilde görülmüş 
olsun. Bütün ulaştırma camiası içinde her per
sonel, büyüğünden - küçüğüne kadar - hizmeti 
aldığı ücretin kat kat fazlasiyle ifa etmektedir. 
1950 den 1957 ye kadar personel ücretlerindeki 
artış % 88 civarındadır. Halbuki takdir buyu
rursunuz ki, en insaflı arkadaş olarak dahi mü
talâa etsek hayat şartları % 88 in çok üstünde 
artmıştır. Fedakârane bu memleket hizmetinde 
çalışan bütün Devlet Demiryolları personelinin 
terfihe lâyık ve müstahak olduklarım arz ede
rini. 

REİS — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 
Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu lâyihasına 
(395) rey verilmiştir. (324) kabul, (71) ret var
dır. Muamele tamamdır. Lâyiha (324) reyle ka
ini 1 edilmiştir. 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe ka
nunu lâyihasına (399) rey verilmiş, (333) ka
bul, (66) ret, muamele tamamdır, tasarı kanun-

*> 
kısmıştır. 

Kemal Serdaroğlu arkadaşımız Osman Kav-
rakoğlu arkadaşımıza söz sırasını vermektedir
ler. Buyurunuz, efendim. 

OSMAN KAVRAKOÖLU (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar; Münakalât Vekâleti bütçest 
üzerine konuşan Kemal Satır Bey aşağı - yukan 
bütün Halk Partisi sözcülerinin söz haklarını 
devir alarak bilhassa Demiryolları mevzuunda 
tenkidler yaptı ve kendi devirlerinde çok iyi 
işlediğinden bahsile bu mükemmel müessesenin 
kendileri tarafından meydana getirildiğinin 
müdafaasını yaptı. Arkadaşlar; bu memlekete 
hizmet eden herkese Demokrat Parti mtiteşek-
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kirdir. Demokrat Parti arzu ederdi ki, kendi 
yaptığı işlerden de bahsedilmiş olsun. Fakat bu 
noktada en küçük bir kadirşinaslık göstereme
miş olmalarını kendilerinin meslekî olgunluk-
larına yakıştıramadım. 

Şimdi; noktai nazarımı arz edeyim: Bir 
memleketin münakalât vasıtaları o memle
ketin yalnız demiryolları demek değildir. Bil
hassa bugün münakale imkân ve vasıtaları çok 
değişmiştir. Kara ve denizyollarına kanaat edil-
miyerek hava seferlerinin tercih edildiği bu 
devirde biz Devlet Demiryollarında şunu yap
tık, bunu yaptık diyerek bunu mütemadiyen 
temcit plâvı gibi kürsüye getirmelerini keza 
kendilerinin olgunluğu ile mütenasip bulmadım. 

KEMAL SATIR. (Adana) — Vakit olsa on
lardan da bahsederdim, Osman Bey. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — 
Kendi zamanlarında sahil nakliyatını bile ya
pamadığımız halde 1950 ve 1957 arasında yep 
yeni bir ticaret filosu meydana getirdik. 

KEMAL SATIR (Adana) — Yahu, sen bi-
zim aldığımız gemileri unutuyorsun galiba. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — 
Bugün bu gemilerimiz Türk bayrağını okya
nuslarda, Sidney'den New - York'a kadar her 
tarafta şerefle dalgalandırmaktadırlar. 

İktidarımızın meydana getirdiği bu yepye
ni filonun gemilerini isimleriyle sayıyorum-
Akdeniz, Karadeniz, Ege, Marmara, izmir, Ma
nisa, Aydın, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kü
tahya, Amasya, Bolu, Batman, Denizli, Sakar-" 
ya, Bunların mecmuu 135 bin tona tekabül eder. 
Onların zamanında bu kadar tonilâtolu yeni ge
mi yoktu. Bu yepyeni, henüz 3 - 5 yaşını yaşı-
yan bu gemilerde şerefli Türk Bayrağı dalga
lanmaktadır. Arz ettiğim gibi bu gemiler bütün 
dünya denizlerinde hali faaliyettedirler. Ayrı
ca İstanbul içinde çalışmak, şehir içi araba mü
nakalesini sağlamak için beş tane daha gemi 
yapılmıştır. 

Bunları Türk mühendisleri yapmış ve Türk 
tezgâhlarında meydana getirilmişlerdir. Kal
dı ki, Kemal Satır kendi zamanlarının hizmet
lerini sayarken ne bir liman, ne bir barınaktan, 
ne de bir iskeleden bahsetmişlerdir. Bugün 
Türk sahillerini her yandan limanlar, barınak
lar süslemektedir. Onların zamanında üç liman 
vardır. Haziran, Temmuz, Ağustos. Şimdi bi
zim için artık bir liman ayı mevzuubahis değil-

!. 1958 0 : 1 
dir. Her gemi, ttıer mevsimde istediği limana her 
zaman girip, çıkar. 

KEMAL SATIR (Adana) — Ben de zannet
tim ki, Trabzon, Zonguldak ve Ereğli'den bah
sedeceksin. 

OSMAN KAVRAKOĞLU (Devamla) — On
ları yapanlardan da Allah razı olsun, bugünkü
leri yapanlardan da. 

Telefon işine gelince : Şehir içi telefon ko
nuşması; onların zamanında şehirler içinde top-
yekûn senede âzami 74 milyon mükâleme olur
muş, şimdi ise mükâleme adedi 270 milyondur. 

O zaman şehirlerarası mükâleme 8 milyon 
8 yüz bin imiş. Şimdi 38 milyondur. 

Çekilen telgraf adedi o zaman 7,5 milyon
muş. Şimdi ise 12 milyondur. Bütün bunları 
yapan iktidarımız. Onlara sorarsanız, hiçbir şey 
yapmamıştır. 

Elektrikli tren, dizel motor yapacakların^, 
fakat yapamamışlar. Soruyorum kendilerine: 
Bu trenleri hangi cereyanla işleteceklerdi? Yi-

j ne soruyorum ben, bugün bizim yaptığımız 
enerji santralleri onların zamanında mevcut mu 

| idi? Elektrik santrallerini biz kurduk, elektrik-
ı li treni de biz işlettik. Bu trenlerle bugün 

(100 000) yolcuyu bir günde taşımaktayız, bir 
rekor denilecek kadar muazzam bir rakam. 
Onların zamanında bu kadar yolcuyu taşımak 
akıllarına sığar mı idi? 

Petrolden bahsediyorlar. Kendilerinin ikti
darı zamanında çıkan petrol ne idi, bugün ne 
kadar petrol çıkıyor? Onların devrinde bu iş
ler için sarf edilen para ne kadar idi, bizim dev
rimizde sarf edilen miktar nedir? Bütün bun
ları mukayeseli bir şekilde ifade etse idi ken
disini teşekkürle karşılardım. Fakat kader bü-

I tün teşekkürleri bize, hizmetlerimizi inkâr et
meyi de onlara nasibetti. Buna rağmen yine 

I eksik olmasınlar. (Soldan, alkışlar) 
REÎS — kifayeti müzakere takrirleri var, 

I okuyoruz./ 

Yüksek Reisliğe , 
Münakalât Vekâleti bütçesi üzerindeki gö

rüşmeler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve 
I teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
. . * • ' . Hacopulos 

REÎS — Aynı mealde iki takrir daha var, 
I okunan kifayeti müzakere takririni reylerinize 
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arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

1958 
P. 

C : 1 
Lira 

F. 

101 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

217 

301 

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

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

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı 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.., Kabul edilmiştir. 

ücretler ve tazminler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS —. Kabul edenler... Et
miyenler.., Kabul edilmiştir, 

12 000 

2 102 702 

722 925 

62 476 

63 900 

110 710 

2 100 

4 655 

22 300 

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

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

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

305 Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

309 Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

416 Yüksek Denizcilik Okulu umu
mi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Liman idareleri masraflar] 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahlariyle 
başka masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler,.. Kabul edilmiştir, 

54 500 

25 000 

70 000 

47 500 

50 000 

197 000 

12 000 

4 000 

3 000 

400 000 

26 000 

13 500 

19 000 
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453 

476 

501 

502 

601 
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Lira 

701 

711 

712 

731 

751 

/ • > : 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS —̂  Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava trafik kontrol kursu 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul "edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6623 sayılı Kanunun 17 nei 
maddesi gereğince Türk Hava
yolları Anonim Ortaklığına 
REÎS - Kabul edenler... Et-
miyenler.^. Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Limanlarda kıyılardan verile
cek işaret vasıta ve malzeme
lerin onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idarelerine ait deniz ta
şıtlarının onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstimlâk ve satınalma masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tamir atelyesi için satmalma-
cak makina alet ve malzeme
ler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edilmiştir. 
Liman idareleri için satınalı-
ııacak veya yaptırılacak taşıt
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

103 000 

30 000 

3 000 

3 500 

245 932 

20 000 

12 000 

30 000 

10 000 

50 000 
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RElS — Devlet Hava Meydanları îşletme 

Umum Müdürlüğü 1958 malî yılı Bütçe kanu
nu lâyihasının maddelerinin görüşülmesine de
vam ediyoruz.. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
10 830 581 lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 907 500 lira tahsisat verilmiştir. 

F. Lira 

201 

202 

Maaşlar 
REÎS — 
miyenler. 
Ücretler 
REÎS — 
miyenler. 

Kabul edenler... Et-
.. Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... Et-
.. Kabul edilmiştir. 

530 902 

5 953 825 

203 Geçici hizmetliler ücreti 188 701 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ücretleri 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 17 050 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 358 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 1 800 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
REİS ™ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro mas
rafları 
REÎS — 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 üc
ret 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-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

407 Geriverilecek paralar 
REİS — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Artırma, eksiltme, ihale ko
misyonlarına, iştirak edecek 
üyelerin huzur masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

412 Sıhhi malzemeler 
REİS,.— Kabul edenler... Et-
miyenler..'. Kabul edilmiştir. 

27.2, 
Lira 

4 300 

38 000 

6 000 

322 000 

000 

2 000 

1958 
F. 
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Lira 

682 000 

30 000 

148 000 

135 000 | 

350 000 

320 000 

417 

418 

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

Vergi ve resimler 
REİS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Mahkeme masrafları" 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Meydan hizmetleri 
REİS --• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Pasif korunma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memle
ketlere gönderileceklerin her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurs masrafları 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

1 500 502 1939 - 1956 yılları borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miysuler... Kabul edilmiştir. 

476 

50.1 

25 000 

35 000 

70 000 

8 000 

35 000 

1 200 000 

11 ,500 

70 000 

10 000 

30 000 

68 500 

20 000 

150 000 
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701 M 'ey darılar, istasyon binaları, 
hangar ve atelyeler, pist tami
ratı ve küçük yapılar 2 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satınalma 60 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 

751 Meydanlar için satınalınacak 
makina, vasıta ve yedek parça* 
lar 600 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telekomünikasyon cihazları 1 247 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Birinci maddeyi reyinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1958 bütçe yılın
da elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 15 738 081 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

î : 48 27 .2 .1958 0 : 1 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası 

ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki.kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Lira 

P. Lira 

2 Hazine yardımı 6 900 000 
3 Geçen yıllardan devreden nakit 3 820 '581 

REİS — Cetveli ile birlikte maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet 
mesi Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro-. 
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkında
ki Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen 1958 
bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS — Maddeyi cetveli ile reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. —• Geçen yıl borçları i'aslindaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı Devlet Ha
va Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü büt
çesinin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bu
lunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasılla
rından bu fasıllara Maliye Vekâletince.aktarıla
cak tahsisatlardan ödenir. 

1939 - 1956 Devlet Havayolları ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 
bütçe yıllarına aidolup da Muhasebe! Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçesin
de bulunan borçlar, 1958 bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım 
fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden eski 
yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince akta
rılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 6. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetveli ile birlikte reyleri. 
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Devlet Hava Meydanları işletme Umum Mü

dürlüğü 1958 bütçesinin hyeti umumiyesi açık 
reylerinize arz edilmiştir. 

Münakalât Vekâleti bütçesi bitmiştir. Çalış
ma Vekâleti bütçesine geçiyoruz. 

Ü — Çalışma Vekâleti Bütçesi : 

REİS — Çalışma Vekâleti bütçesi heyeti 
umumiyesi üzerinde söz istiyenler : 

Halil Sezai Erkut (Ankara), (C. II. P. Mec
lis Grupu adına), 

Necdet Azak (Bursa), (1). P. Meclis Grupu 
adına), 

Suphi Baykam (Adana), 
Hasan Tez (Ankara), 
Recep Kırım (Bursa), 
Fazıl Yalçın (Kırşehir), 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir), 
Osman Canatan (Kırşehir), 
Necmettin önder (Nevşehir), 
Âlim Sipahioğlu (Burdur), 
Ali Harputlu (İstanbul), 
Dursun Akçaoğlu (Çankırı), 
Sadettin Yalım (Kocaeli), 
Mustafa Saraç (Zonguldak), 
Hasan Erdoğan (Kars), 
Kemal Serdaroğlu (İzmir), 
İsmail İnan (Ankara), 
Rüştü Güneri (İstanbul), 
Kemal Küçüktepcpınar (Adana), 
Nusret Kuruoğlu (Sinob), 
Tevfik Unsal an (Malatya), 
Mahmut Yüksel (İstanbul) 
Fethi Ülkü (Tunceli). 
C. H. P. Meclis Grupu adına Halil Sezai 

Erkut. Buyurun. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA HALİL 

SEZAİ ERKUT (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, 

Çalışma Bakanlığı 1958 yılı bütçesi hak
kında C. H. P. Meclis Grupu adına insaflı öl
çüler ve yapıcı, maksatlar içinde hazırladığımız 
tenkid ve temennilerimizi kısaltılan zaman için
de huzurunuzda olduğu gibi açıklıyamıyacağı-
mızdan ve bilhassa Sayın Çalışma Bakanımız 
Bütçe Komisyonunda çalışma hayatını ayırdık
ları .devrelere göre mütalâa ederken Çalışma Ba
kanlığının ve o devrede çıkan kanunların işçi
lere şirin görünmek için kurulup, çıkarıldığı yo-
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3undaki insafsız hükümlerini, karşılamak imkâ
nını bulamadığımdan müteessirim. 

Yalnız, şu kadarını söyliyeyim ki; Çalışma 
•Bakanlığı, işçilere şirin görünmek için kurulma
mıştır. İşçilerimizin durumlariyle yakından alâ
kalanan, ihtiyaçlarını takdir eden, C. H. P. dev
ri hemen harb sonrasında hususi bir bakanlık 
meydana getirip, işçi sigortalar grupunu teşkil 
ederek, iş kazaları, meslek hastalığı, analık sigor
talarını derhal faaliyete geçirmiş, ihtiyarlık ve 
hastalık sigorta kollarını kurmuş, hususi iş mah
kemeleri kanunu çıkarmış, sendikalar hakkında 
kanun tedvin etmiştir. 

işçilerden refahı mülâhazasiyle, 200 kuruşa 
kadar olan gündeliklerle, yer altında, maden 
ocaklarında çalışanların gündeliklerinden hiç 
vergi almamak yoluna gitmiş, Gelir Vergisi Ka
nunu ile mühimce bir asgari geçim haddini ver
giden muaf tutmuştur. 

Bu gibi bir hayli koruyucu tedbirleri 5 sene 
gibi kısa bir zamanda Türk işçi ve iş veren âle
minin, hizmetine koymuş bulunmak her halde 
bir kusur olmasa gerektir. 

Sormak isteriz : Şayet Çalışma Bakanlığı gös
teriş için kurulmuş ve lüzumsuz ise niye ilga 
etmediler? Ve neden hâlâ ikinci defadır koltuk
larını işgal ediyorlar? 

iş kazası kanunu mu? Hastalık sigortası, İh
tiyarlık sigortası kanunları mı tatbik kabiliyeti 
düşünülmeden çıkarılmış? O halde şimdiye ka
dar neden değiştirmediler? Ve neden dolayı o ka
nunların tatbikatı neticeleriyle ne diye öğühü-
yorlar? 

Arkadaşlarım; 
1946 - 1950 arasındaki Çalışma Bakanlığı 

devri hakkındaki hükmü ne bendenizden, ne de 
Sayın Çalışma Bakanından dinlemeyiniz; 1949 
yılı sonlarında Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
adına memleketimizde çalışma işleri hakkında 
muhtelif bölgelerde birkaç ay incelemeler yap
tıktan sonra Hükümete bir rapor veren Beynel
milel Çalışma Teşkilâtından beş kişilik müte
hassıs heyetten hep beraber dinliydim : (Tür
kiye'de İm iş çok iyi kavranılmış, şartların müş
külâtına ve memleketin hususi durumuna rağ
men, alınan kararlar, varılan neticeler öğmeğe 
değer bir mahiyet taşımaktadır.) (27 . II . 1951 
1099) yabancı uzmanlar heyetinin bu ifadelerle 
şahadet ettiği netice, milletimizin fedakârlığının 
muhassttlasıdır. Bizim iktidarımızda yapılmış ol-

*.. İ . 



î : 48 27.2 
ması inkâra sebebolmamalıdır. Bundan milletçe 
kazancımız olamaz. Biz D. P. devrindeki başa
rılan işlerden sevinç duymaktayız. j 

Muhterem arkadaşlarım; «Başkasına çuval- ! 
dizi sokanların iğneye katlanmaları gerekir» Şu j 
halde biz de D. P. devirlerinden bahsedelim • 

1. D. P. muhalefetteki tutumu ve durumu, 
2. iktidara geçtikten sonraki tutmu ve du

rumu, 
Aziz arkadaşlarım, D. P. muhalefet devrinde 

birçok memleket meselelerine samimiyetle el bas
mıştı. Güzel tenkidler yapmış ve çok cazip vait-
lerde bulunmuştur. îş âlamimize çok şirin görü
nen birkaç vâ'di hatırlıyalım. «Ücretler çok az
dır. Derhal yükselteceğiz. Hayatı ucuzlatacağız. 
İşçiler hürriyetsizdir. Sendikalar Kanunu kifa
yetsizdir. Grev hakkı işçinin tabiî hakkı cümle-
sindendir bu hakkı tanıyacağız.... ilâ» demiş
lerdi. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vaitlere rağmen, 
1. Sayıları milyonları aşan ziraat işçisi hâlâ 

1) i may etsizdir. 
2. Fikir işçisi dediğimiz. (Memur ve işçi sı

nıfı dışında kalan) hizmetlilere el uzatılmamış
tır. 

3. Hava işçileri kanunu çıkmamıştır. 
4. Ücretli yıllık izin kanunu 1950 den beri 

çıkarılmamıştır. 
5. Ev hizmetlerinde çalışan vatandaşların 

mukadderatı ile meşgul olan yoktur. 
6. Küçük iş yerleri dediğimiz 10 işçiden da

ha az işçi çalıştıran yüz binlerce iş yerinden ve 
iş kolundan ancak 24 iş kolu hakkında Vekiller 
Heyetince îş Kanununa alınma kararı verilmiş
tir. (Bu tip iş yeri sayısının 90 -100 bin ve bura
larda çalışanların da 400 - 500 bin tahmin edil
diğini Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda beyan 
etmişlerdir.) 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki, ba
kanlık ancak 22 bin küsur iş yerinde çalışan 700 
bin küsur işçi ile nazari olarak ilgilenebilmiştir. 
Nazari olarak diyoruz çünkü; îş Kanununa tâbi 
bu iş yerlerinin dahi tam ve şümullü olarak 
mevzuat hükümlerinden faydalandırılamadığı 
muhakkaktır. Bu durum karşısında işçilerin mü
him ekseriyeti himaye tedbirleri dışında kalmış 
demektir. Bundan millî sanayimizin, iktisadiya
tımızın, sosyal politikamızın müteessir olduğu 
şüphesizdir. Bu ikilik piyasaya bile müessir ola-
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e ak rekabet konusudur. Kalifiye ve teknik kim
seleri ayırmaya, müesseseleri parçalamaya ka
dar varan bir haldir. Bu küçük iş yerlerinde, 
sosyal kanunlann bütün hükümlerini birden uy
gulamaya mecburiyet yoktur. Mühim koruyucu 
hükümlerin tedricî olarak tatbiki bâzı mahzur
ları önliyebilir. • 

İşsizlik sigortası : Memlekette, mevsim işsiz
liği, az çalışma ve çalıştırma, devri işsizlik hal
leri görülmektedir. Bu sebeple işsizlik sigortası 
zaruridir. V 

Ücretler 
îşçi ücretlerinin zorlaşan geçim şartlafı kar

şısında kifayetsizliği resmî iş yerlerinde çalışan
lara yılda iki aylık nispetinde ikramiye veril
mesi lüzumu duyulması ile kabul edilmiştir. Bu 
kifayetsiz ve yalnız resmî iş yerine münhasır ol
ması hasebiyle adaletsiz bir tedbirdir. 

Asgari ücret : 
1950 den beri bugün iş koluna teşmil edileme

miştir. Ancak 29 ilde 18 iş kolunda ve kifayetsiz 
olarak uygulanmaktadır. .Bu dâva halledilmiş 
sayılamaz. 

Fazla çalıştırmalar : 
Birçok iş yerlerinde 8 saatten fazla saatlerle 

çalışmaya izin verilmiş ve hâlâ kaldırılmamış
tır. îşçinin sağlığını tehdideden bu halin kaldı
rıl ması gerekir. 

îş yerleri : 
Sağlık ve iş emniyeti bakımından, iş şartları

nın düzenlenmesi yönünden kifayetli teknik ele
manlar henüz teftiş edilememektedir. 

îş uyuşmazlığı : 
6298 sayılı Kanunun talimatı 6 . XII . 1957 

de çıkarılmıştır. Toplulukla iş anlaşmazlıklarını, 
ve iş mahkemeleri ferdi hukuk ihtilâfını çözecek 
ve ıstırabı süratle halletmekten uzaktırlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sendikalar Kanununun ıslahı ve işçinin tabiî 

hak ve hürriyetlerinin verilmesi hakkındaki D. 
P. vaadi unutulmuş ve vaktiyle mücadeleye 
bayrak yapılan grev hakkından bahsedilemez 
olmuştur. 

Sendikalar, milletlerarası anlaşmaların ya
saklarına rağmen, para yardımlariyle vazife 
yapmaz halde hak ve hürriyetlerini, maddi yar
dımlara feda etmek zorunda kalmışlardır. 

Diğer taraftan, işçinin maddi sıkıntısı yanın
da, mânevi huzursuzluğu da artmıştır. îş yerle-
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rinde ve teşekküller içindeki partizanlar yıldır
ma ve sindirme havası yaratmışlardır. Mesuliyet 
makamındaki zatların bu gibi hareketleri red
detmemeleri, bu gibilerin cüretini artırmakta
dır. 

Geçen neneler bütçe görüşmelerinin birisin
de, eski Ankara Milletvekili Fuat Seyhun arka
daşın (D. P.) : (Şu görülen lüzum üzerine işi
ne son vermeyi kaldırmalıyız). «İşçiler arasında 
haksızlık ve huzursuzluk sebebi olmaktadır.» di
ye içinin acısını yana yakıla anlattığını hatır
larım. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu sözlerime gücenmemenizi rica ederim. 

Maksadımız en ufak eksikleri de düzeltmektir. 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anayasası

nın mukaddemesinde; «işçi huzurunu dünya 
sulhu ile alâkalı gören kayıtlar vardır.» bunun 
millî hayattaki rolünü inkâr edemeyiz. Sosyal 
meseleleri yardımcı müdahalelerle düzenlemek 
istiyen Hükümetlerin,' bu mânevi huzura ehem
miyet vermek lüzumunu duymasında millî men
faat vardır. 

Halen kollektif mukavele akdetmek, grev 
yapmak haklarından mahrum bulunan Türk iş
çisinin, meselelerinin süratle halledilmesini is
temek hakkıdır. Bunların yapılması ise hepimi
zin vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sosyal politika Birinci Cihan Harbinden bu

yana milletlerarası olmuş, önemli bir mesele
dir. Milletlerarası "Çalışma Teşkilâtının üye
siyiz. Birçok sözleşmeleri (kolektif mukavele
ler, ücretler, sendika hürriyeti, iş teftişi gibi) 
onamış ve tatbikini taahhüdetmiş haldeyiz. 

İnsan Hakları Beyannamesini, İnsan Ana 
Hakları ve Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesini 
iktidarınız zamanında tasdik etmiş bulunuyo
ruz. 1954 te bütün müesseselerimizi milletlerara
sı hukuk nizamı içinde ve onun ışığı altında 
mütalâa etmek, kurmak milletimizin şerefi ile 
alâkalı taahhütler cümlesinden olmuştur. 

Arkadaşlar, 
Mesele sizin parti, bizim parti, siz yaptınız, 

biz yaptık meselesinin çok üstündedir. Demok
rasiler cephesinde olmamızın hukuki ve fiilî 
tatbikatına girmeye mecburuz. Bu millî itibarı
mızı takviyeye yarar. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Kısaca arz ettiğim duruma ve şartlara göre 

iş hayatını düzenlediğimizi, çalışanların yaşama 
seviyesini yükselttiğimizi, çalışanlarla çalış
tıranlar arasındaki münasebetleri millet yararı
na ahenkleştirdiğimizi, memlekette iş gücünü, 
genel refahı artıracak surette verimli kıldığı
mızı, tam çalıştırmayı ve sosyal güvenliği sağ
ladığımızı iddia edecek duruma gelmiş olmak
tan uzaktayız. 

Teşkilât kanununun gösterdiği bu mesut 
amaca süratle ulaşmak için çalışmak cümlemize 
düşen millî bir vazifedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk işçisi bizlerden, yaşama seviyesinin 

yükseltilmesini muasır ve demokratik milletler 
işçilerinin uzun mücadeleler sonunda elde etti
ği tabiî hak ve hürriyetlerine kavuşturmamızı 
istiyor. 

Arkadaşlarım, sözlerimi büyük Atatürk'ün 
şu sözleriyle bitireceğim : 

«Arkadaşlar mebus olabilirsiniz, Vekil olabi
lirsiniz, tüccar olabilirsiniz, ama i§çi olamazsı
nız. Şu halde o muhterem insanların haklarını 
korumalıyız.» (Sağdan, alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Necdet 
Azak. 

[ DEMOKRAT PARTİ MESLİS GRUPU 
ADINA NECDET AZAK (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
Çalışma Vekâletinin vazifeleri zirai, iktisadi ve 
içtimai kalkınma faaliyetleriyle yakın bir alâ
ka halindedir. Yaşama ve çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi, az çalışmanın önlenmesi, istihsa
lin ve istihsal veriminin artırılması, sây ve ser
maye münasebetlerinin, *sınıf mücadelelerini ön-
liyecek ve millî tesanüdü kuvvetlendirecek suret
te ahenkleştirilmesi, sosyal emniyetin sağlanma
sı ve sosyal politika normlarında demokratik 
memleketlerdeki esaslara yaklaşmanın temini gi
bi hususlar bu vekâletin uhdesinde bulunmakta
dır. 

Çalışma Vekâletinin iktidarımız zamanında
ki faaliyetlerine göz atacak olursak, yedi sene
lik bir devre zarfında, başlanılan ve elde edilen 
neticelerin hakikaten ümit ve ferahlık verici ma
hiyette olduğunu görürüz. Çalışma hayatındaki 
bu gelişmeyi tevlideden âmil D. P. İktidarının 
muayyen bîr metot dâhilinde girişmiş olduğu 

I büyük kalkınma ve yenileme hamlesidir. Ziraate 
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tahsis edilen sahaların genişletilmesi, yeni top
rakların ziraate açılması, ziraatin muhtelif şe
killerde teşviki, ziraatle müştagil vatandaşların 
gelirlerinin ve iştira kabiliyetlerinin artırılma
sı, zirai istihsalin yükselmesi neticesi olarak el
de edilen ecnebi döviz ve kredi kaynaklarının 
sınaileşme hamlelerine tahsisi imkânlarının ha
zırlanmış olması, büyük sulama işleri, bol ve 
ucuz elektrik istihsali, pazarları ve ihracat mer
kezlerini birbirine bağlıyan yolların inşa ve ta
miri, kırlardaki envestismanların genişletilmesi 
ve buralarda yeni çalışma imkânlarının yaratıl
ması, iş imkânları az olan mmtakalarda, sınai te
sislerin vücuda getirilmesi gibi hususlar işçiler, 
iş, verenler ve umumiyetle çalışma sahasında 
gayet müspet ve elle tutulur, gözle görülür te
sirler husule getirilmiştir. 

Şurasını kaydetmek de yerinde olur ki, biraz 
evvel D. P. İktidarı tarafından girişildiğine işa
ret ettiğimi?; kalkınma faaliyetleri, Birleşmiş 
Milletlerin en eski ve en kıymetli ihtisas teşek
külü olan Milletlerarası Çaiışma Teşkilâtının 
bir nevi milletlerarası iş ve çalışma meseleleri 
parlâmentosu mesabesinde olan umumi konfe
ransının 1956 toplantısında, iktisaden az geliş
miş mıntakalnn süratle kalkınmaları için ele 
alınması tavsiye olunan âcil tedbirlerle tam bir 
mutabakat arz etmektedir. Teşkilâtın bu mev
zua aidolmak üzere konferansa takdim ettiği ra
porda, bu tedbirleri daha evvelinden sezip tat
bik mevkiine koymuş olan Türkiye'mizden ve 
onun elde ettiği neticelerden sitayişle bahsedil
mektedir. 

Bu kalkınma faaliyetlerinin çalışanlar ve ça
lıştıranlar sahasında icra ettiği müspet tesirleri 
10 ve daha fazla sayıda işçi çalıştıran iş yerleri 
sayısının 1950 ye nazaran % 80 nispetinde bir 
fazlalık kaydetmesi ve buralarda çalışan işçi sa
yısının da, 1950 ye nazaran, % 151 miktarında 
bir tezayüt göstermiş olması, veciz bir şekilde 
ifade eder. 

Çalışma Vekâleti tarafından ele alınmış bu
lunan .faaliyet mevzularının tetkikinden anla
şıldığına göre bu Vekâlet önümüzdeki devreler 
için : 

1. Sosyal kanunların himaye çevresini ge
nişletmek ve daha çok vatandaşı şümul sahası 
dâhiline almak; 

2. Ziraat, hava nakliyatı ve fikrî mesai er
babının çalışma şartlarım tanzim etmek; 
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3. Vekâlet ve buna bağlı teşkilâtın kuru

luş kananlarını, işlerin daha iyi ve daha çabuk 
yürütülmesini ve vatandaşlara daha iyi hizmet 
edilebilmesini temin sadedinde, tadil etmek; 

4. iş teftişlerini daha kalifiye bir hale if
rağ etmek; 

5. Sosyal emniyetin şifa verici ve tamir 
edici faaliyetlerinin yanında bilhassa iş kazala
rını ve meslek hastalıklarını önleyici tedbirler 
üzerinde çalışmak; 

6. Kaza veya hastalıklar dolayısiyle iş gü
cünün bir kısmını kaybetmek tehlikesine mâruz 
vatandaşlar için rehabilitasyon, readaptasyon 
merkezleri tesis suretiyle millî çalışma gücünün 
azalmasına meydan vermemek; 

7. İş sahasından sigorta primi şeklinde çe
kilmiş olan fonların yeniden kıymet yaratıcı 
sahalarda 'kullanılmasını teminen sanayi 'kredi
si ihtiyaçlarını finanse etmek üzere gerekli mü
esseseleri kurmak; 

8. İşçi evlerinin daha süratle ve daha ras
yonel fair şekilde inşa edilmelerini mümkün kıl
mak üzere bunların tek elden inşaası imkânla
rını sağlamak; 

Gibi gayelerin tahakkuk ettirilmesi için ea-
İTşa«aktır. 

Artan iş ihacmı 'karşısında kırlardan şehir
lere akan işçi kitlesinin mukadderatı ile yakî-
nen alâkadar olmak, kır ile şehirler arasında
ki işçi cereyanlarını ayarlamak, asli bünyesi 
ziraatçilik olup sanayileşme yolunda bulunan 
(bir memlekette ziraat işçiliği ile sanayi işçiliği 
arasındaki sahih ayarı tâyin suretiyle sanayi
leşme hareketlerini kolaylaştırmak vazifesi de 
yine bu vekâletin faaliyetleri meyanındadır. 

Bu hususları böylece kaydettikten sonra iş
çilerimizi yakînen alâkadar eden sendikalar 
mevzuuna da temas edelim. 

Partimizin programında da işaret edilmiş 
olduğu üzere, milletimizin iktisadi ve içtimai 
'safhalarda süratle teşkilâtlanması ve daha şu
urlu bir birliğin tecellisi için, cemiyetler ve 
sendikalar gibi teşekküllerin kurulması daima 
lüzumlu bir faaliyet olarak mütalâa edilmiştir. 
Nitekim 1950 yılından beri sendika ve sendi
kalı sayısında müşalhede olunan mütemadi ar
tışlar, bu görüşün tatbikat sahasına intikal 
ettirilmiş olmasının bir delilidir. 

Sendikalar mevzuuna hâkim olan prensip
lerimiz bunların birer millî teşekkül vasfını mu-
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hafaza etmeleri ve faaliyetlerini milliyetçilik 
ışığı altında tanzim etmeleridir. Sendikaların 
hak ve hürriyetleri, her demokratik idarede 
'olduğu gibi, memleketimizde de kanunların 
garantisi altındadır. Milletlerarası mevzuatta 
da yer almış olduğu üzere, sendikalar «Ka
nunilik» prensibine riayet ettikleri müddetçe 
kuruluş gayelerini ralhatça ta'hakkuk ettirmek 
imkânını bulacaklardır. Sendikacılığın siya
si faaliyet ve gailelere karışmasının, kendisi
nin (Mesleki yardımlaşma ve ortak menfaatle
rini korifma ve temsil etme) noktaları etrafın
da toplanabilecek olan kuruluş gayelerinden 
uzaklaşmasını intaçe'debilir. Devamlılık vas
fını muhafaza etmesi lâzım gelen sendikacılı
ğın hak ve hürriyetlerinin vikayesi bakımından 
bu noktanın ehemmiyeti aşikâr bulunmakta
dır. Siyasi partilerin de, sendika .hareketini 
politik bir vasıta haline ifrağ etmek suretiyle 
bunu kendi siyasi gayelerine vâsıl olmak için 
kullanma yoluna gitmelerinin yanlış bir hare
ket olacağı milletlerarası çalışma konferansla
rında da açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. Bü
tün memleket halkının refah ve saadetine mü
teveccih iktisadi ve içtimai kalkınma hamlele
rinin gelişmesine yardımla mükellef olan sen
dikalarımızın, kuruluş ve işleyişleriyle üst te
şekküller halinde taazzuv etmelerini tanzim 
eden mevzuat üzeriride, zamanı geldikçe, ge
rekli ayarlamaların yapılacağı tabiidir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi bitirirken 
memleketin sınai kalkınmasında, çalışan vatan
daşların refah seviyelerinin yükselmesinde ve 
millî çalışma gücünün zinde bir halde muha
fazasında takibedilen bu dikkatli ve basiretli 
politikanın, kalkınma hamlesi içinde bulunan 
memleketimiz için hayırlı neticeler tevlid ede
ceğinden Grupumuzun emin bulunduğunu arz 
etmek isterim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — İsmail İnan. 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, bendeniz sözlerime Sayın Başba
kanımızın refahın artması ve maddelerin çoğa-
lâbilmesi için her şeyden evvel istihsalin artma
sı lâzımgeldiğine dair cümlesini esas ittihaz et
mek suretiyle başlıyacağım. Bu yeni bir şey 
değildir. Şüphesiz hepimizin ittifak ettiği bir 
husustur. Ancak istihsalin artması keyfiyetini 
düşünürken bir taraftan aklımıza sermaye, ya
ni para, diğer taraftan yatırılan paranın asıl 
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kıymetlendirilmesi bahsinde en kuvvetli unsu
ru teşkil eden çalışan vatandaşların durumu gö
zümüzün önüne gelir. Böyle düşündüğümüz 
takdirde bir kere işçinin makina halinde çalışan 
bir vasıta olmadığını kabul etmek, onu maddi 
ve mânevi cepheden olduğu gibi şahsiyetine de 
ehemmiyet vermek bakımından birçok tedbir
leri ihtiyar etmek mecburiyetindeyiz. Bu yal
nız işçinin kendi şahsına taallûk eden bir ba
ğış, bir lütuf değildir. Eğer işçi sarf ettiği 
emekle kendisini normal şekilde geçindirir, nor
mal gıdayı alır, morali sağlamlaşırsa memleket 
asanayiine vereceği verim başkadır, zayıf bir 
moral ile çalışırsa bu, verimsiz bir manzara arz 
eder. Durum böyle olduğuna göre işçinin re
fah seviyesini artırmak, onun tam mânasiyle 
emeğinin karşılığı kendisine intikal edebilmek 
için serbest teşkilâtlanmıya ihtiyaç vardır. Ser
best teşkilâtlanma deyince ilk anda insanın ak
lına sendikalar gelir. Sendikanın başlıca kolek
tif sözleşme ve grev hakkı olmadıkça vatan
daş kütlesinin teşkilâtlanmasından bir netice el
de edebilmek katiyen vâridolmaz. Çünkü bir 
bucuk asrın üstündeki tecrübeleriyle manzara 
gözümüzün önüne serilmektedir. İşçiye bu hak
kı tanımak memleketin menfaatinedir. 

Muhterem arkadaşlar, işçiye tanınacak hak 
takdir buyurursunuz ki, ne bütçe açığı ile, ne 
memlekette mevcut enflâsyonla ve ne de bil
mem döviz meselesiyle alâkalı bir husus değil
dir. Eğer lütfedilip hürriyette biraz cömert 
davranılırsa bu memleket dâvası yine memleket 
lehine halledilmiş olur. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, İsmail Bey. 
İSMAİL İNAN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Reis bir dakikam kaldığını ifa
de buyurdular, sözlerimi kısa kesmek mecburi
yetindeyim. 

Biraz evvel müzakeresi yapılan birçok dev
let teşkilâtı bütçelerinde, bütün bu bütçelere 
bağlı birçok işçi arkadaşlar vardır. Çalışma 
Vekâleti bunlar arasındaki birçok aykırılıkları, 
çalışma şartları ve hattâ sosyal haklar bakımın
dan mevcut birçok farkları kaldırmak ve bun
ların iş âlemi ile alâkalı cephelerini telif etmek 
hususunda bir ilgi göstermemektedir. Bir mi
sal arz edeyim. Bugün Devlet Demiryollarında 
çalışan 40 küsur bin işçinin 25 bin kadarı si
cilli işçidir ve her türlü haklardan faydalanır. 
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Bunun dışında kalan 15 bine yakın bir işçi ade
di muvakkat namı altında senelerden beri çalış
tırılmalarına rağmen, ne sosyal haklardan fay
dalanır, ne doktordan faydalanır ve ne de pa
sodan faydalanır. 

Bu kelimenin tam mânasiyle ifası lâzımge-
len ahengin bir ihmal yüzünden ahenksizliğe 
mahkûm olmasını göstermektedir. 

REİS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — (Alkışlar ve ha

vayı bozma sesleri arasında kürsüye çıktı) 
Havayı bozacak değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel Demok
rat Parti sözcüsü arkadaşlarım birçok Vekâ
letlerin bütçeleri müzakeresinde konuşıırken 
1923 den 1950 ye 1950 den 1957 ye kadar kı
yaslamalar yaptılar. Şimdi işçi hakları ve 
grev hakları diye bir kıyaslama da ben yapa
yım. 

Aziz arkadaşlarım, Demokrat Part i prog
ramında Türk işçisinin grev hakkının tanına
cağı sarahatle yazılı olmasına rağmen ve Ça
lışma Bakanlığının geçmiş senelerde açık temi
natı bulunduğu halde Türk işçisine grev hak-
kıırn hâlâ verilmemiş bulunması programına 
aykırı değil midir? 

Muhterem arkadaşlarım, işçi iş veren mü
nasebetlerinin tanzimi ve iş hayatını düzenleyi
ci bulunan Çalıjma Vekâletinin bütçesinin mü
zakeresi münasebetiyle işçilerimizin hallini is
tediği bâzı konu1 ara temas etmek istiyorum. 

İşçilerimizin en tabiî*hakkı olan sendik. 
muhtariyeti, ve hürriyeti üzerinde duracak 
değilim. Çünkü bu tabiî haklar üzerinde esa
sen Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü ilâ. 
ve ifade edilmiştir ve bütün işçi hakları Cum
huriyet Halk Partisi programına ithal edil
miştir. 

Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi guru-
pu adına sözcü olarak konuşan Sayın Halil Se
zai Erkut bu hususu ve Cumhuriyet Ha^k Par
tisinin işçi hakları üzerinde görüşünü büyük 
bir vukufla yüksek Meclise arz ve ifade etti. 
İnşallah tahakkuk edeceği gün gelecektir. 
(Gülüşmeler, alkışlar). 

Birgün gelecektir b?n de bu kürsüde rahat
ça konuşacağım, siz dinliyeceksiniz ve o zaman 
Bİze de bizim gibi bol bol konuşma hakkı vere
ceğiz. Geçer bugünler arkadaşlarım. 
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Vekâletin iş hayatındaki kifayetsiz muraka^ 

besi ve plânsız tatbikatı üzerinde de durmak is
terim. 

Plân meselesine gelince (Soldan gülüşmeler) 
Plân ya, plân tabiî. İşçinin yevmiyesini 

plânlıyacaksm, çalışma saatini plânlıyacaksm; 
elbisesini plânlıyacaksm, seçim nutkuna benze
mez, plân. 

(Soldan, alkışlar ve gürültüler) 
REİS — Hasan Bey, konuşmanıza devanı bu

yurun. 
HASAN TEZ (Devamla) — Aziz arkadaşla

rını ben vekâletin iş hayatındaki kifayetsiz mu
rakabesi ve plânsız tatbikatı üzerinde durmak 
isterim. 

Bugün iş yerlerini teftiş eden iş müfettişle
ri salâhiyet bakımından hiçbir yetkiye sahip 
değillerdir. 

İş Kanununa riayet etmiyen, iş emniyetini 
kaale almıyan, sosyal emniyet tedbirlerini ihmal 
eden bir iş verene karşı iş müfettişleri ve bölge 
çalışma müdürlükleri seyirci kalmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Plân meselesine gelince; iş mevzuatının teş

mili ile ilgili ikinci maddenin tatbiki işi karma 
karışık bir hale getirmiştir. 

Birçok iş yerleri çeşitli mülâhazalarla kanu
nun tatbik sahası dışında bırakılmış ve bu iş 
yerlerindeki işçiler iş hukukundan mahrum edil
miştir. 

Aziz arkadaşlarım,, sosyal sigorta meselesine 
gelince; 

Üzerinde ehemmiyetle durulacak bir yol al
mıştır. Primlerini işçilerle iş verenlerin ödedi
ği İşçi Sigortaları Kurumu, üzerine aldığı sosyal 
hizmet yolunu bir tarafa bırakarak kendi sa
hası dışında hizmetler peşindedir. Memleketin 
birçok vilâyetlerinde işçiler hastane, dispanser 
gibi sağlık tesisleri beklerken Kurum büyük 
merkezlerde han, apartman,, otel, gibi tesisler 
kurmak sevdasındadır. 

Hattâ bununla da kalmıyarak arsalar almak
ta ve bu arsaların kıymeti bugün milyonların 
üstündedir. Binlerce işçi de meskensiz bekle
mektedirler. 

İşçi meskenleri mevzununa gelince : 
Aziz arkadaşlarım, işçi meskenleri konusun

da tatbik edilen sistem ıslaha muhtaçtır. Eğer 
bu kürsüde konuşmak tahdidedilmemiş olsaydı 
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bu konuların iç yüzünü sizlere bütün açıklığı ı 
ile izah ederdim. Fakat ne yazıktır ki, bu muaz- I 
zam dâvayı beş dakika gibi çok kısa bir zaman- I 
da anlatmak zorundayım. Ve bunun için de bir- I 
kaç kelime daha fazla ifade edebilmem için çok 
süratle devam edeceğim,. (Soldan, işte konuşu- I 
yorsun, sesleri.) I 

Reis Bey, vaktim geçiyor, müdahale buyurun, I 
konuşayım. I 

REİS — Müsaade buyurun, Hasan Tez de- I 
vam et. I 

HASAN TEZ (Devamla) — Demokrat Parti 
sözcüsü saatlerce ve hattâ yoruluncaya kadar bu I 
kürsüden konuşur; encümen yine hiçbir tahdide I 
tâbi tutulmadan istediği kadar konuşur; Sayın I 
Vekil, 1923 ten bağlıyarak misaller vermek sure- I 
tiyle arzu ettiği kadar konuşur, ama C. H. P. 
sözcüsü dakika ile, muayyen, tahditli bir mebus 
nefesini tüketinceye kadar acele acele ifadei me
rama yine tahditli nefesini tüketinceye kadar ko
nuşmaya gayret sarf eder. Arkadaşlarım bu mu 
demokrasi? 

Muhterem arkadaşlarım, işçilerin kolektif iş 
mukavelesi, iş mahkemeleri, iş ve işçi bulma ko
nusu ile ilgili taleplerin üzerinde de durmak is
tiyorum. 

Kolektif iş mukavelesi iş hayatının tanzimin
de en büyük rolü oynar. Fakat bunun tatbiki iş
çiye grev hakkının tanmmasiyle mümkündür. 

Grevsiz iş mukavelesi yapmak, mermisiz ta
banca taşımaya benzer. 

iş mahkemeleri meselesi : 
Aziz arkadaşlarım, iş mahkemelerine gelince : 

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yeni baştan 
ele alınmalı ve kendine mahsus usul hukuku ile 
birlikte tanzim edilmelidir. 

Sevgili arkadaşlarını; 
İş ve işçi Bulma Kuruma ise arz ve talep kal- ı 

delerine göre iş ve işçi hareketlerini lâyıkı ile ta-
kibedememekte, işçi eğitimi ve ücret hareketle- j 
rini günün hayat şartlarına göre takibedememek-
tedir. 

Bu durumlar karşısında Çalışma Vekâleti j 
kendi bünyesinde ıslahat yapmak ihtiyacını duy- j 
makta mıdır, değil midir? Bunu öğrenmek isti- i 
yorum. (Soldan, Hasan Tez, şaşırma sesleri) ! 

Biraz evvel sizin vekiliniz general bu kürsüde ] 
konuşurken 3 defa şaşırma yaptı, ben bir defa | 
yaptım ve tashih ettim. 

im c : ı 
İşçilerimizin aldığı ücretler bugünkü hayat 

pahalılığı karşısında çok azdır. Bu itibarla, 500 
liradan az ücret alan işçilerden vergi alınmama
lıdır. Ücreti az olan bu işçilerimiz, Devletin bu 
lûtfunu beklemektedirler. Bir milletvekili olarak 
Yüksek Meclisten bu hususların tahakkukunu 
rica ediyorum. 

RE IS — Hasan Bey vaktiniz doldu. 
HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey, teşek

kür ederim, tam sonunu nefesimi tükete tükete 
aldım. 

Türk işçisine D. P. İktidarı grev hakkını ta
nımadıkça işçi huzura kavuşamıyacaktır, arka
daşlar. (Sağdan, soldan, alkışlar.) 

RECEP KIRIM (Bursa) •— Muhterem arka
daşlar; 

Memleketin iktisadi ve içtimai kalkınma
sında çok mühim iki ana faktörü teşkil eyliyen 
emek ve sermayenin hakiki münasebetlerini tan
zim ve kontrol eden Çalışma Vekâleti bütçesi 
üzerinde konuşmaya başlarken, konuşma mihra
kının bu iki ana faktör olacağını evvelce kaydet
mek isterim. 

Yurdun iktisadi cihazlanmasmda, teknik ve 
amelî bilgisiyle Türk milletinin faal bir rüknü 
olan Türk işçisini bu mukaddes vazifenin içinde 
ve başında görmek derin bir bahtiyarlık vesile
sidir. 

D. P. Hükümetlerinin teşvik edici ve destek
leyici, isabetli iktisadi politikası sayesinde, va
tandaş elindeki sermayeyi ya bizzat kendisi veya 
birkaç sermayeyi bir araya getirerek, dahilî sınai 
istihsalin artmasına yardım edecek tesislere ya
tırmak imkânını bulmuştur. Bu anlayış içinde 
kurulan her tesis ve fabrika, bir taraftan artan 
muazzam bir istihlâk ihtiyacına cevap vermeye 
çalışırken, bittabiî büyük bir döviz tasarrufunu 
da temin etmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan; daha mühimi iş güç sahibi 
olmıyan yüz binlerce vatandaşa yeni iş sahaları 
açılmış, bu suretle heder olmakta olan iş gücü 
kıymetlendirilmiş, vatandaş kazanç sahibi olarak 
yalnız kendi maişetini daha iyi şartlar altında 
idame ettirmek imkânını elde etmekle kalmamış, 
aynı zamanda Devlet gelirlerinin artmasına yar
dım ederek, yurda ve vatandaşa daha büyük hiz
metlerin ifası için müsait zemin hazırlamış bu
lunmaktadır. 

İktidarımızın bu başarılı iktisadi politikasını 
çekemiyen ve hazmedemiyen muhaliflerimiz; ten-
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kidlerini yeni bir kuyruk edebiyatı içinde yapa
rak, hakikati günlük hâdiseler içinde kamufle 
etmeye çalışmaktadırlar, 

Muhterem arkadaşlarım; sırası gelmişken ben
deniz de C. H. P. devrine ait kuyrukların en 
korkunç ve azametlisinden bahsedeyim. Bu azim 
kuyruk; derhatır buyuracağınız veçhile fabrika
ların kapılarında ve Devlet dairelerinde iş tale
binde buluann on binlerce işsiz vatandaştan mey
dana gelmekteydi, iktidarımız, açtığı geniş iş im
kânları sayesinde bu uzun kuyruğa dâhil vatan
daşları; birer iş ve meslek sahibi yaparak, muha
lefetin tenkid ettiği; kasap, bakkal ve saire istih
lâk maddeleri satan dükkânların önünde hâsıl 
olan yeni kuyruklara ithal etmiş bulunmaktadır. 

Türk işçisinin kahir: ekseriyeti D. P. iktidarı
nın iktisadi politikasında hararetle desteklemek
te, vatanın imarını vatandaş saadet ve refa
hını kendi saadet ve refahı ile birlikte bu poli
tikanın muvaffak olmasında görmektedir. Hum
malı bir1 kalkınma hamlesi içinde, sây ile ser
maye arasındaki hukuki münasebetlerin ıslahı 
için sarf edilen gayretler karşısında Türk işçi
sinin sağ duyusu daimî bir hareket halindedir. 
Aziz ve sevgili arkadaşlarım; şu ana kadar vâki 
beyanlarımdan şu neticeyi istihsal etmek ica be
del* : Bu memlekette millî hayat seviyesinin yük
selmesi ancak ve ancak iktisadi kalkınmamızla 
kaimdir. Yüksek huzurunuzda senelerce ara
larında bulunmaktan derin bir haz ve büyük bir 
şeref duyduğum asîl Türk işçisinin bugün tam 
bir refah içinde yaşadıklarını iddia etmiyorum. 
Bilâkis daha iyi yaşama şartlarına kavuşabilme
leri lâzım ve zaruridir, diyorum. C. H. P. ikti
darı zamanında Türk işçisinin elde ettiği bâzı 
kanuni hak ve menfaatler elbetteki mevcuttur. 
Biz iktidarımız zamanında bunlara birçok yeni
likler ilâve ettik fakat iş bitmedi. 

Muhterem Çalışma Vekilimizin basın toplantı
larında vait buyurduğu, ücretli, senelik mezu
niyet, sendikalar kanunu ve kolektif iş akdi 
kanunu tasarılarını bir an evvel Yüksek Meclise 
arz etmelerini bilhassa istirham ederim. Ayrıca 
asgari ücret müessesesinin âdil esaslar dâhilinde 
ıslah edilmesini yeni teşkilât kanunu hazırlanır
ken tş Kanununun tek işçiye kadar tatbik edil
mesi hususlarını nazarı itibara alınmasını hatır- I 
latmayı faydalı bulmaktayım. Zamanımızda Cıım- j 
huriyet Halk Partisi devrinde devrinin son sene- i 
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siyle bizim 1957 senesi içinde iş sahalarına yerleş
tirdiğimiz işçi sayısı hususunda bir rakam verir
sem bizim çalışmamızın vüsati hakkında bir fikir 
verir. 1949 da bütün iş yerlerine 22 357 kişi 
yerleştirilmiştir. 1957 de 562 392 işçi yerleştiril
miştir. Bu rakam dahi takibetmekte olduğumuz 
kredi politikamız kuralacak tesislerde çalışacak 
vatandaşların saadet ve refahını temin etmesi ba
kımından hakiki değerini ortaya koymaktadır. 

Arkadaşlarım, muhalefet ne söylerse söylesin 
elbette ki, burada tenkidde bulunacaklardır. 
Yalnız emin olunuz işçi arasından ayrılan onlarla 
beraber çalışan ve buraya gelen bir arkadaşınız 
olarak söylüyorum; bu çalışmamız devam ettiği 
müddetçe Türk işçisi daima Demokrat Parti 
safında yer alacaktır. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Âlim Sipahi. 
ALİM SİPAHİ (Burdur) — Muhterem ar

kadaşlar ; 
Çok kıs., bir zamana inhisar ettirilen, konuş

mamda Türk Camiasının müstahsil unsuru olan 
işçilerimizden, şikâyet ve temennilerini gereği 
gibi aksettiremediğimden dolayı özür dilemeyi 
bir vazife saymaktayım. 

Aziz arkadaşlarım; 
Gerek Türk işçisi, gerekse Türk işvereni yü

rürlükte bulunan İş Kanunundan acı acı şikâ
yettedir. Bu kanun, içinden çıktığı tek parti 
devrinin otoriter Devlete has karakterlerini hâ
lâ aksettirmekte, koyu devletçilik zihniyetini 
taşıyan hükümleriyle günün sosyal cereyanla
rına ve icaplarına istenildiği şekilde intibak 
edememektedir. Bu karakteri ile tş Kanunu 
prensipleri bakımından emek ile sermaye saha
ları arasında muvazeneyi sağlıyacak şekilde 
tadillere tâbi tutulmamıştır. Bâzı maddelerin
de tadil görmüş olsa bile, iş şartlarının ve üc
ret miktarlarının tâyin ve tesbitinde, iş müca
delesinin en meşru vasıtalarından olan grev 
hakkını yasak edip, mecburi tahkim sistemiyle 
Devletin lüzumundan fazla ve tek taraflı ola
rak müdahalesini icabettiren bu kanun tatbika
tın delaletiyle esaslarından tadil edilmek zaru
retini ortaya koymaktadır. 

İş K 'anunu tatbik sahası itibariyle çok dar
dır. Bu sebeple şümulü dışında kalan büyük 
bir işçi kütlesi sosyal himayenin tedbirlerinden 
mahrum bir halde yaşamaktadır. 1955 yılının 
nüfus sayımına ait istatistikler, Türkiyede üc
retle başkasının iş yerinde çalışan işçilerin ade< 

1045 



î : 48 27.2 
dinin 1 643 532 olçhığunu bildirmektedir. Bu- j 
nun 302 580 i îş Kanununun dışında olarak zi- j 
raatle çalışıp hayatını kazanmaktadır. Halbuki 
îşçi Sigortaları Kurumu, aynı yıl zarfında si
gortalıların sayısını tefahürle 600 000 civarın
da olduğunu söylediğine göre 1955 yılında sos
yal himayeden mahrum 1 041 532 işçi bulundu
ğu kolayca anlaşılmaktadır. Memleketimizde 
milyonu aşan işçinin sosyal sigortalar dışında 
kalmasının yegane sebebi, mevzuubahis sigor
taların tatbik sahasının İş Kanununun tatbik 
sahası ile tahdidolunmasıdır. Bütün bunlara ar
tık bir nihayet vermek lâzımdır. 

Muhterem Arkadaşlar; 

İşçimiz, emeğinin tam karşılığı olan ücreti
ni alamamakta, kendisinin ve ailesinin meden* 
ve zaruri ihtiyaçlarını karşılaması icabeden ge
liri asgari geçim seviyesinin aşağısına düşmek
tedir. Pahalılık dar gelirli işçiyi bir yangın gi 
bi sarmıştır. İşçinin reel geliri irtifamdaki al 
çalmaya mukabil, pek mahdut müteşebbisin ka
zanç irtifamdaki yükselme arasındaki farkın 
gitgide büyümekte olması, sosyal muvazenenin 
zamanla bozulmakta olduğuna çok kötü bir işa
rettir. Esasen memleketimizin muvazene unsuru 
olan orta tabakanın günden güne eriyip yokol-
ması kalkınma propagandasının yaratmak iste
diği nikbinlik havasiyle saklanamıyacak derece
ye gelmiştir. Bir memlekette ticareti ihtikâr, 
serveti inhisar haline getirenlerin kolayca ve 
serbestçe türemesine mukabil, fakra zaruretin 
geniş halk. tabakalarına yayılmasına mâni ola
cak ekonomik ve sosyal tedbirlerin alınmaması 
o memlekette sosyal adalete gereken ehemmiye
tin verilmediğini gösterir. İktisadi kalkınırı arım 
sosyal kalkmmasız olacağına inanmamak lâzım
dır. Bu memlekette millî geliri artırmak kâfi 
bir iktisadi politika sayılmaz. Bu gelirin halk 
tabakaları arasında, bilhassa iktisaden zavıf 
olup da Jıimayeye muhtaç olanlar arasında âdi
lâne tevziini mümkün kılacak müessir ve şâmil 
sosyal politikaya ihtiyaç vardır. Türkiye'de 
emeği ile çalışan sınıfın içtimai emniyet içinde 
yaşıyabilmesi, millî gelirin daha âdilâne şekilde 
tevziine medar olacak grev vasıtasiyle kolektif 
mukavelelerin akdedilmesine, sigorta kollarının 
ikmaliyle tatbik sahasının genişlemesine, sendi
kaların hür ve masun şekilde işlemelerine ve ge
lişmelerine bağlıdır. 
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Fakat ne yazıktır ki, grev hakkının tanınma

dığı, sendika hürriyetinin baltalandığı memle
ket olarak Türkiye'miz demokrat memleketlere 
mukabil, totaliter rejimlerin yanında yer almak
tadır. Hürriyetler rejimi olması icabeden mem
leketimizde Hükümetin grev hakkı ile sendika 
hürriyetini tasvibederek kanunlarla gerçekleş
tirmek teşebbüsüne geçeceğinden emin değiliz. 
Bugüne kadar cereyan eden tatbikat, takibedi-
len siyaset bunu göstermektedir. Hükümete 
doğrudan doğruya sendikaları kapamak yetki
sini tanıyan kanun teklifinin Meclise sevk olu
nacağı söylenmektedir. Bunun doğru olup ol
madığını Çalışma Vekili burada izah etmelidir. 
Eğer bu doğru ise evvelce bir kısmı kapatılan 
birliklerin bundan sonra geriye kalanlarının 
tamamiyle kapatılacağına bir işaret sayılmak 
lâzımgelir. Böyle bir kanunun Yüksek Meclisten 
çıkmamasını şimdiden temenni ederim. (Sağdan, 
alkışlar) 

REİS — Devlet Hava Meydanları bütçesi 
için reylerini kullanmıyan varsa reylerini kul
lansınlar. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Çalışma Vekili. 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Muhterem Halil Sezai Erkut arkadaşım Bütçe 
Encümeninde yaptığım konuşma üzerine bina et
tiği görüşmesini yapmamış olsaydı, belki başka 
bir plân dâhilinde konuşacak ve B<it^ ı^o"^^. 
ninde verdiğim izahatı kısmen, telhis ederek Muh
terem Heyetinize vermek zaruretini his'iedevek 
zamanınızı israf etmiyecektim. Fakat muhterem 
arkadaşım o konuşmamı ele aldığı için müsaade 
ederseniz, komisyonda yaptığım konuşmanın 
esaslarını çok kısa olarak arz edeyim. O zaman 
Muhterem Heyetiniz Halil Sezai Erkut'la aramız
da hakem olur ve bu suretle kimin haklı, kimin 
haksız olduğu sarahatle meydana çıkar. 

Sevgili arkadaşlarım, Bütçe Encümeninde 
yaptığım konuşma objektif bir etüde dayanıyor
du : Şimdi arz edeceğim esaslarını. Orada sosyal 
faaliyetlerin en mühim mevzularının iş gücünün 
himayesi ve sosyal güvenliğin sağlanması oldu
ğunu belirtmiş ve bu mevzularda memleketimi
zin sosyal tarihinin henüz yeni olduğuna işaret 
etmiştim. Orada sosyal tarihimizde bu müessese
lerin seyrini üç devreye ayırarak mütalâa etmiş
tim. Halil Sezai Bey bunu beğenmedi. İsterse 
bu defa dört devrede mütalâa edelim. 
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Birincisi, Osmanlı Devletinden" 1936 yılma ka

dar olan devre ki, kısmen Cumhuriyet yılları da 
içinde mevcuttur. İkinci devre İş Kanununun ıs
dar tarihi olan 1936 dan Çalışma Vekâletinin ku
rulduğu tarih olan 1946 ya kadar devre. Üçün
cü devre, 1946 - 1950 arası ve müsaade ederler
se 4 ncü devre de bizim iktidarı aldığımız devre
dir. 

Sevgili arkadaşlarım, orada söylediğim gibi, 
şimdi birinci devreyi ele alarak İmparatorluk
tan 1936 senesine kadar gelen devrede iş gücü 
himayesi ve sosyal güvenlik temini bakımından 
kanuni tedbir hemen hemen yoktur. Derece mev-
cudolmakla beraber mevzuat bâzı nizamname ve 
emirnamelerden ibaret idi. Bütün yurda şâmil 
mahiyette olmıyan, bâzı vilâyetlere münhasır ka
lan bu himaye tedbirlerine işaretle iktifa ediyo
rum. Bu da gösteriyor ki, coğrafi ve mevzu iti
bariyle mahduttur. Bu devreye ait mevzu ve coğ
rafi hudut bakımından mahdudolmakla beraber 
kaıftm vasfında bir tedbiri vardır. Zonguldak 
ve Ereğli Havzai Fahmiye Kanunu; Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin, çalışma mevzuunda kabul 
buyurduğu bu ilk kanunu, şerefli bir başlangıç 
olarak vasıflandırmak isterim. Daha sonra 1936 
da îş Kanunu ısdar ediliyor. Bu kanun ihtiva 
ettiği meseleler itibariyle hakikaten modern bir 
kanun olmak vasfına çok yaklaşmıştır. İş Kanu
nu kadınların, çocukların himayesi, iş müddetinin 
tahdidi iş emniyet ve hıfzıssıhhası; işe yeşleştir-
me, sosyal güvenlik ve saire gibi birçok esasları 
ihtiva eder. Kanunda bu hükümlerin pek çoğu
nun sureti tatbiki hakkında ayrıca hususi diğer 
kanunlar ve nizamnameler çıkarılmak da derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. 

Meselâ sosyal güvenlik ve iş bulma hüküm
leri ayrı kanunlarla yürürlüğe girmesi gereken 
mevzulardır. Muhtelif iş kollarında iş müddet
lemin tâyini, iş teftişi, iş emniyeti ve işçi sağ
lığı tedbirleri ve saire birçok tedbirler ise, ni
zamnamelerle tâyin ve tatbik edilecek hususat 
arasında yer almaktadır. Binaenaleyh İş Kanunu 
muhtevası itibariyle modern vasfına yaklaşma
sına rağmen birtakım kanuni ve idari tedbirlere 
ihtiyaç olduğu için maatteessüf işliyememistir. 
Zamanın hükümeti, bu kanun ve nizamnameleri 
hazırlamak şöyle dursun, 1936 senesinde çıkan 
İş Kanununun daha bidayette, yani meriyet mev
kiine girdiği yılı takibeden 1938 senesinde l-ıı 
nizamnamelerin çıkarılması mecburiyetini, 3516 
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sayılı Kanunla bertaraf etmiştir. Burada küçük 
bir mukayese yapmak isterim. Sabık iktidar dev
rinde çıkarılan işçilerin himayesi ile ilgili mev
zuatın sayısı 60; iktidarımız devrinde çıkarılan 
ve tatbik mevkiine konulanların sayısı ise 92 
dif. Yani 27 yıllık C. H. P. iktidar devrinin, iş 
gücü himayesi ve sosyal güvenlikle alâkalı mev
zuat sayısının 60 olmasına mukabil 7 yıllık ikti
darımızın aynı konulardaki mevzuat sayısı 92 
dir. 27 yılda 60, 7 yılda 92. Bu hakikatlere daya
narak, sabık iktidar devrini âtıl olarak vasıflan
dırmış isem, arkadaşım buna niçin üzülür? Ob
jektif bir hükmü, hakikatin da kendisini ifade 
etmiş bulunduğum meydandadır. 

Gelelim 1946 - 1950 devresine : 1945 yılında 
bütün vuzuhu ile beliren çok partili sisteme gir
me arzu, azim ve kararı, zamanın iktidarını po
litik saiklerle - ayıplamıyorum, bunda ayıplana
cak bir şey yok - yani işçiye hoş görünmek için, 
işçi zümresinin reylerini temin etmek düşünce
siyle alelacele bir kanun çıkararak Çalışma Ve
kâletini kurmaya sevk ediyor. Bu vekâletin ku
rulmasının bir kazanç olduğunu ifade edeyim. 
Ama bu devreye bir istical havasının hâkim bu
lunduğu da inkâr edilemez. Delilini arz edeyim. 
Kurulmuş bulunan Çalışma Vekâletinin en ras
yonel çalışma tarzı çıkmış fakat, tatbikat saha
sına intikal edememiş bulunan İş Kanununu iş
ler hale getirmek olmalı idi. Bunu yapmıyorlar, 
yeni, yeni kanunlar çıkarıyorlar. Bunlar neler
dir? Sosyal Güvenlik kanunları, Teşkilât ka
nunları, İş ve İşçi Bulma Kurumuna ait Teşki
lât Kanunu, Sigortanın kuruluşuna ait Teşki
lât Kanunu... Bunlar çıkarıldıktan çok sonra 
tatbik mevkiine intikal edecek şekilde hazırla
nıyor. O zamanın iktidarı bu kanunları tatbik 
etmeyi kendinden sonra gelecek iktidara bıra
kıyor. Yani tâbir caizse, gelecek iktidar üzerine 
açık çek çekiyor. Hakikaten de öyle oldu. Bu 
çıkarılan kanunlar birçok eksikler ile mâlûMdi. 
Devrimizde ikmal edilerek tatbik, şerefi, mesuli
yeti bize nasiboldu ve biz ikmal, ıslah ve tatbi
katına devam ediyoruz. 

Yaptığım konuşmanın en kısa hulâsası bu. 
Burada noktayı koyuyorum. 

Şimdi müsaade ederseniz 4 ncü devir olarak 
vasıflandırdığım 1950 den bu yana tatbikatımı
zın en bariz vasıflarına da işaret edip ondan 
sonra suallere geçeceğim. 
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Biz, programımızda sosyal politikanın tara

fımızdan ne suretle anlaşıldığını ve ne suretle j 
tatbik edilmek istendiğini zikretmiş bulunuyo
ruz. , 

1950 de iktidara gelir gelmez bu görücü
müzü esas alarak derhal faaliyete geçmiş ve 
bugünkü mesut gelişme ile devam etmişizdir. 
Bu devrenin hususiyetlerinden biri iktidarı
mızın dinamik ekonomik politikası sayesinde 
hâsıl olan iş imkânı ve binnetice işçi sayısın
da husule gelen süratli artış ile daimî ve emin 
bir surette genişliyen işçi zümresini kanuni 
himayeden faydalandırmak vazifesi ile karşı \ 
karşıya bulunmamız, diğer taraftan, mümkün j 
olduğu kadar fazla sayıda işçi vatandaşımı
zın kanun himayesi altına alınması yolundaki 
gayretlerimizin neticesi olarak, yeni yeni mes- j 
lek saha ve erbabını iştigal sahamıza ithal j 
etmemizdir. j 

Ne suretle? Evvelâ teşmil suretiyle. Mev- I 
cut îş Kanununda hüküm var, bu kanun dört i 
İşçi çalıştıran müesseselere kadar tatbiki müm- i 
kün, fakat tatbik edilmemiş. Biz iktidara ge- \ 
lir gelmez derhal faaliyete geçiyoruz ve her i 
yıl artan sayıda iş kollarını iş Kanununun şü- \ 
ınul sahası içine ithal ediyoruz. Bugün bu iş j 
kollarının sayısı 25 i bulmuştur, ve her yıl \ 
artmakta devam edecektir. Bunun yanında ! 
sosyal himayeden mahrum yeni vatandaşları j 
kanunun himayesi altına alıyoruz. Bunlardan j 
birinci basın meslekinde çalışanlar yani bir i 
kısım fikir işçileridir. Diğer taraftan denizci- ! 
lerimizi ve gemi adamlarımızı çıkardığımız \ 
Deniz îş Kanunu ile kanun himayesine mazhar l 
kılıyoruz; Bu iki kanun da iftiharla ifade ede- ] 
yim ki, gerek şümulü ve gerekse muhtevası j 
şimdi bu gelişmeye ait rakamları arz ede- \ 
yim : 1950 de tş Kanununa tâbi iş yeri sayı- j 
sı 9127 iken bu miktar 1927 yılında 22 919 a i 
baliğ olmuştur. Bu miktarın 5812 si, teşmil j 
kararnameleri ile îş Kanununun tatbik sahası- i 
na alınmış olanlarıdır. îşçi sayısı ise : 1950 yılı- I 
mn 374 binine mukabil 1957 yılında 676 bi- j 
ne ulaşmıştır. j 

Bu miktarın da 25 bin küsuru, teşmil ka- I 
rarlarına meselenin tatbik edildiği iş yerle- j 
rinde çalışan işçilere ait bulunmaktadır. Ba- j 
sın meslekinde çalışanlar hakkındaki kanun- j 
la Deniz îş Kanununun himaye altına aldığı * j 
vatandaş yekûnu ise 15 bin kadardır. Aynı 'is- ! 
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tikametteki yeni çalışmalarımıza da iki cümle 
ile temas etmek isterim. Üzerinde çalıştığımız 
mevzular ziraat işçileri hakkındaki kanun lâ
yihası ile î ş Kanununun tatbik edildiği mües
seselerde çalışan müstahdemin hakkındaki ka
nun lâyihasıdır. Bu suretle fikir işçileri ba
kımından ikinci adımı atmış olacağız. Çırak
lık müessesesi hakkındaki kanun da hazırlan
maktadır. Çıraklık müessesesi tatbik edilme
den, bunun hakkında kanun ısdar edilme
den elbette bir sosyal, manzumenin tamam ol
duğu iddia edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, Halil Sezai Erkııt 
arkadaşım, ücretlere de temas etti. Demokrat 
Partinin vaktiyle ücretleri artıracağını vadetti-
ğini, iktidara geldikten sonra bu va'di yerine 
getirmediğini ifade etti. Bendeniz bu mevzua 
esasen temas edecektim. Çünkü iktidarımızın 
sosyal politika tatbikatının ikinci karakteris
tiği ücretin müessir himayesinin temin edilmiş 
bulunmasıdır. Akdî bir müessese olan ücretle
rin artırılması doğrudan doğruya hükümetlerin 
elinde olan bir iş değildir. Bir hükümetin ikti
sadi politikası iyi ise, verimli ise ve o memleket 
refaha gidiyorsa ve bunun imkânları hazırlanı
yorsa hiç şüphe yok ki, o memlekette ücretler 
de artacaktır. Bizim memleketimizde de böy
le olmaktadır. Bu hususta kendilerine Bütçe 
Encümeninde geniş izahat verdim. Her neden
se bunları anlamamış görünmekte ısrar ediyor
lar. Eğer vaktinizi fazla israf etmiş olmazsam 
yalnız birkaç rakamla bu gelişmeyi de belirt
mek isterim. Bu suretle suallerin mühim bir 
kısmı cevaplanmış olacağından vakitten de ta
sarruf etmiş oluruz, 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde umu
mi günlük ücret vasatisi şöyledir .-

1938 de 108 kuruş 
1947 de 326 » 
1950 de 372 » 
1954 te 620 » 
1956 da 822 » 
1957 de 945 kuruştur. 
Şu rakamlardan hemen anlaşılıyor ki, vasa

ti işçi ücretleri mesut ve seri bir inkişaf halin
dedir. Bu rakamlar bilhassa sigorta tatbikatı
mızda iş veren tarafından sigortaya verilmiş 
olan işçi bordrolarından çıkarılmıştır. Belki 
hakiki vasatinin dunundadırlar, fevkinde değil-
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lerdir. Bâzı ahvalde iş yerlerinin ücretleri dü
şük göstermesi veya vaktinde bordro vermeme
leri yüzünden bu rakamlar vasatinin dununda 
olabilir, fakat asla fevkinde değildir. 

Arkadaşlar; şimdi bu rakamlar böyle sey
rederken, fiyatların nasıl bir seyir taMbetmiş 
olduğunu soracaklardır. Müsaade ederseniz ar
kadaşlar bir tek rakam halinde arz edeyim: Arz 
edeceğim başka rakamlar da var ama, vaktinizi 
israf etmekten çekinirim. 1950 den 1956 devre
sine kadar fiyatlar, sadece gıda maddeleri en
deksleri itibariyle artış % 47, halbuki ücretlerde 
artış % 20. 

İşçi ücretlerinin himayesine ait kanuni ted
bir ve tatbikatımıza ait misaller zikri ile bu bah
si kapıyacağım. Bunlardan başlıcaları ücretli 
hafta ve genel tatil Kanunu, basın meslekinde 
ve deniz işlerinde çalışanlara kanunen tanınmış 
bulunan yıllık ücretli izinler; devlet sektörün
de çalışan işçilere ikramiye verilmesi hakkındaki 
kanunlar ve asgari ücret tatbikatımızdır. Halen 
29 vilâyette 18 iş kolunda tatbik edilmekte bulu
nan asgari ücretlerin mevzu ve saha itibariyle 
genişlemesi ve muhterem huzurunuza yakında 
sevk edeceğimiz yıllık ücretli izin müessesesi, bu 
ikramiyeyi daha üst derecelere getirecektir. 

Muhterem arkadaşlar, söz alan muhtelif 
(hatip arkadaşlar, bilhassa muhalefete mensup 
arkadaşlar sendika hürriyetinden bahsettiler. 
Bendeniz iki cümle ile bu bahse müsaadenizle 
temas edeceğim. Malûm olduğu üzere sendika
lar 1947 de çıkan bir kanun ile kurulmaya baş
lanmışlardı. Fakat 1947 de çıkarılan bu ka
nun, 1950 yılma kadar ancak 88 sendikanın ku
rulmasına ve 76 bin işçinin sendikaya üye ol
masına imkân verebilmiştir. Sendika hürriye
tinin ne dereceye kadar tatbik sahası bulabil
diği hususunu her halde 1947 - 1950 yılların
da aramak lâzımdır. Devrimizde (hâsıl olan in
kişafı ise şimdi arz edeceğim. 

1950 de 88 sendikaya mukabil 1957 de 383 
işçi sendikası, artış nispeti; yüzde üç yüz otuz. 

1950 de sendikalara dâhil işçi adedi; 76 bin, 
1957 sonunda ise 244 bin 900. 

Artış nispeti yüzde iki yüz yirmi iki. 
Muhterem arkadaşlar; sendika hürriyetine 

riayet edilmiyen, veya riayet edilmek istenilmi-
yen bir memlekette böyle bir süratli inkişaf 
olur mu? Elbette ki olamaz. Bu hakikati en 
münkirlerin dahi kabul etmemeleri zannımca 
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kabil değildir.üICaldı ki, biz sendikaların, gerek 
iş veren ve gerek işçi sendikaları olsun sosyal 
hayatımızın, iktisadi hayatımızın, iş hayatımı
zın, meslek hayatımızın millî ve yapıcı unsur
ları olduğuna kaaniiz. Kendüerine bu gözle 
bakmaktayız. Onun içindir ki, sendikaların ça
lışma sahaları gelişmekte, sayıları artmakta ve 
biz sendika idarecisi yetiştirilmesi hususunda 
hususi itina göstererek, yabancı kaynaklardan 
faydalanarak mütemadi seminerler açmaktayız. 

Sendikaların millî nâzım müesseseler olması • 
lâzımgeldiğini kanuni müesseseler olduklarını 
ve kanuna riayetkar kalmaları lâzımgeldiğini 
söyledim. Bu sözlerimi teyiden milletlerarası 
bir dokümandan bir madde okuyayım. Millet
lerarası çalışma sözleşmesi No. 87, 8 nci mad
desinde şöyle diyor : «Bu sözleşme ile kendile
rine tanınmış bulunan hakların istimalinde iş
çilerle iş verenler ve bunların teşekkülleri, di
ğer şahıslar veya cemiyetlere karşı kanuniyet 
prensiplerine riayet mecburiyetindedirler.* El
bette muhalif arkadaşlarımız da böyle anlıyor
lar. Başka türlü anlıyamazlar. Çünkü bu, bey
nelmilel bir anlayıştır. Bizim dikkatimiz, sen
dikaların millî vasıflarını, milliyetçi vasıflan
ın muhafaza etmeleridir. Şükranla ifade ede
yim ki, sendika idarecilerimiz bu mevzuda bi
zim kadar hassastırlar. 

tkinci dikkat ettiğimiz nokta, sendikaların 
meslek teşekkülü olarak siyasi faaliyetlere, si
yasi heveslere vasıta, basamak yapmamalarıdır. 
Bu mevzuda da ifade edeyim ki; sendika idare
cilerimizin çok büyük kısmı, bu anlayış ve bu 
tatbikat yolundadır. Bu esas, şimdi okuyacağım 
Milletlerarası kongrede yerini bulmuştur. Mil
letlerarası çalışma teşkilâtının 35 nci umumi 
kongresinde 25 Haziran 1952 de kabul edilen 
bir karardır, aynen okuyorum. 

«Sendikaların siyasi faaliyetlerde bir vasıta 
olarak kullanılmaları onları kuruluş gayelerin
den uzaklaştırır. Sendikalar hak ve hürriyetle
rin vikayesi ve sendika hareketinin mütemadilik 
vasfını vikaye için siyasi partilerin sendikaları 
kendi gayelerine vusul için bir vasıta olarak kul
lanmamaları lâzımdır.» 

«Devamlılık vasfı olan sendikacılık, siyasi ta
hayyüllerden zarar görmemelidir.» 

Muhterem arkadaşlar, bâzı politikacılar sen
dikaların kendi anladıkları istikamette çalıştık
larını görmezlerse bundan müteessir oluyorlar. 
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Bunlar sendikaları kendi arzularına alet edeme
diklerinden dolayı bir iç ezası içinde iseler bunu 
muhafaza edeceklerdir. Bu iç ezasına lâyıktırlar. 
Ve hiçbir zamanda devrimizde sendikaların si
yasete alet olmasına müsaade edemeyiz. Sendika 
hürriyeti etiketi altında siyasi emel ve ihtiras
lara sendikaları alet etmek arzusu meşru sayıla
maz ve buna asla müsaade ve müsamaha edeme
yiz. 

ASIM EREN (Niğde) — Bunun kriteıyomu 
nedir? 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
yine çok kısa olmak üzere müsaadenizi istirham 
edeceğim. Sosyal güvenlik hizmetlerimize de çok 
kısa olmak kaydiyle bir göz atmak yerinde ola
caktır. 

Biliyorsunuz, memleketimizde halen hastalık 
sigortası, analık sigortası, iş kazası, analık, mes
lek hastalığı, maluliyet ve ölüm sigortaları faali
yet halindedir. Bilhassa hastalık sigortasının bir 
program dâhilinde bütün memlekete 1951 den 
beri süratle tatbik edildiğini ifade eden birkaç 
rakam vereceğim. 

1950 de işçi sigortalarına ait bir tek hastane
de 74 yatak varken, her sene artan nispetlerle 
1951, 1952, 1953 ve nihayet bugün 2 221 yatağa 
varmıştır. 1960 yılında tatbikatı bütün memle
kete teşmil edilecek olan hastalık sigortasının 
elinde mevcut programa göre yaptıracağı bölge 
ve kısım hastaneleri ile yatak sayısı 6 bine iblâğ 
edilecektir. Bu hastanelerin bir kısmı yapılmak
ta, bir kısmı inşa halinde, bir kısmının ihalesi 
yapılmış, bir kısmı da bitmek üzeredir. Hastane
lerde yatırılan hasta sayısı 1950 yılında 1 247, 
1956 yılında 35 987 hasta bu hastanelerde yat
mıştır. Bunların hasta olarak yattıkları günlerde 
aldıkları paralar işçinin sağlığı bakımından ne 
dereceye kadar titizlik gösterildiğinin en bariz 
delilleridir. 

Muhterem arkadaşlar, iki kelime ile işçi mes
kenlerinden de bahsedeceğim : 

Sevgili arkadaşlarım, işçi meskenleri mevzuu 
sosyal politikanın çok önemli mevzularından bi
ridir. İftiharla ifade edeyim, bu sosyal politika 
konusu, kolu, bizim zamanımızın mahsulüdür. 
Biz, işçi meskenlerini (0) dan aldık. Bugün mem
lekette 13 bini aşan işçi meskeni inşa edilmiş, 
işçilere tevdi edilmiş ve işçilerin istifadesine arz 

edilmiştir. Bunu iftiharla söylemek mevkiinde-
yim. (Soldan, alkışlar). 

TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Sual so
racağım. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERKMEN 

(Devamla) — Ayrıca inşaatı devam eden dört 
bin ev buna katılırsa yekûnu 17 bine baliğ ol
maktadır. Bu 4 bin evin inşaatını da bütün gay
retimizle önümüzdeki sene bitirmeye çalışaca
ğız. Aynca bu sene blok apartmanlar şeklinde 
3 bin işçi meskeni daha yapmayı düşünüyoruz. 
Bunları sigorta tarafından inşa ettirip kısmen 
işçilerin temellüküne, kısmen de kiralarla işçi
lerin istifadesine arz etmeyi düşünüyoruz. Bun
larla beraber tüten mesut işçi bacalarının sayısı 
20 bine baliğ olacaktır. 

Çok sevgili arkadaşlarım, Türk iktisadi ha
latına göz nuru ile, zekâsı ile, basireti ile, feda
kârlığı ile, çalışkanlığı ile büyük değerler katan 
sınai kalkınmamızın, iktisadi gelişmemizin şuur
lu, vefalı unsuru Türk işçisine bu yaptıklarımızı 
kâfi görmüyoruz. Türk işçisi bundan daha faz
lasına lâyıktır ve onun emeği sayesindedir ki, 
müstahak olduğu hususata nail olacaktır. Türk 
iş vereninin sosyal politikamız tatbikatında ge
rek işçiye ve gerek Hükümete karşı gösterdiği 
anlayışa da teşekkürlerimi ifade eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

RElS — Devlet Hava Meydanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu lâ
yihasına (386) rey verilmiş, (321) kabul, (65) 
ret, muamele tamamdır, lâyiha kanunlaşmıştır. 

Hayri Çopuroğlu (Yok sesleri), 
Osman Canatan (Yok sesleri) 
Necmettin önder sırasını Ali Harputlu'ya 

vermektedir. 
Buyurun, Ali Harputlu. 
ALI HARPUTLU (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, 
Sosyal hayatın cemiyet içerisinde rolü çok 

mühimdir. İnsanlık âlemi kadar eski olan sos
yal fikirler iş ve bilhassa sanayi hayatında bü
yük ilerleme ve gelişmeler; bununla mutarafik 
olarak işçi sayısındaki artışlar bilhassa son asır
da bir kat daha ehemmiyet kazanmış bulunmak
tadır. 

Memleketimizde 3008 sayılı Kanunun tedvi
ni ile sosyal politika sahasında ilk adım atılmış
tır. 
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1936 - 1946 devresinde şümullü kanuni hi

mayeyi derpiş etmiş olmasına rağmen, îş Kanu
nu muattal kalmış, yani bu devre zarfında işçi
lerimize hiçbir şey yapılmamış ve işçiler lâyık 
olduğu himayeyi görmemişlerdir. 

Bendeniz burada geniş ve şümullü îş Kanu
nunun mühim bir bölümünü teşkil eden işçi sağ
lık dâvasını ele alarak 1946 -1950 ve 1950 -1957 
mukayeselerini C. H. P. ve iktidarımız zama
nında işçiye yapılan sağlık hizmetlerini rakam
larla ifade edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
1946 - 1950 yıllarında tatbik edilmekte olan 

iş kazalariyle, meslek hastalıkları sigortası do
layısiyle deruhde edilmiş tedaviler umumi has-
laneler ve sağlık müesseselerinde yaptırılmakta, 
doğum vakalarında ise anaya sağlık yardımı 
yapılması yerine sadece cüzi ve maKtu bir para 
yardımı ödenmekte idi. 

1950 nihayetinde yalnız kaza ve meslek has
talıklarının icabettirdiği tedavileri ancak kıs
men karşılıyabilecek 76 yataklı bir hastane ile 
yataksız üç dispanser tesis olunmuştu, (4 sene
de) 

Biz iktidara geçer geçmez, 1951 yıhnda umu
mi hastalık ve analık sigortası kurulmuş ve bu 
sigorta kolunun icabettirdiği tedavi ve yardım
ları lâyıkiyle ifa edebilmek üzere umumi sağlık 
müesseselerinin yambaşmda geniş bir sağlık teş
kilâtı kurma yoluna gidilmiştir. 

Filhakika 1951 yılında ceman 550 yatak ih
tiva eden üç hastane beş yataksız dispanser, 
11 sağlık istasyonu kuruldu. Bunu takibeden 
yıllarda hastalık sigortası tatbikatına muvazi 
olarak genişliyen işçi sigortaları kurumu tesis
leri 1957 sonunda 9 hastane, iki sanatoryum 
12 yataklı dispanser ve muhtelif bölgelerde* 18 
yataksız dispanser, 22 sağlık istasyonu kurmak 
suretiyle ceman 2 221 yatağa yükselmiştir. 
Görülüyor ki, arkadaşlar, 4 senede Halk Par
tisi 74 yatakla teslim ettiği işçi sağlık mües
seseleri 6 senede 2 221 yatağa çıkarılmıştır. 

Hastalık sigortasının süratle bütün memle
kete teşmilini mümkün kılabilmek için mu
vakkaten ve kira ile tutulan binalarda kurulan 
hastaneler ve dispenserlerde faaliyete başlanır
ken diğer taraftan her türlü teknik vasıtalarla 
mücehhez ültire modern sağlık tesisleri inşası 
yoluna gidilmiştir. Bu cümleden olarak: 

I 7,5 milyon sarfiyle inşa edilen, Balkanlarda 
eşine rastlanmıyan 400 yataklı (Süreyyapaşa 
işçi sanatoryomu). 

Gene 7,5 milyon liraya malolan, Buca işçi 
hastanesi, Eyüp Hastanesi, Bakırköy Dispan
seri bugüne kadar ikmal olunmuş ve hizmete 
konulmuştur. İstanbul'da inşaatı devam, eder. 
10 milyon liraya mal olan 560 yataklı Samatya 
Hastanesi bu yıl ikmal olunacaktır. 300 yatak
lı Ankara, Eskişehir hastaneleri, Ballıdağ Sa
natoryomu, Adapazar'ı ve Soma dispanserleri 
çok yakında ikmal edilerek servise konacaktır. 

Kurumun Sağlık tesisi kurma yolundaki fa
aliyeti geniş bir program ve plâna bağlanmış
tır. Hastalık sigortasının ileride işçi ailelerine 
de teşmili göz önünde bulundurularak hazırlan
mış olan bir programa göre 6 yıl zarfında yeni 
den 6 000 yatak ihtiva eden bölge hastanele
ri, kısım hastaneleri, yataklı dispanserler, ayak
ta tedaviyi bütün icaplariyle ifaya muktedir 
tam kadrolu ve teknik malzeme ile mücehhez 
29 yataksız dispanser kurulacaktır. 

Bu mühim programın malî portesi 200 mil
yon liradır. 

Kurum sağlık tesisleri tedavi faaliyeti mu
kayesesi de şudur: 1950 yılında 1 247 hasta, 
16 922 gün müddetle yatakda tedavi edilmiş 
22 853 polikilinik muayene yapılmış iken 1957 
yılı içerisinde yatırılan hasta sayısı 53 237 ya
takda tedavi gün sayısı 744 725 polikilinik mu
ayene sayısı 2 273 586 ya baliğ olmuştur. Bu 
tedaviler dolayısiyle 1950 de harcanan para 
380 931 ve 1957 yılında ise 26 098 749 liradır. 

Bu meblâğlar içerisinde sadece ilâç ve mal
zeme masrafları 1951 bütün sağlık yardımla
rının yüzde 37,08 ni teşkil etmek üzere 9 678 066 
liradır. Bu meyanda kurum hastanelerinin ilgi
li hekimler elinde Türk tıp camiasına da yar
dım etmek suretiyle akademik bir hüviyet arz 
ettiğini söylemekten geçemiyeceğim. 

1957 sonunda muhtelif sağlık tesislerimizde 
60 asistan ihtisas yapmaktadır. Her branşdan 
ihtisas yetkisine sahip hastanelerimiz bugüne 
kadar 20 mütehassıs yetiştirmek suretiyle Türk 
Tıp âlemine faideli olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; biz iktidar olarak iş
çi meselelerini türlü yönlerden teşrihinin, tet 
kikinin ve tahlilinin masasına koymuş bulun
maktayız. Bu büyük vatanperver kütle daya-

I nışma telâkkimizin senbolü ve barometresidir. 
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Birer birer fert olarak, binlerce 100 binlerce 
olarak onların bir birinden farklı bütün dert 
ve isteklerini bilmekteyiz. 6 senelik mesaimiz 
neticesinde 60 seneye sığacak kadar geniş hiz
metlerimiz mevcuttur. Gayemiz bu topluluğu 
refah ve saadetin mesut seviyesine ulaştırmak 
insanlığın çağdaş telâkkisine memleket realite
leri adalet duyguları içerisinde bütün hakları 
tanımak ve hizmetler ifa etmektir. 

işçi dâvaları yolunda cansiperane çalışan 
memur, hekim bütün arkadaşlarıma muvaffa
kiyetler dilerim. 

REÎS — Çalışma Vekili, buyurun. Efendim, 
bir noktayı tavzih için söz aldılar. 

ÇALIŞMA VEKİLİ HAYRETTİN ERK-
MEN (Giresun) — özür dilerim, bir noktayı 
unutmuşum, Âlim Sipahi arkadaşım sormuştu. 
Hükümet, sendikaları kapatma hakkım tanıyan 
bir kanunun Meolise arz edileceği hususundaki 
haberler doğru mudur ? buyurdular. Bu haber
ler külliyen hilafı hakikattir. Hükümete sendi
ka kapatma hakkını tanıyan bir tasarının ne 
hazırlandığı ve ne de böyle bir şey düşünüldü
ğü katiyen varit değildir. Hükümet böyle bir 
şey düşünmemektedir. Esasen Yüksek Meclisi
niz de böyle bir görüşe itibar etmez. (Soldan, al
kışlar) 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri vardır, 
okuyup reylerinize arz edeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Çalışma Vekâleti bütçesinin tümü üzerinde

ki konuşmalar kâfidir. Maddelere geçilmesini 
arz ve teklif ederim. 

28.11.1958 
îçel Mebusu 

Yakup Karabulut 
REÎS — Diğer takrir de aynı mahiyettedir. 

Kifayet takririni reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
F. Lira 

1958 
P. 

O : 1 

101 Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

12 000 

1 949887 

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

203 Geçici hizmetliler ücreti 
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 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
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 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

305 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et>. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 

312 375 

240 195 

53 910 

88 968 

2 100 

24 400 

52 000 

12 000 

66 000 

163 450 

5 000 
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307 Harcırahlar 381 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 12 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 6 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 61 500 

REİS — Buyurun. 
HÎLMÎ SOYDAN (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; iş münasebeti, sosyal bir rabıtadır, 
işçiyle iş veren arasındaki akdî mukaveleden doğ
maktadır. Akdî kusur sebebiyle çıkan ihtilâf
larda, iş ihtilâfları hakem kurullarına katıla
caklara ödenecek huzur ücret ve harcırah veril
diğine göre, işçilerin hak ve hukukunu koruma 
bakımından, işbu ihtilâfların halli zımnında işçi 
ve iş verenlerin kendilerini resmî müdafi vası-
tasiyle temsil ettirmeleri adalet hükümlerine 
uygun olsa gerektir. Halbuki îş Kanunu, müdafi 
yani resmî bir avukatla hakkı müdafaaya cevaz 
vermemektedir. Bilhassa hakkı ızrar olan işçi ve 
iş verenin temsilcisinden ziyade mütehassıs avu
katla kendilerini temsille beraber aynı zamanda 
tarafların, bilhassa işçinin hakkını koruma ba
kımından; ileride haksız çıkacak taraftan alın
mak üzere, müdafiye önceden verilecek bir üc
retin tahsisat olarak konması hukuki hükümlere 
uygun olacağı kanaatindeyim. 

REÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

416 

Lira 

Çalışma Enstitüsü umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

180 000 

Lira 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahke
melerine katılacak iş veren ve 
işçi temsilcilerine verilecek öde
nekler 25 000 

REİS — Buyurun efendim. 
HÎLMÎ SOYDAN (Maraş) — 5521 sayılı Ka

nunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemele
rine katılan iş veren ve işçi temsilcisine öde
nek verildiğine göre : 

3008 sayılı îş Kanununda tarafların ihtilâf 
mevzuu haklarından dolayı iş mahkemelerinde 
görülen ve karar verilen ve Temyize gitmek su
retiyle kaziyei muhkeme teşkil eden dâvalarda 
taraflara tashihi karar hakkı tanınmamaktadır. 

Halbuki asliye hukuk mahkemelerinde ve
rilen kararlar Temyizce tasdik edildikten son
ra Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 
ncı maddesindeki âmir bulunan sebeplerden do
layı taraflara tashihi karar hakkı verilmiştir. 

îşbu sebepler şunlardır : 

1. Esas kararda meskût geçilmişse,, 

2. Aynı mesailde yekdiğerine mübayin ka
rar verilmişse, 

3. Usul Kanununa muhalefet varsa, 

Kesin hüküm hakkında taraflarca kaza tas
hihi yoluna gidilmelidir. Sosyal hayatta işçi ve 
iş verenin haklarını koruma bakıcından işbu 
tashihi karar hakkının taraflara verilmesi key
fiyetini adalet ve hakkaniyet esaslarına uygun 
olacağı kanaatindeyim. 

REÎS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. 

451 

452 

Lira 

Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcirahlâriyle 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

18 000 

4 000 
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453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar , 209 800 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçlar] 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 1953 - 1956 yıllan borçlan 1 200 

REÎŞ — Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 

Lira 

601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gere
ğince iş ve İşçi Bulma Kuru
muna yardım 200 000 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Çalışma Vekâleti bütçesi bitmiştir, 
efendim. 

Efendim, Yüksek Heyetinizce dikkate alına
rak veya alınmadan encümene havale edilmiş 
olan takrirler üzerine hazırlanan fasıllar gel
miştir, cetveli okuyoruz. 

.- ': • 
• • , . e .' 

Tahsisatın nev'i 

Encümenin 
İlâvesi evvelce 

teklif edilen kabul ettiği 
tahsisat ' tahsisat 

Lira Lira 

Encümenin 
ilâveten 

kabul ettiği 
tahsisat 

Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira F. M. 

Diyanet işleri Reisliği 
202 13 Hayrat hademesi ücreti 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar; 
Diyanet işleri Reisliği bütçesinin 202 nci faslı 
hakkında Heyeti Umumiyeden havale edilmiş 
olan bu takriri encümenimiz nazarı dikkate al
mış ve takrirde zikredilen esbabı mucibe istika
metinde 250 kadro ilâve etmiştir. Kadrolar birer 
derecede, terfi etmelerine imkân verecek şekilde 

F. M. 

665 

Tahsisatın nev'i 

Maliye Vekâleti 
Çanakkale âbidesinin ikmali inşaatı 
için 
RElS — Encümen yeniden açılan 665 
nci fasla 600 bin lira ilâvesini kabul 
etmiş bulunmaktadır. Fasıl yekûnu 
olan 600 bin lirayı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 391 106 15 748 894 1 200 000 18 284 728 

artırılmış bulunmaktadır. Bunun tutarı, talep 
700 küsur, 250 ilâve ettik. Bu itibarla ilâveten 
kabul edilen yekûn itibariyle 1 milyon 200 bin 
lira olmaktadır. Kabulünü istirham ederiz. (Sol
dan, alkışlar) 

RElS — Diyanet işleri bütçesinin 202 nci 
faslını 18 284 728 lira olarak reyinize arz ediyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Encümefjin Encümenin 
ilâvesi evvelce ilâveten 

teklif edilen kabul ettiği kabul ettiği Fasıl 
tahsisat tahsisat tahsisat yekûnu 

Lira Lira Lira Lira 

600 000 0 600 000 600 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

429 

453 50 

742 

Maarif Vekâleti 
Aklen ve ruhan geri kalmış çocukla
rın eğitimi için umumi masraflar 
RElS — Encümen bu fasla 150 bin 
lira ilâve etmiştir. Yekûn 200 bin li
rayı reylerinize arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.. 
Türkiye'de toplanacak kongre ve 
konferansların her çeşit masrafları 
REÎS — Encümen dikkate alman 
takrire göre bu fasla 60 bin lira ilâ
ve etmiştir. Beyinize arz ediyorum. 
Fasıl yekûnunu 939 368 lira olarak 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
5210 sayılı Kanuna göre yapılan köy 
okulları ile öğretmen ve sağlık me? 
murlan evleri yapımı için para ve 
ayın yardımı 

O : 1 
Encümenin Encümenin 

ilâvesi evvelce ilâveten 
teklif edilen kabul ettiği kabul ettiği 

tahsisat tahsisat tahsisat 
Lira Lira Lira 

150 ooa 50 000 150 000 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

200 000 

60 000 60 000 60 000 939 368 

20 000 000 
15 000 000 
5 000 000 30 000 000 0 30 000 000 

REÎS — Buyurun, efendim. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar; 
Maarif Vekâleti bütçesinin 742 nci faslında 

5210 sayılı Kanuna göre yapılacak koy okulları 
ile öğretmen ve sağlık memurları evi yapımı için 
1958 yılı bütçesine 30 milyon lira tahsisat kon
muştur. Bu tahsisatın kifayetsizliği kanaatinde
yim. 

Bütçe gerekçesinde belirtildiğine göre 16 492 
köyde, 600 şehirdeki, ceman 17 092 ilkokula 
ihtiyaç bulunduğu beyan edilmektedir. Geçen 
yıl bütçesiyle verilen 38 milyon lira ile 1 059 kö
ye okul yapıldığı 390 okulun da, tamir edildiği 
yeni yapılan okul ile tamirat yekûnu 1 449 aded-
dir. 

1958 bütçesinde ise 30 milyon lira tahsisat 
konmuştur ki, geçen senenin 3 te ikisidir. Bu 
tahsisatla 1958 yılında vasati olarak 500 okul 
yapmak imkânı olacaktır. Şu hale göre okuldan 
mahrum olan 16 492 köy her sene bu miktarda 
verilecek tahsisatla ancak Turhan Feyzioğlu ar
kadaşımın dediği gibi 30 - 35 yılda okula ka

vuşma imkânı bulacaktır. Muhterem arkadaş
lar; köylümüz malûmuâliniz veçhile birçok me
deni ihtiyaçlardan mahrumdur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anayasanın 87 nci maddesi ve gerekse Ted

risatı iptidaiye Kanunu ilk tahsili mecburi kıl
maktadır. Binaenaleyh okul yapma işi de Dev
lete aittir. Vilâyetler merkezce yapılan yardımı 
nüfus kayıtlarını nazarı itibara alarak evvelâ 
çok nüfuslu köylere tahsis etmektedir. Bu hal 
karşısında az nüfuslu köyler de uzun zaman sıra 
teklemek zorundadır. Bu hal muhakkak ki, nü
fusu az olan köylüyü müteessir ediyor. Âcizane 
kanaatime göre okul köylünün yol, su gibi ha
yati ve mübrem ihtiyacının üstündedir. 

Arkadaşlar; bu mühim dâvanın halledilmesi 
hususunda Yüksek Meclisin her sene bütçesine 
Maarif Vekâletinin göstereceği ihtiyaç nispetin
de tahsisat vermesiyle kaimdir. Maarif Vekâle
tinin bu hususta ne düşündüğünü bilmiyorum. 
Muhakkak olan bir şey varsa, Vekâlet de en kü
çük bir köyü dahi kısa bir zamanda okula ka-
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vuşturma azmindedir : Arkadaşlar köylü köyü
ne gelecek okulun kıymetini takdir etmekte ve 
çocuklarının tahsilden mahrum kalmasına son 
derece müteessir olmaktadır. Köylerimizde okul-
ftiızluk yüzünden ne kadar kıymetleri kaybettiği
mizi söylemeye lüzum görmüyorum. 

Yüksek Meclisten bu ana dâvamızın bir an 
evvel halledilmesi hususunda istirhamda bulu
nurken bu fasıldaki 30 milyon liralık tahsisatın 
40 milyona çıkarılmasını arz eder hürmetlerimi 
sunarım. 

RElS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Bir zehabı tas

hih için konuşacağım. Dün Sayın Maarif Vekili 
Halk Partisi köylünün sırtında taş taşıtarak 
okul yaptırdı, dedi. (Soldan, fasılla alâkası ne 
sesleri) Bir tecrübe devresi olarak hakikaten 
bizim devrimizde böyle bir şey düşünülmüştü. 
Fakat bu işin yürümediği anlaşıldığından bizim 
zamanımızda tekrar Devlet bütçesine para kona-

1958 0 : 1 
rak mektepler yaptırıldı. Kanununu çıkarttı. İşi 
bu istikamette ele ilk alan Halk Partisi olmuş
tur. 1948 de kanun Bütçe Encümeninden çıkar
ken Sayın Adnan Menderes de orada bulunuyor
lardı. Bu işi böyle tesis ettikten sonra şimdiki 
vaziyete geleyim. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 de bir mektep 
binası, tek dershaneli, öğretmen odalı ve evli bir 
plân, asgari 8 - 10 bin liraya mal oluyordu. Bu 
gün 30 bin liraya mal olmaktadır. Bu bakımdan 
malzemenin darlığı, işçi ücretlerinin yüksekliği 
karşısında mektepler pahalıya mal olmaktadır. 
Bu sebeple az mektep yapılabilir. Tahsisatın 
artırılması, 40 milyon lira konup daha çok mek
tep yapılması yoluna gidilmek lâzımdır. Aksi 
takdirde Maarif Vekilinin söylediği adedde mek
tep yapılamaz. 

REİS — Encümenden gelen faslı 30 milyon 
lira olarak reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. M. 

201 

202 12 

428 10 

761 10 

20 

Tahsisatın nev'i 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

REİS — Faslı okunan şekilde reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
REİS —' Faslı 30 287 800 lira olarak 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 
Küçük su ve artezyen işleri 
REİS — Fasıl yekûnunu 8 225 000 
lira olarak kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi 
mucibince Ziraat Bankasına 
6831 sayılı Kanunun 64 ncü maddesi 
mucibince Ziraat Bankasına 
REİS — Faslı iki milyon lira olarak 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Encümenin Encümenin 
İlâvesi evvelce ilâveten 

toklif edilen kabul ettiği kabul ettiği 
tahsisat tahsisat tahsisat 

Lira Lira Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

66 000 
(Tenzil) 

58 559 800 

45 000 28 509 460 

66 000 61 853 475 
(Tenzil) 

66 000 30 287 800 

5 000 000 6 000 000 1 000 000 8 225 000 

4 500 000 1 000 000 

1 500 000 1 000 000 

2 000 000 
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Tahsisatın nev'i 

Karayolları Umum Müdürlüğü 
Vilâyet ve köy yolları yapımı ve ya
pımına yardım (Dağıtım ve harcama 
şekli Heyeti Vekilece belirtilir.) 
REÎS — Faslı 480 171 424 Ura ola-
rak kabul edenler... Btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 

Köylerde halkın yapacağı içme su 
işlerine yardım 
REÎS — Faslı 18 000 000 lira olarak 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

O : 1 
Encümenin Encümenin 

ilâvesi evvelce ilâveten 
teklif edilen kabul ettiği kabul ettiği 

tahsisat tahsisat tahsisat 
Lira Lira Lira 

Fasıl 
yekûnu 

Lira 

20 000 000 
10 000 000 65 000 000 0 480 171 424 

10 000 000 15 000 000 3 000 000 18 000 000 

Maliye Vekâleti 

793 Yatırımlar için Devlet Su işleri 
Umum Müdürlüğüne 
RElS — Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim Devlet Su işleri Umum Müdürlü
ğünün 791 nci faslı da kabul Duyurulduğuna 
göre, birinci maddesini tekrar okuyoruz. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 12 206 836 lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 385 760 743 lira tahsisat veril
miştir. 

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

MADDE 2. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 397 967 579 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

3 000 000 382 760 743 3 000 000 385 760 743 

F. 

İşletme müesseselerinden alı
nacak varidat fazlaları 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devredilen tesislerden veya 
ortaklıklardan alınacak bedel 
ve paylar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

işletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Menkul ve gayrimenkul satış 
ve kira bedelleri 
REÎS — Kabul- edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

bir* 

900 000 

50 000 
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#. Lira 

5 Müteahhitlerden alınacak ge
cikme ve sair tazminatı ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan 
teminat paralan 85 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlere verilecek maki-
na, alet ve edevat, depo ve ara
zi ve saire kira bedelleri 35 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 396 642 577 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Teberrular ve diğer çeşitli va
ridat 255 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su îşleri Umum Mü 
dürlüğünce 1958 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her Ibirinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1958 bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS -— Cetveliyle birlikte maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihasîyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REÎS — Cetveliyle birlikte maddeyi kafaul 
edenler... Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 

1958 0 ^ 1 
18 . X I I . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1958 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — ö-eçen yıl borçları faslındaki 
talh'sisat üstünde çikan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 -1956 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesin o 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1958 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Cetveliyle birlikte maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etnik 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümelerini icra
ya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü bütçesi
nin Heyeti Umumiyesi açık reylerinize arz edil
miştir. 
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REİS — Karayollarına ait 781 nci fasıl en

cümenden gelmiş ve kabul edildiğine göre Kara
yolları Umum Müdürlüğü 1958 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihasının birinci maddesini tekrar oku
tuyorum. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 2. —. Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1958 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 496 034 106 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

P. Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 91 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazineden yardım 402 884 105 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli varidat 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mal
lar satış bedelleri 2 000 000 
REÎS —• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malze
me, alât, edevat, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu) 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1958 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
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bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1958 büt
çe yılında da devam olunur. 

REÎS — Cetveliyle beraber maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü kuruluşu hakkındaki 1 1 . I I . 1950 tarihli ve 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1958 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1958 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçlan faslına Maliye Vekâ
letince aktanlaeak tahsisattan ödenir. 

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

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

REÎS — Kabul edenler.,. Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Karayolları Umum Müdürlü

ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere girişme
ye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esas
ları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, 
Karayolları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanunu
na bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
bir fasla varidat, diğer taraftan (A/2) işaretli 
cetvelde mevcut tertiplere tahsisat kaydolu
nur. 

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

MADDE 10. — Devlet daire ve müessese
leri tarafından yol, köprü ve benzeri işler 
yaptırılması maksadiyle Karayolları Umum Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işa
retli cetvelde açılacak hususi bir fasla vari
dat, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde açı
lacak özel bölümlere Maliye Vekâletince tah
sisat kaydolunur. 

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

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 12. —» Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

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

Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası açık oylarınıza arz edil
miştir. 

V — Sanayi Vekâleti bütçesi 

9. — Petrol Dairesi Reisliği 1958 malıydı 
Bütçe kanunu lâyilum ve Bütçe Encümeni maz
batan (1/30) (1) 

(1) $5 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REÎS — Sanayi Vekâleti bütçesinin heyeti 
umumiyesini, Petrol Dairesi Reisliği bütçesiy
le beraber görüşmeye başlıyoruz. 

Söz alanlar : 
Rıza Tekeli 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 
Baki Erdem 
Orhan Uygur 
Fazıl Yalçın 
Hamza Erkan 
Rauf Bayındır 
Necmeddin önder 
Emin Soysal 
C. H. P. Grupu adına Rıza Tekeli. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA RIZA 

TEKELİ (Adana) — Muhterem arkadaşlar, 
Gerek hususi sektöre ve gerek Devlete ait sa

nayi, maadin, enerji sahalarındaki çalışmalara, 
memleketin bünyesine ve ihtiyaçlarına uygun bir 
şekilde istikamet vermek, idare etmek, bu saha
lardaki faaliyetleri koordine etmek Sanayi Vekâ
letinin vazifesini teşkil etmektedir. Bu vekâletin 
bütçesi hakkında C. H. P. Grupunun görüşlerini 
arz etmeye başlarken, kısaca sanayi hareketinin 
yurdumuzdaki tarihçesine temas etmek isteriz. 

Cumhuriyetin kuruluşunda memleketimiz ik
tisadi yönden yüzde yüz bir zirai bünyeye sa
hipti. Ziraate muvazi olarak sanayii geliştirme
den, bir ziraat memleketi kalmak suretiyle, ikti
sadi sistemin prodüktivitesini artırmasının im
kânsızlığı, 1930 yılından önce de biliniyordu. O 
tarihlerde yurdumuzda sanayi tesislerini maden 
işletmelerini, enerji santrallerini kuracak ne ser
maye, ne de teknik ve idari bilgi hususi sektörde 
yoktu. Bu sebepten iktisadi gelişmenin ve sanayi 
hareketlerinin öncülüğünü yapmak vazifesi Dev
lete düşüyordu. 1930 dan itibaren arka arkaya 
5 senelik sanayi kalkınma plânlan tatbik edil
miş her sahada örnek tesisler kurulmuştur. Dev
letin bu üç sahada oynadığı çok büyük rol bu
güne kadar aynı ölçüde devam etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, iki devrin mukaye
sesini yaparken yalnız randımanları değil, aynı 
zamanda iki devir içindeki imkânları da muka
yese etmek zaruretindeyiz. 1950 den itibaren 
normal dış ticaretimizde karşılığı alınmış dövize 
inzımamen 800 milyon Amerikan iktisadi yardı
mı bir milyar 200 milyon dolar alınmıştır. Dış 
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borçlar yekûnunu 6 milyar liraya çıkaran mun
zam bir dış tediye imkânı elimize geçmiştir. Bu 
imkânlar, sanayi, enerji, madenler sahasında ya
pılmış olan yatırımların dış tediye yekûnları iki 
milyar lirayı geçti. Bizim, Demokrat Parti İkti
darından şikâyetlerimizin merkezi sıkletini, ele 
geçmiş olan dış kredi imkânlarının iyi şekilde 
kullanılmamış olması teşkil eder. (Soldan, gürül
tüler) 

Misal vereyim : Ereğli Kömür İşletmeleri 
Havzası için 1947 de, hepimiz işittik, on senelik 
bir amenajman plânı yapıldı. Tatbiki için gerekli 
dış kredi temin edildi. Türkiye'de Marshall Plânı 
kitabını açmak zahmetinde bulunan arkadaşları
mız, Ereğli Kömür Havzası İşletmelerine 20 mil
yon dolarlık yardımın direkt olarak yapıldığını, 
bunun karşısında gerekli malzemelerin alındığını 
görürler. 10 senelik plânın sonunda tahakkuk et-
tirilecek hal neydi? Bu yıl, 1957 yılı içerisinde, 
yıkanmış taş kömürü istihsalinin 5 milyon tona 
ulaşması lâzımdı. Ne elde edildi, 4 milyon ton. 
Plânları yapılan, dış tediye imkânları kısmen 
temin edilen, Ereğli Kömür İşletmesinden 10 
sene sonunda % 20 noksan istihsal elde edilebil-

. mistir. Bu bakımdan evvelce şu idi, şimdi 4 mil
yona çıktı, demek vaziyeti bütün açıklığı ile gös
teremez. 

Arkadaşlarım, plânm öbür kısmına gelince, 
Demokrat Partinin zamanında rasyonel düşün
celere aykırı yürütüldüğünü belirtmek için Kö
mür İşletmelerini seçtim. Bu plânın tatbiki so
nunda taş kömürünün ton maliyeti 24 liraya 
düşecekti. 1955 te taş kömürün Zonguldak mali
yeti 36 lira idi. Bu sene yüzde yüz bir maliyet 
artıcı ile taş kömürün istihsal maliyeti 70 liraya 
yükseltildi. 1957 yılı içinde taş kömürden ya
pılan zarar, rasyonel çalışılmadığından dolayı, 
160 milyon liradır. Havzadaki müterakim borç
lar yekûnu ise 490 milyon lirayı bulmuştur. Müs
takil olmakla beraber Etibanka bağlı bulunan 
bu müessesenin Etibank sermayesini tüketeceği 

, gün çok uzak değildir. Biz, memleket iktisadını, 
sınai faaliyetlerin bir plâna göre yapılmasını 
söyleyince, daima Demokrat Partili Milletvekili 
arkadaşlarımızın, bilmiyorum nedense, ruhi 
değişikliğe mâruz kaldıklarını görüyoruz. Bu ar
kadaşlar kendi programlarını okumamışa benzi
yorlar. Demokrat Parti programının 44 ncü 
maddesinin (A) bendine göre, (Devletin ele ala
cağı işleri uzun vadeli ve umumi bir plâna bağ-
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lamak lâzımdır.) Ama bu plân, Sayın Başba
kanın dediği gibi; «Gidin dairelerimize bakın, 
her yerin bir plânı vardır ve size 3 - 5 sene son
ra ne yapılacağını söylesinler.» şeklinde değildir. 
Biz umumi plândan böyle bir şey anlamıyoruz. 
Bu plân evvelden hazırlanacak ve herkes tara
fından da bilinecektir. Vatandaş Siird'den ge
lip Sümerbankın bilmem hangi şubesinin plân
larını tetkik edecek değildir. Bizim, umumi plân
dan anladığımız şu : (Soldan bâzı itirazlar) Bu
nu tesbit etmemiz lâzım arkadaşlar. Kendi im
kân, şart ve zaruretlerimize uygun şekilde tan
zim edilecek bu plânda muharrirk, müstehlik 
sanayi şubelerinin vüsati, teknik ve finans mev
zuları hep birlikte yer alırlar. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — 1956 da 
söylediğiniz gibi çalışıyordu» şimdi kapasiteye 
nazaran istihsal nispeti % 60 ı tecavüz etmiş 
bulunuyor. 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Sebati Ata
man Bey de itiraf buyurdular, burada konuşan 
muhterem bakanlar da beyan buyurdular. Bu
gün kapasitenin % 42 noksaniyle çalışıyormuş. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — O 1956 
da. 1957 de % 63. 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Neden? Çün
kü dış kredi imkânları, finansman mevzuu bir 
plân üzerine geçirilmemiştir. Bunlardan yün sa
nayiini görüyoruz. Türkiye'de yün ithali 40 
milyon liradır. 13 - 15 milyon liralık yün ithal 
ederseniz, tabiî yünlü mensucat sanayii % 30 
randımanla çalışır! (Soldan, «ne kızıyorsun?» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, sanayi istihsalinin ar
tışını en iyi gösteren genel sanayi endeksleri 
1955 - 1956 arasında yılda % 3 artış burada ifade 
edildi. Demokrat Parti hükümetleri bu az ar
tış karşısında çare aramışlar ve hemen süratle 
bir sanayi sayımı yapmışlar. 8 vilâyette yapıl
dığını öğrendiğimiz bu sayımda bir sıçrama ol
duğu beyan edildi. Hükümet bu sayıma dair 
ilmî bir etüd nesretmedikçe, bu anormal artışa 
inanmıyacağunızı tabiî bulmalısınız. 

Yani 1956 - 1957 de tam % yüz bir sıçrama 
için sebep yok. Bizim bildiğimize göre hususi 
sektörde mensucat sanayii kombine sistemde ça
lışmadığından, yani bir çatı altında iplik, bez ve 
boya bulunmadığından, aynı mal üç defa değer
lendirilmiştir. Birinci defa iplik olarak iplik fab
rikasında. (Soldan, «nerede» sesleri) Adana'da. 
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RElS — Bir dakikanız kalmıştır. 
RIZA TEKELİ (Devamla) — Bu iplik yeri-

ni değiştirmiş istanbul'a bez fabrikasına gelmiş, 
bu iplik bez fabrikasında bir defa daha kıymet-
lendirilmiştir. Oradan çıktıktan sonra da basma 
fabrikasında bir kere daha kıymetlendirilmiştir. 
işte istihsalin anormal artışının hakiki sebebi 
budur. (Sağdan, alkışlar) 

RElS — Demokrat Parti Meclis Grupu adı
na, Yekta Teksel. 

DEMOKRAT PARTİ MECLÎS GRUPU ADİ
NA YEKTA TEKSEL (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlarım, belki fasılasız ve uzun bir mesainin 
neticesi bir yorgunluktan ve biraz da sinirli bir 
eda ile konuşan pek muhterem arkadaşım Rıza 
Beyefendi, bütçe müzakerelerine başladığımız 
günden beri mütemadiyen tekrar edilen, müte
madiyen Yüksek Huzurunuza getirilen ve artık 
hepinizce aktüalitesini kaybeden bir mevzuu 
tekrar tekrar çevirip yine getirdiler. 

Bu mevzuda çok salahiyetli Başvekilimiz ve 
onu takiben Maliye Vekilimiz ve sözcülerimiz o 
kadar geniş ve o kadar inandırıcı, o kadar do-
kümante malûmat takdim etmiş bulundular ki, 
bu mevzua bu anda tekrar avdet etmek ne de
receye kadar doğru olur takdirinize bırakıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
6973 sayılı Kanunla işletmeler Vekâletinin 

yerine kaim olan Sanayi Vekâleti bütçesi ilk de
fa olarak Yüksek Huzurunuza gelmiş bulunu
yor. Memleketin sanayi bakımından cihazlan-
ması bütçe gerekçesinde, teferruatı ile ve rakam
larla arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. Bende
niz burada bu suretle malûmatınıza arz edilmiş 
olan hususlar ve memleket kalkınması mevzuun
daki görüşlerimizi belirtmekle iktifa edeceğim. 
Muhterem arkadaşlar, istikbalimizin ancak ve 
ancak kudretli bir sanayi ile kaim bulunduğu 
marûmdttr. 

Milletimizin taşıdığı yüksek vasıflara ve 
memleketimizin çeşitli tabiî imkânlarına rağ
men, uzun çenelerin ihmaliyle iktisaden geri kal
mış bir memleket manzarası arz eden Türkiye'
nin, mensubu bulunduğu hür ve müterakki Av
rupa camiası milletleriyle birlikte yaşıyabilmek 
ve hür dünya memleketleriyle demir perde mem
leketlerinin birleştiği hudut üzerindeki bekçilik 
vazifesini şerefli bir şekilde ifaya devam edebil-
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mek için bir gün önce sanayileşmesini tamamla
ması lâzımdır. 

Bir taraftan ileri memleketlerdeki fikrî ol
gunluğa sahip, diğer taraftan köyünde en ipti
dai bir ihtiyacolan içme suyundan dahi mahrum, 
bir halk kütlesi tasavvur ediniz; böyle bir mem
lekette demokrasiyi yerleştirmek ve yaşatmak 
için bu halka evvelâ muayyen bir yaşayış sevi
yesi temin etmek mecburiyetindesiniz. 

Milletimize lâyık olduğu refahın teminini, 
halkımızın içinden gelen arzusuna tercüman ola
rak programına almış bulunan Demokrat ikti
darımız iktisat politikasının Hükümetin bütçe 
gerekçelerinde sarahatle ifade olunduğu veçhile 
şu dört istikamette inkişaf ettiğini memnuniyet
le müşahede ediyorum : 

1. Nakit iktisadına müstenit ileri bir pazar 
yaratmak, bunun için bilhassa zirai nüfusu, 
muktedir kılmak, 

2. Verimli bir sanayi kurabilmek içm ana 
tesisleri kurmak, 

3. İleri bir pazarın ve temel tesislerin ku
rulmasından istifade ederek Türkiye sanayiini 
tesis etmek, 

4. Ve bu saydığım hizmetler için gerekli 
dış finansmanı temin gayesiyle, bilhassa yeral 
ti servetimizi kıymetlendirmek, 

Muhterem arkadaşlar; 
Kalkınma politikamızın 4 istikametini bu 

suretle çizdikten sonra şimdi sanayi sahasında 
kaydedilen muazzam inkişaf üzerinde duraca
ğım. 

Partimizin programı icabı olarak millî meıi-
faatler bizi mecbur etmedikçe, iktisadi haya
tımızda daima hususi teşebbüse yer vermeyi ter
cih ettik. Bu merhalede ilerledik ve ilerliyece-
ğiz. Nitekim halen girişilmiş olan teşebbüsler
de sermayenin büyük kısmı hususi sektöre ait 
bulunmaktadır. 

Hususi teşebbüse vermiş olduğumuz ehem
miyet ve tunun iftihar verici neticelerini 1957 
yazında sadece 8 vilâyetimizde yapılmış olan 
sayım neticelerinden çıkarmak mümkündür: 

Bu sayım neticelerine göre: 
istihsal kapasitesi: 1 Milyar 480 milyon li

radan 11 milyar 811 milyon liraya, fiilî istih
sal ise 856 milyon liradan 7 milyar 470 milyon 
laraya yükselmiştir. 

Bu neticeler üzerinde bir nebze durmama 
müsaade buyurmanızı rica ederim: Görülüyor 
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ki, yalnız 8 vilâyet neticesine göre sınai kapa- | 
site-8 misline çıkmış, fiilî istihsal 4 misline yak
laşmıştır. 

iktidarımızın yarattığı te§vik edici iklim 
içinde hususi teşebbüs sahasında erişilen mu
azzam inkişafı seçim bölgelerinizde bizzat mü
şahede etmiş bulunduğunuza kaaniim. 

Yine hususi sanayi sektöründe erişilen ne
ticeler hakkında bir fikir vermek için birkaç 
rakam daha vermek isterim. 

Pamuklu dokuma sanayiinde hususi sektö- I 
rün elinde 1949 senesinde mevcut 116 bin 500 
iğ 5 misline yakın bir nispette* artarak 533 bin 
500 iğ olmuştur. Kurulmakta olan fabrikaların 
tamamlanması ile bu miktar 900 bine yaklaşa
caktır. 

Dokuma tezgâhları 1 800 civarında iken 9 
bin 500 ü geçmiştir. Kısmen bu sene hizmete 
girecek tesislerle*bu miktar yakın bir zamanda 
18 bini aşacaktır. 

Hususi sektörü teşvik ve himaye politikamı
zın bir neticesi olarak aynı mesut ve muazzam 
inkişafı yünlü sanayi sahasında da tesbit et
mek mümkündür. Filhakika 1949 yılında mev
cut 20 bin iğ 160 bine baliğ olarak 8 misli art
mış bulunmaktadır. 

Metre olarak ifade edebileceğimiz netice 
şöyledir: 

Yedi senelik devre zarfında yalnız hususi 
sektörde yünlü imalâtı 18 milyon metreyi bul- ' 
muştur. Yapılmakta olan yeni fabrikalar ve 
tesislerle bu miktara daha 6 milyon metre ek
lenecektir. 

Ana tesisler ve temel hizmetler henüz ikmal 
edilmeden sırf sanayi politikamızın yarattığı 
müsait atmosfer içinde erişilmiş olan bu mesut 
neticeyi arkadaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. 

Muhterem Arkadaşlar; 
Bu suretle 1949 millî gelir rakamlarında 

900 milyon civarında olan sanayi istihsal gelir
lerimiz sabit fiyatlara irca edilmek suretiyle 8 
milyar 640 milyon liraya çıkmış bulunmakta
dır. 

Hususi sanayi sektörü mevzuundaki bu iza
hatımızı mütaakıp şimdi çeşitli sanayi kolla
rımızda erişilen neticeleri kısaca arz edeceğim : 

Demir ve çelik istihsalimiz: 
Demir ve çeliğin bilhassa sanayii kurul aş 

halinde bulunan bir memlekette işgal ettiği 
ehemmiyetli mevki malûmunuzdur. Karabük'- I 
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de Kok Fabrikası, haddehane, çelikhane ve yük 
sek fırınların istihsallerini artırmak gayesine 
matuf birçok yenilikler yapılmıştır. Bu faali
yetler neticesinde 1950 yılında 76 bin ton olan 
hadde mamulleri 166 bin tpna, çelik istihsali 92 
bin tondan 192 bin tona, kok istihsali 300 bin 
tondan 500 bin tona çıkmıştır. 

Karabük'ün tevsii ve âzami istihsal kapasi
tesine erişebilmesi için yapılmış olan tevsi prog
ramı inkişaf halindedir. 1959 senesinde tamam
lanacak olaı. bu program neticesinde kapasite 
10 misline yakın bir miktarda artarak 700 bin 
tona baliğ olacaktır. 

Kâğıt Sanayiimiz : 
Kâğıt istihsalimiz 18 bin tondan 56 bin to

na çıkarılmıştır. Artan istihsale ve ithalâta' 
rağmen kâğıt sıkıntısı çekiyoruz. Fakat kâğıt 
sıkıntısı çekiyoruz derken istihlâkin ne derece
ye kadar artmış bulunduğunu da gözden uzak 
tutmamak lâzımdır. İnşaatına başlanmış bulu
nan ve inşasını plânladığımız fabrikalar tamam
lanınca kâğıt istihsalimiz senede 200 bin tonu 
bulacaktır. 

Azot, Sanayii : 
Suni gübrenin faydalarını anlıyan köylümü

zün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bu sa
nayi. branşında muazzam ilerlemeler kaydedil
miştir. Bu sahadaki inkişafları şöylece sırala
mak mümkündür : 0 

a) Ecnebi sermaye iştirakiyle kurulan 100 
bin ton kapasiteli İskenderun Süper Fosfat 
Fabrikası 1954 yılında faaliyete geçmiştir. 

b) Yarımca'da yine 100 bin ton kapasiteli 
ikinci bir fabrika inşa halindedir. 

c) Pancar ziraatinde süper fosfatla birlik
te kullanılan azotlu gübreyi istihsal için inşa 
halinde bulunan Kütahya tesisleri 1959 da fa
aliyete geçecektir. Bu tesislerden > 

60 000 ton amonyom sülfat 
50 000 ton amonyom nitrat 
6 000 ton nitrik asit 
1 000 ton sâf amonyak elde edilecektir. 

Kütahya tesisleri 80 milyon lirası dış tedi
yeye taallûk etmek üzere 210 milyon liraya mal 
olacaktır. 

Şeker Sanayiimiz : 
Şeker mevzuunda 1950 senesinde başlamış 

olduğumuz programı tahakkuk ettirmiş bulunu
yoruz. Şeker istihsali yeniden inşa edilen vâ 
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hizmet* giren 11 fabrikamız kapasitesi ile bir
likte 1950 yılının 118 5*00 tonluk kapasitesin
den 1957 sonunda 361 bin tona varmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; müsaade buyurur
larsa bir nebze de çimento santyii üzerinde dur
mak isterim : 

Memleketin imarı, büyük yatırım tesisleri
mizin inşası ve Nafıa hizmetlerimiz için büyük 
bir çimento ihtiyacı ile karşı karşıya idik. Es
ki iktidar zamanında yapılmış olan ve fiilî is
tihsal yekûnu 375 bin tonu bulan 4 fabrikaya 
ilâveten sökülen 2 eski fabrika yerine 420 bin 
ton kapasiteli modern Darıca ve Ankara fabri
kaları faaliyete geçirilmiş ve 1953 senesinden 
1957 senesi sonuna kadar îzmir, Eskişehir, Ada
na, Afyon, Çorum ve Tarsus fabrikaları işlet
meye açılmış, Kartal, Zeytinburnu ve Yunus çi
mento fabrikaları tevsi edilmiştir. 

Bu suretle kapasite yekûnu 4 ilâ 5 misli bir 
fazlalıkla 1 milyon 707 bin tona varmış ve fiilî 
istihsal de 3,5 misle yakın bir artışla 1 milyon 
262 bin tonu bulmuştur. 

Çimento istihsal kapasitemiz Balıkesir, Pı-
narhisar, Elâzığ, Gazianteb ve Söke fabrikala
rının da işletmeye açılmasiyle 1958 de 2 milyon 
132 bin tonu, Konya, Bartın, ve Niğde fabrika
ları da 1959 da faaliyete geçince 2 milyon 602 
bin tonu bulmuş olacaktır. 

Memleketimizin iktisadi kalkınmasının bir 
icabı olarak. çimento sanayiimizin önümüzdeki 
yıllarda daha çok geniş bir inkişafa mazhar ol
masını, ve bugün inşaatı ikmal edilmek üzere 
bulunan çimento fabrikalarımızın tevsi ve ye
ni ünite ilâvesi suretiyle istihsal kudretlerinin 
birkaç misli artırılmasını beklemek lâzımdır. 
Millî ekonominin istikbali bakımından bu dere
ce ehemmiyetli bir sanayi şubemizin ihtiyaçla
rına en iyi cevap verecek kanuni esaslara ka
vuşturulmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hükümetimizin petrol araştırma ve işletme 

mevzuundaki çalışmalarını da takdirle takibe-
diyoraz. Batman Ma kurulmuş olan tasfiyehane 
ö mmtakanm çeşitli akar yakıt ihtiyacını kar
şılar bir duruma gelmiştir. Böylece halen mem
leket ihtiyacımızın beşte biri memleket içinde 
istihsal edilmektedir. İstihsal olunan asfalt 
memleket ihtiyacına yeter bir seviyeye erişmiş
tir. 
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Plânlanan rafineri tevsiinin bu sene içinde 

tahakkukunu bir temenni olarak arz etmek is
teriz. Bu tevsi sayesinde petrolden senevi 18 
ilâ 19 milyon dolarlık bir tasarruf sağlanmış 
olacaktır. 

İktidarımız zamanında çıkarılan ve o za
manlar bir siyasi polemik mevzuu yapılan pet
rol kanunu tatbik mevkiindedir. 90 küsur bin 
kilometre karelik'bir sahada yerli ve yabancı 
20 şirket arama yapmaktadır. 

Jeolojik bakımdan büyük imkânlar vadeden 
memleketimizde yeni ve büyük damarların keş
fedilmesi müjdesini Türk milleti sabırsızlıkla 
fakat emniyetle beklemektedir. 

Kömür mevzuuna gelince : 
Havzadaki amenajman plânının tatbikatına 

muvaffakiyetle devam edildiğini ve yer üstü 
tesislerinin tamamlandığını memnuniyetle gö
rüyoruz. 

Eski iktidar zamanında elde olunan 4 mil
yon 200 bin ton istihsal 1957 de 6 milyon 300 
bin tona varmıştır. Bütçe Encümenindeki beya
natı sırasında Sanayi Vekili arkadaşımız elde 
ihraca hazır 160 bin ton maden kömürü bulun
duğunu müjdeledi. Bu haberi memnuniyetle 
karşılıyor ve günden güne artan linyit istihsali 
ve elektrik enerjisinin maden kömürü yerine 
ikamesi ve senede hiç olmazsa 500 bin ton ma
den kömürü ihracının teminini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Küçük sanayi mevzuundaki Hükümet çalış

malarını yakînen takip ediyoruz. Memleketin 
toprak itibariyle verimsiz, ve orman mıntakala-
rında yaşıyan halkımızın geçim seviyelerini 
yükseltecek el sanatleri mevzuu üzerinde daha 
beklediklerimiz vardır. 

Bugün Avrupa'nın her memleketinde geli
şen bu sanatler büyük faydalar sağlamaktadır. 
Halıcılık, dokumacılık, küçük tahta sanatları, 
seramik sanatları, vurma demir sanatları gibi 
küçük sanatlerin inkişaf ettirilmesi yolunda 
sarf olunacak himmet, fakir ve verimsiz mınta-
kalardaki halkımıza geçim Bağlıyacaktır. 

Hükümetimizin bu gayeyi tahakkuk ettirmek 
için kredi, kooperatif, öğreticilik ve teşvik ma
hiyetinde zaten başlamış olan çalışmaları önü
müzdeki senelerde daha da geliştireceğinden 
şüphe etmiyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
izahatıma son vermeden evvel kalkınma ve 

sanayi mevzuundaki görüşümüzü hulâsa etmek 
isterim. 

Türkiye'de sanayi denilince biz sanayiimiz 
nereden başladı, nerededir * ve nereye gidiyor 
şeklinde anlıyoruz. 

Son senelerde bize sanayiimizin tam kapa
site ile çalamadığı yolunda yöneltilen iddia 
ve tenkidler yerinde değildir, zira: 

Tamamen yeni sanayi branşları kurmak ve 
onları tam randımanla ve tam kapasite ile ça
lıştırmak ayrı zamanda, bir müddet, tecrübe, 
yerleşme ve teknik meselesidir. 

Temel tesislerimizi ve ana sanayiimizi kurduk 
ve geliştiriyoruz. 

Medeni ve müreffeh bir Türkiye kurmak 
yolunda dev adımlarla ilerliyor ve Hükümeti
mizin bu yoldaki çalışmalarını huzur, emniyet 
ve itimatla takibediyoruz. (Soldan alkışlar). 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlar, bu-mevzularda o kadar çok 
konuşuldu ve buraya getirildi ki, ben huztu 
runuzTj fazla işgal etmiyeceğim. Yalnız Muhte
rem Rıza Tekeli arkadaşımın tavzih etmeden 
geçilmesi caiz olmıyan iki noktasına temas ede
ceğim. Arkadaşımız der ki; «6 milyon Türk li
rası mukabilinde dış tediye imkânı elde ettiniz. 
Sanayide yaptığınız yatırımların dış tediyedeki 
miktarı ise 2 milyardır.» öyle bir şekilde söy
ledi ki, tâbirimi mazur görün, yani 4 milyar 
lirayı hap etmişiz gibi bir şey. Müsaadenizle arz 
edeyim, 6 milyarlık dış tediye münhasıran sa
nayi yatırımlarına tahsis edilmiş dış tediye de
ğildir. Bendeniz % 98 dış tediyeden ibaret olan 
zirai yatırımlar yekûnunun 3 milyar 801 mil
yon lira olduğunu söylersem bu 6 milyardan 
mütebakisi 4 milyarın nereye gitmiş olduğunu 
Rıza Tekeli arkadaşımız anlamış olur. Bunun 
içinde münakalât vasıtaları ve. yapılmış olan 
yatırımlar da dâhildir. Halbuki bizim elde et
tiğimiz dış tediye imkânları, kendi kaynakları
mızdan ilâveten elde ettiğimiz dış tediye mik
tarı, yekûnen 1956 da 2 259 100 000 liradan 
ibarettir. Bu bizim kendi kaynaklarımız dı
şında yapılan yardımdır ve bunun içinde aske
rî yardım filân dâhil değildir, 
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Şimdi arkadaşım .alınmasınlar, böyle düşün

memişlerdir ve böyle de söylememişlerdir, bun
lar, şüpöıesiz bu zirai yatırımlar, münakale ya
tırımları, sanayiden gayrı yatırımlara tahsis 
edilmiştir. 

İkinci nokta, sanayi sayımı. Diyor ki; «Men-
sjıcat sanayiinde kombine halde çalışmıyan...» 
Meselâ diyor; «Adana'ya gittiniz; oradaki ip
lik fabrikasının istihsalinde kıymetlendirdiği 
pamuğun ipliği falan dâhil, onlar İstanbul 'a 
gitti; dokuma işinde, dokumada dâhil olan ip
liğin kıymetini de kattınız, bunları cemettiniz.» 

Bir kere sanayi sayımında bu mükerrer kıy
met kayıplarına mâni olmak için esaslı tedbir
ler alınmıştır. Bu gibi kombine sanayide en son 
mertebenin yani tam mamul hale getirilen mü
essesenin istihsal ettiği kıymet alınmış, ötekiler 
alınmamıştır. Fazla kıymetle değildir. Bu 
(759 000 000) a baliğ oluyor. Hepsini dâhil 
farz edin. 1957 senesindeki 7 milyar 470 milyon 
idi. Bunun 759 milyonunun hepsini çıkarın, mü
kerrer falan. Yine 1950 senesine nazaran artış 
nispeti yüzde 92 dir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan, alkış
lar) 

REİS — Sırrı Atalay. (Yok sesleri) Mehmet 
Hazer. (Yok sesleri) Baki Erden. 

BAKİ ERDEN (Siird) — Reis Bey, söz sı
ramı Cemal Zühtü Aysan'a veriyorum. 

CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Zonguldak) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, teşriî faaliyet hayatı
na henüz intisabetmiş olmam itibariyle mâru
zâtta bulunmam hususunda istical etmemeyi ta
sarlamıştım. Muhterem arkadaşım Rıza Tekeli'-
ııin Zonguldak Kömür Havzası hakkındaki ka
naati beni hakikati açıklıyacak bâzı malûmat 
vermeye mecbur etti. 

Rıza Tekeli arkadaşım diyor ki, «Zonguldak 
Kömür Havzasında, C. H. Partisi zamanında ha
zırlanmış plânların tatbiki ile, 1958 senesinde 
beş milyon ton kömür elde edilmesi lâzımgeldi-
ği halde maalesef bu dört milyonda kalmıştır.» 
Bu rakamda bir hata var, tashih etmek -istiyo
rum. 1957 sonunda dört milyon ton satılık kö
mür tahakkuk ettirilmiştir. İçinde bulunduğu
muz 1958 sonunda bu miktar 5 milyonu aşa
caktır. Arada, o plâna göre % 6 - 7 ka
dar bir fark da vardır. Kendileri eğer bunu 
tetkik etmişlerse çok iyi bilirler ki, 1944 sene
sinde Halk Partisi zamanında hazırlanmış olan 
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plâna göre kendileri 1949 da 4 milyon elde ede- I 
çeklerdi. İstihsal ettikleri miktar 2,5 milyon 
tondur. Evvelâ buna cevap veremler. (Soldan, 
alkışlar). 

Sonra diyorlar ki, «Zonguldak Kömür Hav
zası 160 milyon lira zarar etmiştir.» Arkadaş
larım, bunda da her halde 1958 senesi için tah
min edilmiş bir miktarı, 1957 ile karıştırılmak
tadırlar. Halbuki zarar miktarı 120 milyondur, 
160 milyon değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; şayet bunda bir ku
sur aranıyorsa Halk Partisi zamanından gelmek
tedir. Çünkü onların zamanında havza bir tek 
sene bile kâr etmemiştir. Çünkü istihsal edilen 
kömür daima maliyetten aşağı fiyatla satılmış
tır. Yani bunu şöyle mülâhaza edelim : Bir Av
rupa taskömürünün ton fiyatı ne kadardır? 
Bugün fiyatlar çok düşmüş olduğu halde 12 do
lardır, yani 70 Türk lirasıdır. Bugün bizim sa
tış fiyatımız 35 liradır. Bunu dört milyon ile 
zarb edecek olursak 160 milyon lira eder. Avru
pa'da bizim kömürlerimiz satıldığı takdirde bi
zim ziyanımız mevzuubahis değildir. Bahsettik-. 
leri amanejman plânı ile bugün tahakkuk etmek
te bulunan arasındaki fark ele alınamamıştır. 
Çaycuma'da bir kuyu açılmış mıdır? Hayır ne
rede açılmıştır? Kozlu, v. s de. Eğer iddiaları gi
bi olsaydı işletme gerek Zonguldak havzasında 
gerekse linyit havzalarında bugün çok feci du
ruma düşmüş olacaktı , arkadaşlar. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, Cemal Bey. 
CEMAL ZÜHTÜ AYSAN (Devamla) — Vak

tim kalmadığı için kısa keseceğim. 
1957 de kömür havzasında vukua gelen inki

şafı, istihsal ileriliğini bir tarafa bırakalım, 
çünkü dört milyonda almış olduğumuz bu hav
zanın halen 6,5 milyona ulaştırmış bulunuyoruz. 
* Bundan daha mühim olarak müstakbel kö

mür havzalarımız müstakbel esaslara göre ha
zırlanmış ve halen 10 milyona varmış olan istih
sal 15 milyona, yani 10 milyon satılık kömür 
elde etmiş bulunacağız. Bu imkânlar açılmış
tır. Bu da ancak bu iktidar zamanında vuku-
bulmuştur. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — (Soldan, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, yüksek huzurlarınıza bütçe 
münasebetiyle sık sık çıktım, her çıkışım, mem
leket esnafının ve sanatkârının Yüksek Heyeti- ' 
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nizden arzu ve temennilerini a,tz edip bu talep
lerin is'afmm istirhamından başka bir maksat 
taşımaz, arkadaşlar. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, demir malzeme, Karabük 
Demir Çelik Fabrikalarında imal edilmekte ve 
dolayısiyle Sanayi Vekâletine bağlı bulunmakta
dır. Demir mevzuunda esnafın ve sanatkârın çek
tiği ıstırapları ve Muhterem Hükümetimizden 
bekledikleri yardımı, kabiliyetim nispetinde 
Yüksek Heyetinize arza çalışacağım. (Alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, Niğde vilâyeti demirci es
nafına 1957 senesi başında tahsis olunan demir 
ve saclardan büyük bir kısmı bugüne kadar Ka
rabük Fabrikasından teslim edilmemiştir. 

Niğde esnafı demir ve sacların parasını Halk 
Bankasından borç alarak Karabük'e yatırmışlar, 
mütaaddit defalar heyetler halinde demirleri al
mak için Karabük'e gitmişler, fakat her defa
sında da elleri, boş dönmüşlerdir. 

Bu seyahat masraflarından başka, bankadan 
borç alıp demir bedeli olarak Karabük Fabrika
sına yatırdıkları paranın faizi mütemadiyen iş
lemektedir. (Sağdan, alkışlar) 

Arkadaşlarım, politika yapmıyorum, bir bu
çuk milyon esnafın ve sanatkârın istirham ve te
mennilerini Yüksek Heyetinize arz ve uğradık
ları haksızlıkların da Hükümetten izalesine çare 
aranmasını istiyeceğim. Türk köylüsünden sonra 
gelen en kalabalık zümre olan esnaf ve sanatkâ
rın haklarının tesliminde Yüksek Meclisin ha
miyetinden eminim. Konuşmalarımı tamamen ob
jektif mânada ve ç.ok samimî, her politikadan 
uzak telâkki buyurmanızı bilhassa istirham ede
rim. (Sağdan ve soldan, alkışlar). 

Büyük Millet Meclisinin sayın azalan, aziz 
milletvekilleri arkadaşlarım, şimdi size izahatıma 
devamla bâzı açıklamalarda bulunacağım : 

REÎS — Hasan Bey, devam buyurun. 
HASAN TEZ (Devamla) — Bu vaziyet An

kara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve hemen bütün 
vilâyetlerde aynıdır. 

Şimdi, size bir iki rakam vereyim. Ankara'ya 
1957 senesi kontenjanı olarak Sanayi Vekâletin
ce S 000 küsur ton Karabük mamulü muhtelif 
demir ve saclar tahsis edildiği halde, bugüna ka
dar bu miktarın yarısı dahi ihtiyaç sahiplerine 
tevzi ve teslim edilememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım. İstanbul vilâyetinin 
Karabük'ten alacağı 10 000 ton civarındadır. 
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Şimdi burada üç mühim noktayı tebarüz ettir
mek istiyorum : 

1. Sanayi Vekâleti Karabük Fabrikasından 
imalât programı almadan tevziat yapamıyacağı-
na göre, Karabük Fabrikası Vekâlete doğru ra
kam vermemiştir. Yani 1957 senesi zarfında imal 
edemiyeeeği miktardaki demirleri imal edebile-
cekmiş gibi çok sakat bir yola gitmiştir. 

Yoksa Karabük Fabrikası imalât programı
nı aynen tahakkuk ettirmişte, Vekâlet vilâyet
lere tahsis edilen demir ve sasları başka yerle
re mi vermiştir? Vermiş ise bunun sebebi nedir? 
Yüksek Meclis huzurunda ve Sanayi Vekâleti
nin bütçe müzakerelerinden bilistifade Sajın 
Vekilden bunun izahım bir milletvekili sıfatiyle 
Öğrenmek isterim. 

2. Vilâyetlere tahsis edilen demirlerin ve
rilememesi sebebi ne olursa olsun, verilemiyeee-
ğinin ilgililere tebliğ edilmemesi sebebi nedir? 
Hiç değilse Karabük'e yatırılmış paraların iadesi 

\ düşünülmez miydi? 
Çok muhterem arkadaşlarım, vekâlet sonra

dan vermekten âciz olduğu demirleri hangi se
beple tahsis etmektedir? Bu kâğıt üzerindeki 
tahsisler ne zamana kadar devam edecektir. Ne 
zaman tahsis edilen demirler hakiki tahsis ola
cak ve ihtiyaç sahiplerine teslim edilecektir. 

3. Hükümet sanayileşmekten bahsediyor,* 
gerek büyük sanayi müesseselerinin ve gerekse 
küçük sanat müesseselerinin iptidai maddesi de
mir veya sac olduğuna göre bunlar faaliyetleri
ne nasıl devam edeceklerdir? 

Aziz arkadaşlarım, Sayın Vekil her sene ve 
her münasebetle Karabük müessesesinin istihsal 
kapasitesinin arttığını ifade etmekte ve birta
kım rakamlar vermektedir. Hakikat şudur ki, 
son yıllarda küçük ve büyük sanayi müessesele
rine verilen demir eskiye nazaran artmakta de
ğil, bilâkis azalmaktadır. Bu mudur, sayın ve
killerin mütaaddit defalar bu kürsüden, inkişaf
tan, istihsalin arttığından bahsettikleri büyük 
kalkınma ? Âdeta bir et meselesi gibi ortadan de
mirler saclar ve bütün tevzie tâbi maddeler yok 
olmaktadır. 

işte bizim demokrasimiz de budur. 
Saym Vekil her sene ve her münasebetle Ka

rabük müessesesinin istihsal kapasitesinin arttı
ğını ifade etmekte ve birtakım rakamlar ver
mektedir. Hakikat şudur ki, son yerlerde küçük 
ve büyük sanayi müesseselerine verilen demir 

eskiye nazaran artmakta değil, bilâkis azalmak
tadır. Bâzı büyük sanayi müesseseleri şu veya 
bu yollarla ihtiyacı olan demirlerin bir kısmını 
temin edebilmektedir. Fakat memleketin belke
miğini teşkil eden orta sınıfın temsilcileri ara
sında olan küçük esnaf malzemesizlik yüzünden 
perişan ve küçük sanat müesseseleri de mefluç 
bir hale gelmiş bulunmaktadır. Diyen Hasan 
Tez, Vekâlet bilûmum küçük sanat müessesele
rinin bağlı bulunduğu esnaf teşkilâtının müra-
caatlerine kulaklarını tıkamış bir haldedir. 

Geçenlerde istanbul demircilerinden bir gru-
pun Sayın Vekili ziyaret ederek istanbul'daki 
tevzi deposunda bâzı yolsuzluklar ve tevziatta 
mühim aksaklıklar cereyan ettiğini bildirmişler. 
Sayın Vekilin meseleye ehemmiyetle el koymuş 
ve bir vekâlet müfettişi istanbul'a göndermiş ol
duğunu öğrenmiş bulunuyorum. 

RElS -— Vaktiniz bitmek üzeredir. 
HASAN TEZ (Devamla) — istanbul'daki te

maslarımdan tevzi deposundaki aksaklığın el'an 
devam etmekte olduğunu tesbit ettim. Sayın Ve
kilin teftiş neticesi hakkında bilgi vermesini ef
kârı umumiyeyi aydınlatması bakımından çek 
faydalı olacağı düşüncesindeyim. , 

Aziz arkadaşlarım, Beis Bey ihtar buyurdu
lar, vaktim geliyor. Memleketin dertlerini bu 
dar ve tahditli konuşma müddetine sığdırarak 
memleket esnafının temennilerini uzun uzun nrz 
ve ifade etmek imkânından mahrum bulunmak
tayım. 

RElS —- Hasan Bey, mevzua giriniz, vakit 
kalmıyor. 

HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey teşek
kür ederim. Cümlemi tamamlamak üzereyim, es
nafın mühim bir mevzuuna işaret ederek sözle
rime son vereceğim. 

Hulâsa ve netice olarak, Sanayi Vekâletinin 
vilâyetler emrine yaptığı Karabük mamullerine 
ait tahsislerin kâğıt üstünde kaldığı muhakkak
tır. Saym Vekilden tahsis etmek suretiyle giriş
tiği taahhütlerini ne zaman ve ne kadar müddet 
zarfında ifa edeceğini öğrenmek bir milletvekili 
olarak hakkımızdır. 

Aziz arkadaşlarım, istanbul'daki aksaklık
ları da izah edeyim, istanbul'da Karabük Fab
rikasının bir tevzi deposu vardır. Bu depoya 
hem sanayi ihtiyacı, hem de inşaat sahipleri için 
Karabük'ten demir malzeme gelmektedir. Istan-
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bul'daki bu depo bilinmiyen sebeplerden ötürü 
sanayiciden ziyade hususi inşaat sahiplerini hi
maye etmekte ve sanayiciye müşkülât göster
mekte olduğu dedikodusu söylenmektedir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, Hasan Bey. 
HASAN TEZ (Devamla) — Az kaldı efen

dim. Ben politika yapmıyorum arkadaşlar. Tama
men ilmî ve objektif konuşuyorum. (Soldan, al
kışlar ve gülüşmeler). 

Tevzie tâbi maddelerin yokluğunda esnaf müş
külâta mâruz kalmaktadır. Bu hususların iza
hına vaktim kalmadı, Sayın Vekil bir radevü ver
sin, bu işleri hususi şekilde görüşüp halledelim, 
zaten Vekil Beyin kendisine hürmetim ve sevgim 
vardır. 

REİS — Müddetiniz bitti, Hasan Bey, lütfen 
cümlenizi tamamlayınız. 

HASAN TEZ (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bendenizin Yüksek Meclisin kararma 
hürmetim vardır. Vekil Bey ricamı kabul etti. 
Esnaf meselelerini kendisiyle görüşüp noksan ka
lanları halledeceğim kanaatindeyim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar, bravo sesleri...) 

REİS — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1958 bütçesine ve Karayolları Umum Müdür
lüğü 1958 yılı bütçesine rey vermiyeu arkadaş
lar varsa lütfen reylerini kullansınlar... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Buyurun, Orhan Uygun. 
ORHAN UYGUN (Afoyon Karahisar) — 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Vekâleti bütçesinin 
yüksek huzurunuza gelmiş olması dolayısiyle 
memleketimizin sanayileşmesi zaruretine temas 
etmek istiyorum. 

Türkiye'nin sanayileşmesi şu sebeplerden do
layı bilhassa kaçınılmaz bir zaruret halindedir: 

1. Memleketimizde topraklar kısırdır, 
2. Nüfus artmaktadır, el emeği -boldur, 
3. Zirai mahsuller bu sene bütün dünyada 

olduğu gibi, memleketimizde de verimsiz olabi
lir. 

4. Şark memleketleri bugüne kadar İktisaden 
bu derece geri kalmış bir duruma düşmemişler
dir. 

Binaenaleyh, bu. dört sebebe göre bizim mem
leketimizde sanayiin kurulması zaruridir. 

Toprak kısırlığından bahsettim, toprak kı
sırlığı umumiyetle şu şekildedir : Bir defa 1950 
senesinde memleketimizde 7 milyon hektar ara
zi ekilmekte idi. Bugün bu miktar 14 milyon 

küsur hektara çıkmış bulunmaktadır. Fakat 
bu ekim sahası Türkiye'nin 775 bin metre ka
relik sahasına nazaran ancak % 17 gibi bir 
nispet vermektedir. Bu % 17 nispeti o kadar 
cüzidir ki, Türkiye'ye bir ziraat memleketi de
meye imkân yoktur. Bu % 17 nispetindeki zer 
sahası, öteden beri bir ziraat memleketi denen 
Türkiye'nin, bir ziraat memleketi olarak telâkki 
edilmesine imkân olmadığını gösterir. Zira, zi
raat memleketi olabilmek için asgari % 40 veya 
% 50 miktarında bir toprağın ekilmiş olması 
lâzımdır. Bunu biz ne kadar artırırsak artıra
lım âzami % 25 - 30 a çıkarabiliriz. Bu itibarla 
memleketimizi ziraat memleketi olarak telâkki 

.etmeye bundan sonra da imkân olmıyacaktır ar
kadaşlar. 

Nüfusumuz, büyük bir hızla, yabancı mem
leketlerde görülıniyen bir şekilde artmaktadır. 
Bu nüfusu ne yapacağız'' Nasıl besliyeceğiz? 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
ORHAN UYGUN (Devamla) — Bunların 

beslenmesi, ziraat mahsullerinden olduğu kadar 
sanayiden de gelecek gelirlerle mümkün olabi
lecektir. Nüfus artışı aynı zamanda el emeğinin 
artışını ifade eder. El sanatleri bugün Alman
ya'da, Avusturya'da Haus Arbcit, Haus Indust
rie denilen sanatlerden benden evvel konuşan 
arkadaşlarımız bahsettiler. Binaenaleyh el sa
natleri denilen bu sanatlere mühim bir mevki 
vermek bir zaruret haline gelmiştir. Sanayi Ve
kâletinin küçük sanatlere verdiği ehemmiyetin 
buna bir başlangıç teşkil edeceği görülmektedir. 

REİS — Hanıza Eroğlu... (Yok, sesleri) 
Fethi Ce'likbaş... (Yok, sesleri) 
(Riyaset mevkiine Fikri Apaydın geldiler) 
REİS — Dündar Tekaud... 
DÜNDAR TEKAND (Kırklareli) — Muh

terem arkadaşlar; D. Partinin iktidara geldiği 
günlerden beri inşa etmekte olduğu yeni şeker 
fabrikalarının kurulmasına saik olan hususları 
burada belirtmek istiyorum. Maksadım, gerek 
milletvekilleri ve gerekse vatandaşlar arasında 
dolaşmakta olan bu konudaki müphem sualleri 
burada cevaplandırmaktır. 

Diyorlar ki; «Şeker sanayii niçin bütün se
ne çalışmaz ?» 

Şeker sanayiinin ekseriya bilinmiyen cep
hesi budur. Bundan daha evvel komisyonda 
da bahsetmiştim, Ve bu orada yalnız birkaç 
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arkadaşımız arasında kaldığı için daha geniş 
çapta bütün arkadaşlarıma buradan bildirme
yi faydalı buldum. 

ikinci mesele, bu fabrikaları ne gibi bir 
zaruret hâsıl oldu da kurduk? Bunun da iki 
cephesi vardır : 

1. Mevcut fabrikaları müşkil hallerinden 
kurtarmak, köylüyü pancar ziraatinde serbest 
bırakmak. 

2. Memleketin müsait olan yerlerinde fab
rika kurmak. 

Eski dört fabrika yeni beş fabrikayı do
ğurmuştur. Eskişehir, Adapazarı ve Kütah
ya'yı, Turhal'da Amasya'yı doğurmuş, bir 
taraftan da Sivas bölgesine Malatya'ya git
miştir. Kurulan bu fabrikalar halefi, normal 
kapasitelerinin üzerindedirler ki, bu, şeker sa
nayiinde 100 gün olarak kabul edilmiştir. Bu
nun yüz günün üzerinde olan kısmı diğer fab
rikalara verilmiştir. Bu fabrikalar, halen ka
pasitelerini doldurmuşlar; Meşbu vaziyete gel
mişlerdir. Bunlara misal olarak Adapazarı ve 
Konya şeker fabrikalarını gösterebiliriz. Şu 
halde bu fabrikalar, bu sanayileşme bir zaru
retin işaretidir. Bu itibarla bu fabrikaların ih
tiyacım temin eden topraklardan başka diğer 
sahalarımda ziraate açmış bulunuyoruz. BİT 
fabrikanın 100 gün çalışması, çiftçinin malını 
bir an evvel şeker fabrikasına satıp tarlasını 
ertesi seneye hazırlamasının bir neticesidir. 
Çünkü pancar, beklemiyen bir nebattır. Şeker 
fabrikasyonunun en mühim vazifesi pancar ne
batının muayyen bir hayat devresi içerisinde 
imal etmiş olduğu şekeri âzami noktasında iş
lemektir. Bir grafiğin yüksebnesi, düşmesi 
gibi. Binaenaleyh teknikte buna ehemmiyet 
verenler pancarı en yüksek şeker devresinde 
işlemekle mükelleftir. Aksi takdirde şeker nis
petinin ufak nispette düşüşü milyonlarca li
ra zarara sebebiyet vermektedir. Günlük iş
lemenin yükseltilmesi hem köylünün menfaa
ti bakımından, hem de çok şeker istihsali ba
kımından yerinde bir iştir. Avrupa'da artık 
şeker pancarının işlenmesinin daha kısa gün
lere inhisar etmekte olduğunu görüyoruz. 

REİS — Vaktiniz tamam, beyefendi. 
Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA NECMED-

DÎN ÖNDER (Nevşehir) — Mufoterem -arka
daşlar, Sanayi Vekâleti bütçesi konuşulurken 

. 1 9 5 8 O •: 1 
birçok kıymetli arkadaşlarımız, muhalefetin 
öteden beri ileri sürmekte olduğu iddiaları cerh 
ve aksini ispat etmek için, nâçiz kanaatime 
göre nevmidane 'bir gayret sarf etmektedirler. 
Şu hal bir kaziyei muhkeme halinde anlaşılmış
tır ki, biz hangi şekilde ispat etmiş olursak 
olalım, hangi meseleyi ret ve cerlh 'kabul et
mez şekilde ortaya koymuş olursak olalım, bir 
defa 'bunları evvel ve âhir kabul etmemek kara
rında olan, asla inanmamak azim ve kararında 
olan' muhalefetimizi inandırmaya muktedir de
ğiliz. 

Buna rağmen bu mevzular haddizatında ken 
dileri için de, bizim için de fevkalâde önem
lidir. Onlar da bunu bildikleri içindir ki, en 
kuvvetli olan bu tarafımızı, iktidarın bu hiç 
kimsenin gözünden kaçmaması ieabeden muh
teşem eserlerini küçültmeye çalışmakta, daha 
ileri gidenleri de topyekûn reddetmektedirler. 
Rıza Tekeli gibi en insaflı olanları da buna se
bepler aramakta ve bu kalkınmanın 800 mil
yon d'olâr Amerikan yardımı ve 1 milyar 200 
(bin lira iç borçlanma ile karşılandığını ifade et
meye çalışmaktadır. Bir sosyal ve ekonomik 
gelişmeyi tahakkuk ettirmek içih diyelimki 
vaktiyle Amerikan yardımını elde edememişler
dir amma, borç almak imkânları da mı yoktu? 
Bu yolda karar verememiş ve hareket göstere
memiş olan eski iktidarla iktidarımız arasında
ki fark işte (buradan başlamaktadır. Eğer bun
lar olmasa işler çok kolaylaşacak ve hiç rahat
sızlık duymayacaklar. Darlık yokluk gibi bir
takım geçici sebepleri bahane ederek, siyasi 
arzu ve gayelerini tahakkuk ettirmek imkânı
nı elde etmeye çalışıyorlar. Fakat arkadaşlar, 
bu muazzam eserler mütemadiyen ortaya çıkı
yor. iktidara mensup olarak biz, muhalefet 
olarak onlar ve nihayet bütün vatandaşlar bu
nu görüyor ve hatta kendi taraf darı vatandaş 
lar da bunu takdir etmektedirler. İşte bunun 
değerini azaltmak-için sistemli bir şekilde, yal
nız Sanayi Vekâleti bütçesinde değil; sağdan 
soldan, uzaktan yakından birtakım sözlerle 
bunların kıymetini millet ^ nazarından silmeye 
ve azaltmaya çalışmaktadırlar. 

Bu bütçedeki tenkidleri de bundan başka 
bir şey değildir. 

Muhterem arkadaşlar, günlük ihtiyaçları 
karşılamak, yani onların zamanında olduğu gi
bi, yalnız istihlâke teveccüh eden ve dar çerce-
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ve içinde kalan, günlük ihtiyaçları karşılama- . 
ya matuf bulunan bir iktisadi politika takibet-
ınek kolaydır, milleti memnun etmek kolaydır. 
Güçlük memleketin yarını içindir. Türkiye'yi 
yaratmak için cesaretle kalkınma hamlesi yap
mak şarttır, işte iktidar hükümetinin yapmak
ta olduğu budur. 

Muhterem arkadaşlar, her defa olduğu gi
bi bugün de plân mevzuu ileri sürüldü. "Rıza 
Tekeli arkadaşımız dün Ticaret Vekâleti büt
çesinde sarahaten ifade ettiler, umumi bir plâ
nımız yok, diye. Biliyorsunuz Başbakanınızın 
ifadesi ile, vekil arkadaşlarımızın ve diğer ar
kadaşlarımız vakit vakit yaptıkları beyanlarla 
şu cihet tasrih edilmiştir ki, her iktisadi Dev
let Teşekkülünün kendine göre takibetmekte 
olduğu bir plân ve program vardır. Muhterem 
muhalefet mensubu arkadaşlarımız bir umumi 
plânın yapılacağını, bu Meclise getirileceğini, I 
tasdik ettirileceğini Kasım Gülek ilân eyledi. 

Muhterem arkadaşlar, bunun kaili olan in
sanlar şimdiye kadar bu umumi plânı niçin yap
mamışlardır1? iktidarının son zamanında Tica- I 
ret Vekilliği yapmış olan Sayın Vedat Dicleli 
1950 nin 22'Şubatmcla bu plân mevzuunda ba
kınız ne demişti: «Plânlı çalışma meselesi or
taya sürüldü. Bu konuda arkadaşlarımla be
raber bugüne kadar birçok şeyler yapılmıştır. 
Hiçbirisine plânsız denilemez, ama umumi 
bir plân olmadığından bu işler istenildiği şekil
de çıkmamıştır.» rt„ Hayır, onların plânı, bu umu
mi plân 27 sene iktidarda bulundukları zaman 
akıllarına gelmedi de iktidardan düştükten son
ra mı bunu bulmaya çalıştılar? 

.Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda bizim 
kendilerine söyliyeceğimiz şudur : Hiçbir mem
lekette iktisadi kalkınmaya münhasır bir plân 
ve program talhakkuk etmez. Mevcudolsa da
hi yerine getirilemiyen, tahakkuk ettirilemiyen 
bir plâna nazaran muvaffak bir iktisadi kalkın
ma on defa müreccahtır. 

Ve yine şunu bilmek lâzımdır ki, umumi plân 
istihlâkin istihsale göre ayarlanmasını icabetti-
rir. Bunun mânası* eğer biz bugün onların an
ladığı mânada umumi bir plân yaparsak istih
sal ettiğimiz kadar vatandaşa imkân verecek, 
ihtiyaç maddelerinin tahakkukunda bununla. i 
bağlı olacağız. Halbuki 1950 senesinde vatan
daşın bu bakımdan haiz bulunduğu imkânlar 
müşahede edilirse, bir plansızlık pahasına da | 

\. 1958 O : İ 
i olsa vatandaşı yüksek seviyede tutmak, plân 

pahasına o şekle mahkûm edip geri hayat sevi
yesinde bırakmaya tercih edilir. Biz bunu yap
tık! (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Vekâletinin 
kömür bakımından plânları vardır, diğer endüs
triyel teşebbüslerin de kendi bakımından plân ve 
programları vardır. Bunu ikmal etmek ve müs
pet neticeler almak için Sanayi, Maadin Banka
sı gibi, kurulması mutasavver teşebbüslerin ku
rulması hususundaki çalışmalarımızda devam et
tiğimizi size müjdeler, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Kifayeti müzakere takriri gelmiştir, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Sanayi Vekâleti bütçesinin tümü üzerine 

I olan konuşmalar kâfidir. Kifayetin reye kona-
I" rak fasıllara geçilmesini rica ederim. 

Çorum Mebusu 
Fevzi Hacırecepoğlu 

RElS — Kifayeti müzakere takririni reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

101 Vekil tahsisatı 12 000 
RE IS — Faslı reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 2 8.11 002 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş
lar, yeni hayata girdik, yeraltı servetlerimiz, 
geniş mikyasta ortaya konmuş olan madenler 
alanında faaliyete geçtik. Bunlara ait personel 
işinde orta tabakayı metodik şekilde yetiştirme
yi daha sistemli olarak tatbik mevkiine koya
madık. Şef tabakasını teşlril eden mühendisler, 
jeologlar, jeofizikçiler, jeoloji haritacıları, bun
lar gerek Zonguldak Yüksek Maden Okulundan, 
gerekse İstanbul Teknik Üniversite Jeoloji Ens
titüsü ve Ankara Üniversitesi Jeoloji Bölümü 
gibi ilim ocakları tarafından yetiştirilmektedir. 
Fakat Wır orta tabaka vardır ki, en mühim 
faaliyeti görenler onlardır. Dün bu maden işlerin
de, yani Sayın Nureddin Fuad Alpkartal'ın bu-

I yurdukları gibi, bugün dünya büyük stratejisin-
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de rolü bulunan radyoaktif mineraller üzerinde 
çalışan bir tabaka vardır ki, millî sırları ifşa 
etmemek ve diğer vasıflarla da mücehhez ol-
ması lâzımgelen bir tabakadır. Bu ketum olma 
ise, çok lüzumlu olan bir keyfiyettir. Bu taba
kayı yetiştiren bir sistem kurmuş değiliz. Pros-
pektör, sondör, tahlil laborantları ilâh., dediğimiz 
bu tabakayı yetiştirmek için Sayın Vekilden bu 
noktanın göz önüne alınarak tertiplenmesini ve 
bir klâsik ve daimî yetiştirme tarzı düşünülme
sini rica ederim. 

Bir de Petrol Anonim Ortaklığı kurulmadan 
evvel Amerika'ya gönderilen insanlar arasın
dan dönmüş olan bir arkadaşımın açıkça anlat
tığına göre, Amerikalılar petrol işlerinde, öğre
tim müesseselerinde, mühim olan meseleleri ecne
bilere öğretmiyorlarmış. Binaenaleyh hayati ser
vetimizi, yeraltı stratejik servetlerimizi ecnebi
ler yardımiyle değil, o tekniğe hâkim olacak ve 
itimadedebileçeğimiz kendi elemanlarımız vasi-
tasiyle kjymetlendirelim. Bunu temin edeoek 
projektörlerimizi ve emsali orta tabakayı ye
tiştirecek müesseseleri kuralım. Müstait Türk 
çocuklarım burada yetiştirelim ve bu işi devşir
me elamanlar elinden kurtaralım. Çünkü mem
leketimiz için her bakımdan, fakat bilhassa Millî 
Savunma gücü bakımından çok mühim bir mev
zudur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar» bra
vo sesleri) 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

195$ 
F. 

0 : 1 
Lira 

F. 

202 

203 

206 

Lira 

207 

Ücretler 
REİS — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanununun 5 nci maddesi ge-

878 050 

42 000 

62 630 

reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 
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 ödemeler 143 220 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 155 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 102 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 60 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 137 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 165 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 18 760 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar • 230 001 
.REİS —Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masraf lan 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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P. 

418 

419 

Lira F. Lira 

420 

421 

422 

451 

452 

453 

501 

502 

601 

roı 

Tahlil lâboratuvar masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et~ 
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 
6309 sayılı Maden Kanunu ge
reğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 
REİS — Kabul edenler../ Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Harita ve levazım satmalına ve 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanayi sayım ve anketleri bil
ûmum masrafları 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve 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. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2804 sayılı Kanun gereğince 
tüsüne yardım 
Maden Tetkik ve Arama Ensti-
REIS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

15 000 

20 000 711 Maden hizmetlerinde kullanı
lan makina alet ve malzemesi
nin onarma masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

40 000 751 Maden hizmetlerinde kullanıl
mak üzere satmalmacak muh
telif makina. alet ve malzeme
nin mubayaası ile ilgili her 
cins masraflar 40 000 

REİS — Buyurun, Asım Bey. Müddetinizin 
üç dakika olduğunu hatırlatırım, efendim. 

ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş-
1ar, küçük sanatlara yapılacak yardımın ehem-

j miyeti aşikârdır. Ama bütçelerde buna lâyikı 
I veçhile yer verilmemiştir. Maişet vasıtalarından 

100 000 mahrum olan bölgelerin geçimini ancak bu yolla 
temin edebiliriz. Biraz evvelki Vekâlet bütçesin
de arz ettim, meselâ, Niğde ilinde Ulukışla'nın 

40 000 dağ köyleri gibi tarlası yok, toprağı yok, sürüsü 
yok, bu gibi köylerdeki halk bölge değiştirmek 
veya olduğu sahada bunları el tezgâhları ile, 
arıcılıkla, tavukçulukla onları meşgul ve terfih 
etmek ve yaşatmak lâzımdır. Türkiye'de bu gibi 
aileleri tesbit edip, her şey bizde devlet eliyle 
başladığı için, köylümüz daima Hükümetin ön
derliği ile refaha kavuştuğu için bu konuda ilk 
adımı atmak üzere Sanayi Vekâleti bütçesine bir 
para konmuş mudur diye para aradım, bulama
dım. Çok rica ediyorum, bu sene olmazsa, gele
cek sene için şimdiden tetkikler yaparak küçük 
sanatlar hususunda önderlik yapılacak yerler ne 
kadarsa, tesbit edilsin ve bütçeye tahsisat kon
sun. Birinci ricam bu.. 

İkinci maruzatım da şudur, Sanayi bütçesi 
müzakeresi vesilesiyle arz ediyorum, çelik izabe 
tesislerimiz var. Etibank'm MurguPdaki tesisleri 
de kısmen bakırı i^abe etmektedir. Fakat krom 
gibi ve daha başka kıymetli madenleri kendimiz 
izabe etmiyoruz. Külçe halinde, hammadde ola
rak bunları gayet ucuza ecnebilere veriyoruz ve 
sonradan bunları kilo kilo ve yüz misli pahalı 
olarak alıyoruz. 

REİS — Efendim, vaktiniz geçiyor, cümleni
zi tamamlayın lütfen. 

1 000 ASIM EREN (Devamla) — Çok yakın bir 
gelecekte bu izabe tesislerinin kurulması çok ye
rinde olacaktır. 

10 000 

63 121 

1 000 

500 

11 500 000 

1072 
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Üçüncü bir nokta : (Soldan, «Oooo..» sesleri) 
REİS — Müsaade buyurunuz, mühimdir efen

dim, devam buyurunuz, Asım Bey. 
ASIM EREN (Devamla) — Çimento Sanayii 

Umum Müdürü Beyefendi buradalar; Sayın Ve
kilin emir vererek, bir hususun tahkikini riea 
edeceğim : Niğde'de inşası mukarrer olan çimen
to fabrikasına , tahsis edilen demirlerin kendisine 
ihale edilmiş olan mütaahhit tarafından, el al
tından, şuna buna verildiği, satıldığı hakkında 
haberler duyduk. Bunun doğruluğunun lütfen 
tahkik buyurlmasmı riea edeceğim. Çünkü son
ra taahüt yarıda kalır ve mütaahhitler böyle yol
lardan istifadeyi itiyadedinebilirler.. 

REİS — Buyurun, Sanayi Vekili, 
TİCARET VEKÎLÎ VE SANAYİ VEKÂLE

Tİ VEKİLİ ABDULLAH AKER (İzmir) — Sa
yın arkadaşıma 756 ncı fasla 800 bin lira kon
duğunu hatırlatmak için geldim. Bunlar sanat 
modellerine yardım diye, her zaman böyle gös
terilir. 

Vaktiyle, Ticaret Vekâletinden de 800 bin 
lira bunlara yardım yapılmaktaydı. 

Termo - kurom imzalanmak üzeredir, tebşir 
ederim. 

REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum.. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

756 

793 

Sanat modelleri satınalınması 
ve dağıtılması 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Vekâleti bütçesi bitti. 

800 000 

4 781 000 

REİS — Şimdi Petrol Dairesi Reisliği büt
çesinin maddelerini okuyoruz. 

Petrol Dairesi Reisliği 1958 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1958 
bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 025 128 lira tahsi
sat verilmiştir. 
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REİS — Fasılları okuyoruz, efendim. 

F. 

201 

202 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

303 

304 

305 

A/l - OETVELÎ 

Lira 

Maaşlar 499 4J1 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 95 625 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi'uzman ve hizmetlilerle 
buntera yardımcı personelin 
ücretleri 85 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3G56 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 46 176 
REİS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 
«a» fıkrası) 25 200 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 22 501 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 8 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 75 000 
REİS -=- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul «dilmiştir. 

•* w & 
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307 

308 

309 

403 

407 

41 

419 

451 

501 

502 

505 

27.2 
Lira 

2 000 

43 500 

4 000 

4 000 

3 000 

2 000 

Giyecekler 
REİS — Kattul 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. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgi
lendiren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci madde
si gereğince komiserlere veri
lecek ücret ve masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıl borçlan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. » 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Birinci maddeyi, kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

52 000 

10 000 

74 500 

9 725 

1 000 

1 000 
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MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1958 

bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 025 128 lira olarak tahmin edilmiştir. 

P. 

B - CJETVELÎ 

Hazineden yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrolden Devlet hakkı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteferrik varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy eni er... Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

725 126 

300 000 

(ikinci madıde tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edildi. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 1958 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinde» 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı va
ridatın tarh ve tahsiline 1958 bütçe yılında da 
devam olunur. 

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

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 
30 . VI . 1'939 tarilüi ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro alına
bilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

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

MADDE 5. — istimlâk bedeli ile ika edilecek 
zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak mebaliğden idarece irat kaydı lâ-
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zimgelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvele 
varidat, diğer taraftan (A/l) işaretli cetvelin il
gili tertiplerine Maliye Vekâletince tahsisat kayd
olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmişir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları t'aslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin aid^ 
olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1964 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçesinde bulunan borçlar 1958 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3-4 ncü kı
sım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçları 
faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan ödenir. 

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

Etmiven-

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer 'idir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sanayi Vekilleri memurdur. 

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

Petrol Dairesinin 1958 malî yılı bütçesi açık 
reylerinize arz edilmiştir. 

TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKÂ
LETİ VEKİLİ ABDULLAH AKER (İzmir) -
Sayın arkadaşlarım; Sanayi Vekâleti bütçesinde 
tenkid için bize yol ve ışık göstermiş olan arka
daşlarıma ve teşkilâta bütün samimiyetimle te
şekkürlerimi arz ederim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
1958 yılı bütçe kanun lâyihasına (352) arkadaş 
iştirak etmiş (331) kabul (21) ret. Muamele 
tamamdır, lâyiha tasvip edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yılı büt
çe kanun lâyihasına (322) rey verilmiş (292) 
kabul (30) ret muamele tamamdır, lâyiha tasvip 
edilmiştir. 

. 1958 0 : 1 
Y — Basın - Yayın ve Turıztti Unlum Müdür

lüğü bütçesi . . 

REİS — Söz alanlar şunlardır : 
Emin Soysal (Maraş) (C. H. P. Meclis Gru-

pu adına) 
Mithat Perin (İstanbul) (D. P. Meclis Grupu 

adma) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Burhanettin Onat (Antalya) 
Fazıl Yalçın (Kırşehir) 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir) 
Osman Canatan (Kırşehir) 
Mekki Sait Esen (Balıkesir) 
Bülent Ecevit (Ankara) 
Kemal Serdaroğlu (İzmir) 
Melih Kemal Küçüktepepmar (Adana) 
Nebil Sadi Altuğ (Manisa) 
İhsan Ada (Hatay) 
Sıtkı Koraltan (Konya) 
Esat Mahmut Karakurt (Urfa) 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA EMİN 

SOYSAL (Maraş) — Muhterem arkadaşlar. 
Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin bütçe

si münasebetiyle Basın - Yayın ve Turizm işle
rinin yöneltilmesine ait Cumhuriyet Halk Par
tisi grupunun düşüncelerini söyliyeceğim. 

önce şunu arz edeyim ki, Devlet bütçesinde 
en çok tasarrufa riayet edilmesi gereken bir 
zamanda Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı na
mı altında yeni bir Bakanlığın daha kurulma
sının bütçeye tahmil eylediği yeni külfetler ba
kımından doğru bulmuyoruz. 1950 den önce 
muhalefet yıllarında Gümrük, ve Tekel, Ulaş
tırma, hattâ Çalışma Bakanlıklarını fazla bula
rak birer umum müdürlük halinde ilgili Bakan
lıklara bağlanmalarını istiyen D. P. iktidarının 
o günkü söz ve ahitlerine aykırı olarak bugün 
teşkil ettiği bu bakanlık tamamen lüzumsuz ve 
israfil gidişin yeni bir misalidir. Basın - Yayın 
ve Turizm Umum Müdürlüğünün bakanlık ha
line getirilmesiyle D. P. iktidarı hakiki demok
rasilerde olmıyan bir yolu benimsemiştir. Bu 
bakanlığın kurulmasına ait ileri sürülen gerek
çe ve mütalâalar faşist İtalya ve nazist Alman
ya'da kurulan propaganda vekâletlerinin kuru
luşlarına ait gerekçeleri hatırlatmaktadır. 

Musoloni matbuatın politika için ehemmiye
tini şöyle anlatırdı : «Mühim ve matlup olan 
şey, her hafta gazeteyi yazılarla doldurmak de-
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ğildir. Bizim için gazete bir partidir.» Propa
ganda Vekili Kont Ciyano 22 . V . 1926 tarihin
de ayan meclisinde şöyle bir nutuk vermişti : 

«Gazeteciliğe bu derece yüksek bir misyon 
vermek istiyen Devletin artık elzem olmuş bu
lunan bir teşci ve kontrol faaliyetini göstermek 
üzere ister doğrudan doğruya, isterse hususi 
mekanizmalar vasıtasiyle müdahaleyi lüzumlu 
göreceği aşikârdır.» 

«Bahsettiğim vazifenin terettübetmekte ol
duğu Devlet mekanizması, öyle vâsi bir şümul 
ve ehemmiyet kesbetti ki, bu mekanizmayı, ta
biî yeni ve daha geniş fonksiyonlar ihdasetmek 
suretiyle, evvelâ bir müsteşarlığa, sonra-da bir 
nezarete kalbetmek zarureti hâsıl oldu.» 

Faşist İtalyan idaresinde kurulan Propagan
da Vekâleti, basın - yayın alanında güya bir 
istikrar yaratması ve tekelde toplamak gayesiy
le kurulmuştu. Bu yoldan faşistliğe muarız 
olan gazeteler kapatıldı, gazeteciler de meslek
ten uzaklaştırılmıştı. 

Nazi Almanya'sının Propaganda Vekili Gö-
bels de bu zihniyeti şöylece ifade etmiştir : 

«Efkârı umumiyenin teşekkülünde gazeteci
ler millete karşı çok büyük bir mesuliyet yük
lenmiş olurlar. Matbuat hürriyeti mefhumu yal
nız bu mesuliyet çerçevesi içinde anlaşılır.» 

îşte bu iki diktatör devlette Basm - Yayın 
vekâletleri demek olan propaganda vekâletleri, 
bir gaye için kurulmuşlardı. 

Muhterem arkadaşlar, bu yakın tarihin ola
yını hatırlamamız; yeni kurulan bizim Basın -
Yayın ve Turizm Vekâletinin ne yapmak istedi
ğini, ne istikamette çalışacağını bu ölçüye vu
rarak demokrasi için kötü ve zararlı istikamete 
yönelmemesi içindir. Bu temennimiz boş yere 
değildir. Böyle bir vekâletin demokratik bir va
zife göreceğine dair deliller mevcut değildir. Bu 
itibarla «böyle bir vekâletin kurulması endişe
mizi artıracak mıdır?» suali ile karşı karşıya-
yız. 

8 yıldan beri geçirdiğimiz tecrübeler göster
miştir ki, D. P. iktidarı basm ve yayın alanın
daki icraatında da daha ziyade ve hattâ tama
men denebilecek derecede diktatörlüklerde rast
lanan yolları benimsemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, Basm - Yayın Vekâ
leti yakında Meclise geleceği va'dedilen Teşki
lât Kanununun da Meclise gelmesi ve hattâ büt
çeden önce çıkarılması lâzımdı. Bütçeden sonra 
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Teşkilât Kanununun gelmesi, vekâletin o zama
na kadar ek ödeneklerle idare edilmesi bütçe
de samimiyeti bozar. Ve D. P. nin samimî büt
çe tasavvur ve va'atlerine de aykırıdır. Nitekim 
Vekil Bütçe Komisyonunda konuşurken «büt
çenin Heyeti Umumiyede kabulünden önce Teş
kilât Kanunumuz Meclise gelmiş bulunacaktır.» 
demişti. Bu sözlerinin de doğru çıkmadığına işa
ret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; turizm için 1954 ve 
1955 bütçeleinde bütçeye konan 2 şer milyon li
ralık tahsisatın İstanbul'da Hilton ve sahipleri 
rum olan Plâzsa ve Ankara'da Bankan otelleri
ne kredi olarak verildiğini öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bu paraların buralara neye istinaden ve
rildiğini, ne miktarlarda verildiğini ve ne gibi 
faydalar sağladığını öğrenmemiz gerekir sanı
rız. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'nin bugün de
mokratik rejim bakımından bir radyo meselesi 
vardır. Bu, tek taraflı olarak işliyen ve bir tek 
partinin, iktidar partisinin kendi iradesi ve ar
zuları nispetinde kullanılan bir radyo meselesi
dir. (Soldan, gürültüler). 

Demokrat Parti iktidara gelmeden önce mu
halefette iken, Devlet radyosunun tek taraflı kul
lanılmasından birinci plânda şikâyet ediyordu. 
Bu hususta sorular soruyor, kanun teklifleri ya
pıyor, beyanlarda bulunuyor ve Devlet radyo
sunu şiddetle tenkid ediyordu. 

Nitekim; o zaman D. P. kurucularından ve 
sözcülerinden olan yetkili bir zat şöyle demişti : 

«Demokratik prensiplere sadık olduğunu iddia 
eden bir Hükümetin ilk yapacağı şeylerden biri, 
muhalefetin her türlü neşir ve propaganda vası
talarından istifadesine imkân bırakmaktır. Bu
gün bütün dünyada matbuat kadar, hattâ belki 
de ondan daha mühim bir neşir, telkin ve pro
paganda vasıtası olan radyoyu kendi inhisarında 
tutan ve muhalefetin ondan faydalanmasına im
kân bırakmıyan bir Hükümetin, hattâ şeklen ol
sun, kendisinin demokratik prensiplere taraftar 
olduğunu iddia etmesine imkân yoktur. Bugün 
yer yüzünde hiçbir demokrat memleket gösterile
mez ki, onun radyo istasyonlarından muhalefetin 
sesi yükselmesin (24 . IX . 1947)» 

Halbuki bugün görülüyor ki, böyle değildir 
durum... Başbakan, 1955 te burada; Büyük Mil
let Meclisinin huzurunda; «Bir daha Malive Ye-
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kilinin konuşmasını yaymıyacağım.» diye söz j 
verdiği halde, birkaç kere gördük ve bu sefer j 
de şahidolduk ki ; Maliye Vekilinin konuşması J 
bütün Türkiye af âkına, yayıldı. Ona muvazi ola
rak memlekete hizmet etmek bakımından muha
lefetin de noktai nazarının Türk efkârı umumi-
yesine radyo ile bildirilmesi arzumuz olduğu 
halde sıra bize gelince radyo kesildi. Dünkü 
sözlerini okudum ve söledim, işte bugünkü ic
raatları. 

Muhterem arkadaşlar; Halk Partisi iktidar
da olduğu zaman radyo Demokrat Parti ocak
larının açıldığım yayınlardı. 

Sonra Seçim Kanunu ile yine iktidarımız za
manında, seçim zamanında muhalefet partileri
ne de saatler ayrıldı ve bir esas vaz'edildi. 1950 
de, 1954 te muhalefet .partileri radyoda konuş
tular, 1950 de Demokrat Parti muhalefeti, 1954 
te Halk Partisi-muhalefeti radyoda konuştular, 
fakat Demokrat Partnin ileri gelenleri 1954 ten 
sonra memlekette demokratik rejimin ilerleme
sine kulak asmadan bizi 1950 den gerilere gö
türdüler ve demokratik alandaki ilerlememizi 
radyo sahasında da baltaladılar, öyle ki, bugün 
muhalefet mebuslarının sadece adı söylenmek 
ve bir cümlesi tekrar edilmek suretiyle gelişti
rilirken. iktidar mebuslarının bütün konuşmala
rı tamamen tekrar edilmektedir. 

REİS — Emin Bey pek az vaktiniz kaldı. 
BMlN SOYSAL (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, şimdi basın meselesine geliyorum. Bu 
mesele, üzerimle benimle beraber sizlerin de dur
manız lâzımge'len bir meseledir. Samimiyetle 
ve hüsnüniyetle arz ediyorum, bunu. Biz bu 
düşüncelere dün de sahiptik, bugün de sahibiz, 
yarın da.. 

Bugün basın, Türkiye'de, dünya tarihinde 
ve hiçbir demokratik rejimde raslanmamış bir 
baskı altında bulunmaktadır. Bu baskı maddi ve 
mânevi olarak her iki cepheden devam ettiril
mektedir. Maddi bakımdan kâğıt meselesi, mal
zeme meselesi, makina meselesi, mürekkep mese
lesi, (Soldan, şiddetli alkışlar) Alkışlarsınız, 
alkışlarsınız... 

Mânevi bakımdan ne Cumhuriyet devrinde 
matbuat, ne Mutlakiyet devrinde - kanunlar de
liller elimdedir - eşine raslanmamış şekilde ağır 
ceza hükümleri ihtiva etmekte ve eşi görülmemiş 
bir baskı altındadır. (Soldan, alkışlar, bravo ses
leri"! 

1958 O : i 
REÎS — Rica ederim, müsaade buyurun. 
EMlN SOYSAL (Devamla) — Bugün piya

sada et yok. (Soldan, şiddetli ve sürekli alkışlar) 
Müsaade buyurun; kasapta et bulamazsınız, ga
zete kasaplarda et yok, diye yazamaz. Yazarsa 
savcı yakasından tutar, pahalılık yaratıyorsun, 
diye mahkemeye sevk eder. (Soldan, alkışlar) 

Bu işler şu veya bu şekilde iddialarla olmaz. 
Delillerimiz var. 

1774 Kanun, 1909 Kanun ve ondan sonraki 
kanunda, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının 
1931 tarihli ve 1881 sayılı Kanununda ispat hak
kı vardır. Bugün adı Demokrat olan Demokrat 
Parti zamanında ispat hakkı yoktur. İspat hakkı
nın olmadığı yerde hürriyetten bahsedilemez! 
(Sağdan, alkışlar; soldan, gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, küçük bir karikatür 
için 16 aya mahkûm olan ve bir seneden beri ha
pishanede yatan insanın bulunduğu yerde ve 
memlekette hürriyetten bahsedilemez. (Sağdan, 
alkışlar, (Soldan, alkışlar!) 

REİS — Petrol Dairesi Reisliği 1958 malî yı
lı bütçe kanunu lâyihasına rey verıniyen arkadaş
lar lütfen istimal buyursunlar. 

Demokrat Parti Meclis tfrııpu adına Mithat 
Perin. -

DEMOKRAT PARTİ MECLİS (iRUPU 
ADİNA MİTHAT PERİN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, bütçe müzakereleri en ehem
miyetli mevzularından bir tanesinin böyle sa
bahı bulduğumuz bir saatte gelmiş olmasından 
dolayı Demokrat Parti Meclis Grupıı adına tees
sürlerimi bildiririm. Çünkü, bu mevzu öylesine 
istismar edilmektedir ki, muhalif arkadaşlarımı
zın bizim-bu mevzuda enine boyuna söyliyebile-
ceğimiz fikirleri, sözleri dinlemek imkânı belki 
de olmıyaeaktır. 

Demokrat Parti Meclis Grupunun, matbuat 
deyince, düşüncesi şudur; kısaca arz edeyim : 
Biz, müstakil, objektif biı- matbuatın hasretini 
çekmekteyiz. (Sağdan, «İstanbul Ekspres» sesle
ri) ona da şahsan temas ederim. Biz, müstakil 
bir matbuatın hasretini çekmekteyiz. Bu hasreti
mizi sağdan, soldan muhalif arkadaşlarımızın 
şahsımıza yaptığı tecavüzkâr sözler dahi gidere
mez. Arkadaşlar. Bu mevcuttur. 

Biz, müstakil basını söyle anlıyoruz ; Şurada. 
günlerden beri devam etmekte olan bütçe müza
kerelerinin kendilerince makbul olan basına inti
kalini sövle bir gördüğümüz zaman, basının bu 
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kadar tarafgirane, bu kadar Demokrat Parti 
sözcülerinin, mebuslarının, vekillerinin, hattâ 
Başvekilinin bu memlekette birinci derecede ehem
miyetle verdikleri beyanatları ne dereceye kadar 
küçümsedikl'erini görmekten dolayı müteessiriz. 
1950 den evvel ve sonra, diye burada benden ev
vel konuşan Emin Soysal bâzı hususlara temas 
etti. 

Arkadaşlar, iki devrin 1946 - 1950 ve 1950 -
1957 devrinin mukayesesini yaptığımızda o za
manki muhalif basının yüzde yüz hürriyeti te
min etmek, gayrimeşru bir seçimle gelmiş olan 
bir iktidarı.... (Sağdan : Gürültüler) demokratik 
bir nizama ve rejime getirebilmek için yaptıkları 
mücadelenin azametini derhal müşahede ederiz. 
Ben şahsan 1946 - 1950 arasındaki matbuat re
jiminin gadrine uğramış bir arkadaşınızım. Hat
tâ bugün demokratik bir rejimi tesis iddiasiyle 
buraya gelmiş olan (Sağ taraf mebuslarını göste
rerek) o zamanki valiler ve müddeiumumiler de 
bizi o zamanlarda takip v6 tecziye etmiş olan 
kimselerdir. Bugünkü demokratik nizama kara 
getiren o zamanki vali ve müddeiumumiler şimdi 
bu tarafta oturuyorlar, işte ben, onların takibi 
neticesinde hapishanelere kadar sevk edilmiş ar
kadaşlarınızdan biri olarak konuşuyorum.- Şimdi 
gelmiş bu arkadaşlar, oradan bana lâf atmaya, 
matbuat hürriyetinden bahsetmeye kalkışıyorlar. 

Şimdikiler, şahsa karşı şeref ve haysiyet, diye 
hiçbir şey tanımadan, en büyük hakaretleri hattâ 
Hükümetin ileri gelenlerine karşı reva görmüş
ler ve haklarındaki dâvalar neticesinde bugünkü 
mer'i kanunlarla mahkemeye sevk edilmişlerdir. 
Suçları Türk hâkiminin adaletiyle tecelli etmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, ne gariptir ki, matbu
at hürriyetinden, söz hürriyetinden bahsetmekte 
olan muhaliflerimiz şurada grup adına yapılan 
bir konuşmayı dinlemek gibi demokratik bir 
hissin tesiri altında kalamamaktadırlar. 

Arkadaşlar burada benden evvel konuşan 
Emin Soysal dedi ki, makina vermiyorlar, şu
nu vermiyorlar, bunu vermiyorlar.. 1950 senesi 
ile 1957 senesi arasında Türk matbuatının 
kaydettiği inkişafı bu memlekette hiçbir devir 
kaydetmemiştir. Türk matbuatının elde ettiği 
geniş imkânları ve teçhizatı hiçbir devir kay
detmemiştir. Tirajlarını, inkişaflarını alırsınız, 
(Sağdan «resmî ilânlarını alırsınız» sesleri) 
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evet ilânlarını alırsınız.. Göreceksiniz okuya
cağım, hangi gazete daha çok ilân almış, han
gisi almamıştır. 

Mesuliyetsiz bir matbuat istemiyoruz^ Ar
kadaşlar, öyle bir matbuat istiyoruz ki, me
suliyetini müdrik olsun. Bu memleketin millî 
menfaatlerini kendi menfaatleriyle telif etsin. 
Bizi övsün istemiyoruz. (Sağdan «radyodan 
övüldüğünüz yetişmiyor mu?» sesleri) Bizim şu 
kürsüden söylediğimiz lâfları ehemmiyetleriyle 
karşılıklı efkârı umumiyenin huzuruna götü
rebilecek objektif ve müstakil matbuat isti
yoruz. (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşlar, matbuat hürriyeti demek şu
dur : Matbuat Kanununa istinaden meselâ her 
hangi bir kimse her hangi bir vilâyetimizde 
meselâ Hatay'da, Kars'ta böyle bir gazete 
çıkarıyor. Orada birisi ne idiği belirsiz, alıyor, 
yazıyor, hakaret ediyor. Böyle matbuat hürriye
ti istemiyoruz arkadaşlar. Demokrat Parti ik
tidarı böyle bir matbuat hürriyetine müsaade 
etmiyecektir! (Sağdan, gürültüler) 

Arkadaşlarım, ne garip tecellidir ki, bîr 
gazete sahibi olduğum için sağdan mütema
diyen «ilân ilân» diyorlar, «Menfaat» diyorlar, 
şu diyorlar bu diyorlar. Derler, dillerinde ke
mik yok ki. Neler demediler ki.. 

Şimdi efendim, ben size Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsünün «Gazetelere şunu şunu ve
riyorlar» şeklindeki iddiasını karşılamak için 
şuradan rakamlar okuyacağım, müsaade eder
seniz. * 

1957 senesinde kâğıt ithal etmek üzere 
Türk matbuatına 1957 yılı içerisinde vermiş ve 
transferini yaptırmış olduğu rakamları okuyo
rum gazeteleri : 

Hürriyet gazetesi, 319 527 dolar. Yeni Sa
bah, 181 400 dolar. Milliyet, 155 570 dolar. Cum-
huriyet, 157 319 dolar. (Soldan, tarafsız gaze
te sesleri) Tercüman, 91 799 dolar. Havadis, 
83 000 dolar. Dünya, 78 644 dolar. 

Şimdi gelelim İstanbul Ekspres gazetesine: 
38 bin dolar. (Sağdan; «o da mı gazete?» ses
leri) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ulus gazetesi? 
MİTHAT PERİN (Devamla) —Merak et

meyin Emin Beyefendi, sizin de sorunuzu ce
vaplandıracağım. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Tiraj, tiraj! 
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MlTHAT PERİN (Devamla) — Onu da soy-

lerim, merak etmeyin. Zatıâlinizin büyük mera
kım tatmin edeceğim Emin Beyefendi hazret
leri. 

Zafer, Akşam Postası iki gazete. 45 625 do
lar. Ulus gazetesi 38 703 dolar. 

Şimdi başka öğrenmek istediğiniz rakam var 
mı? . 

REİS — Karşılıklı sual, cevap şeklinde ol
masın. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — istanbul Ek
spres'in tirajı? 

MİTHAT PERlN (Devamla) — istanbul 
Ekspres'in tirajını gidersiniz, Gazete Sahipleri 
Sendikasına bizzat müracaat eder, oradan öğre
nirsiniz. 

RElS — Zatıâliniz grup adına konuşuyor
sunuz. Bunlan işitmemiş olun, bunlar şahsınızı 
alâkadar eder. 

MİTHAT PERlN (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar, malzeme tevziatı ve kâğıt tevziatı nasıl 
yapılır? Anlatayım müsaade ederseniz, öğrenil
mesinde fayda vardır; arkadaşlarımız bilmiyor
lar. 

Gazetelerin bugünkü ihtiyaçları, gazete sa
hiplerinden müteşekkil ve istanbul'da kurulmuş 
«Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası İdare He
yeti» nin tetkikleri neticesi, tirajlarım tesbit eden 
bir heyetçe verilmekte ve kâğıt miktarı ile mal
zeme miktarını bu heyet tesbit etmektedir. 

RElS — iki dakikanız kaldığını arz ederim. 
MİTHAT PERİN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; ilân bahsini ben burada okumıya-
yım. Bu bahsi salahiyetli vekil arkadaşlarımız 
sizlere izah eder, tatmin edici rakamları verirler, 
vereceklerdir. Ben şuradan Demokrat Parti Gru-
pu adına şunu tekrarlamayı memleketin ve bası
nın hayrına telâkki ederim ki, Türkiye'de ob
jektif ve müstakil basın kurulmadıkça, yani mu
haliflerin tesiri altında kalan bir basın mevcut 
bulundukça bu memlekette basının demokrasiye 
hizmet etmesi asla tasavvur olunamaz! (Soldan 
alkışlar) 

RElS — Pazıl Yalçın.. (Yok.sesleri) 
Hamdi Çonoğlu (Yok sesleri) 
Osman Canatan (Yok sesleri) 
Mekki Said Esen» buyuran. 
MEKKt SAlD ESEN (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlarım; Bülent Ecevit Beye gelin
ceye kadar yani benimle birlikte, 6 kişi konuş-
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j muş olsaydı, söz sıramı kendilerine verecektim. 

Çünkü kendileri benim altıncı olduğumu, bana 
sıra gelince kifayeti müzakere takriri geleceğini 
söyliyerek sıralarını bana vermiş oluyorlar. 

Biz bugün Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğünün kendi namına hazırlanmış olan 
son bütçesini müzakere ediyoruz. Biliyorsunuz 
ki, bir Basm - Yayın ve Turizm Vekâleti kurul
muştur. Bunun Teşkilât Kanunu, ele alacağı 
mevzuların ehemmiyetiyle mütenasibolarak iti
na ile hazırlanmaktadır. Emin Soysal arkada
şımızın şikâyet ettiği bu gecikmenin bu teşkilâ
ta, bu yeni vekâlete verilen ehemmiyetten ötürü 

i olduğu ortadadır. Biz bugün sadece Umum Mü
dürlüğün bütçesini konuşmak mecburiyetinde 
kaldık. 

Bu bütçe dolayısıyle muhalefete mensup ar
kadaşların söyliyeceklerini hakikaten grupunm-
zun bütün âzası evvelden bilmekteyiz. Bunlar 
çok tekrar edildi. Bütçe vesilesiyle de tekrar et
mekte belki kendileri için fayda vardır, haklı
dırlar, belki bundan sonra da tekrar edecekler-" 
dir. Biz bunları o kadar öğrendik ki, meselâ 

I gruplarımızın yaklaşmaları mevzuubahsolsa ve 
meselâ Sırrı Atalay Bey «Benim namıma «en 
konuş dese» onun söyliyeceklerini kelimesi ke
limesine ifade edebilirim. 

Siz de, hakikaten .muhalif arkadaşlarımız da, 
kendilerine grupumuzda verilen cevapları ez
berlemişsiniz. Görülüyor ki, muhalif arkadaşlar 
da hakikaten kendi şikâyet ve iddialarına ce
vap olarak söylenmiş olan mütalâaları bizim kâ"-
dar ezbere biliyorlar, iki tarafta âdeta noktai 
nazarlarına saplanmış bulunuyorlar. Ve her hal
de muhalefetin bu işi bir basm hürriyetinden 
ziyade siyasi bir partinin propaganda vasıtası 
olarak ele almakta olduğuna ihtimal vermek ica-
beder. 

Söylenen sözler malûmdur, bunlara verilen 
cevaplar tek cümle ile şöyle olmak icabeder : 
Türk basınının bir numaralı dostu olarak iş ba
şına gelen Demokrat iktidar, bugünkü tedbirleri 
üzüle üzüle almak mecburiyetinde bırakılmıştır. 
(Sağdan, «Allah Allah» sesleri) Ben verilen ce
vabı söylüyorum. Fakat hakikatte bu mevzula
rın müzakere edileceği yer dahi Basın - Yayın 
ve Turizm bütçesi olmasa gerektir. Basın - Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğünün ifa ettiği 

I vazife itibariyle, bu şikâyet mevzulariyle hiç-
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bir alâkası yoktur. Bu umum müdürlüğün ne 
mürekkep, ne kâğıt, ne makina, ne ilân ve ne de 
hürriyet kontenjaniyle alâkadar olmadığı mey
dandadır. Basın - Yayın ve Turizm Umum Mü
dürlüğü gazetelere basın kartı gibi birtakım is
tisnalar dağıtan bir müessese halindedir. Bu iti
barla yaptığınız şikâyetlerin alâkadar olduğu 
bütçelerde sarf edilmesi icabederdi. Muhalifler 
atlamış oldular. Bunların, «Basın - Yayın» is
minden istifade ederek konuştukları anlaşılıyor. 

Yalnız bu konuşmalar eğer Basın - Yayın 
Umum Müdürlüğünün eski devrindeki vaziyete 
aidolsaydı, o vaziyet ele alınarak serd edilmiş 
olsaydı hakikaten isabetli, zamanında ve yerin
de olarak mevzuu ele almış olurlardı. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Zaman mesele
sini bırakın. 

MEKKÎ SAÎD ESEN (Devamla) — Zira es
ki devirde, Basın - Yayın kanunlarla değil, ka
nunların yambaşmda direktiflerle idare edilir
di. Emin Soysal bunu çok iyi bilir. 

Bu direktif ya şifahi veya tahrirî olurdu. Bu 
gazetelerin neşredeceği, edemiyeceği şeylere, ya
zılış tarzına, puntolarına, resimlerin nereye ko
nulacağına kadar devam eder giderdi. Bu direk
tiflere aykırı hareketin en küçük cezası, gazete
nin kapanması idi. Bu direktifler arasında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi müzakerelerinin - ha
ni içtüzük tadilâtı dolayısiyle uzun uzun müna
kaşasını yaptığımız - Türkiye Büyük Millet Mec
lisi müzakerelerinin gazeteler tarafından doğru
dan doğruya yazılamıyacağı emri de vardı. Mu
halif olması dolayısiyle bir mevlût ilânından 
Türkiye'de gazete kapatılmıştır. Şunu ifade ede
yim ki, her hangi bir şeyin müdafaasını yapmı
yorum. Yalnız Hasan Tez arkadaşımın dediği 
gibi, objektif olmaya çalışıyorum. (Soldan, gü
lüşmeler) 

Arkadaşlarımız eğer bu mütalâaları serd 
ederken, daha samimî olarak mevzuatı tetkik 
ederken onun etrafında olan şeyleri gazetelerin 
elini kolunu bağlıyan o direktifler zincirini de 
hatırlamalardı, biraz olsun, hakikatin civarında 
dolaşmış olurlardı. Bunun faydası şudur : 

Böyle etrafı ile hatırlamak onlar için daha 
samimî olarak konuşmayı tazammun edecek ve 
aramızdaki uçurum - Kemali esefle söyliyeyim -
daha fazla açılmak istidadını göstermiyecekti. 
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Kısaca; fikirlerimden ziyade hislerimi ifade 

ettim, hürmetler ederim. 
REÎS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Bülent Ecevit, buyurun efendim. 
BÜLENT ECEVÎT (Ankara) — Muhterem 

Arkadaşla?*, Sayın meslekdaşım Mekki Sait 
Esen'e bir lâtife yapmıştım, bunun üzerine ba
na kendi sıralarını teklif etmek inceliğinde bu
lundular. Teşekkür ederim, sıralarını vermiş 
kadar oldular. 

Bir nokta üzerinde Sayın Mekki Saii Esen'-
in düşüncesine iştirak ediyorum. Teşkilâta ba
kacak olursak; «Basın - Yayın ve Turizm» Ba 
kanlığı, adına rağmen, Hükümetin basın poli
tikası ile doğrudan doğruya ilgili değildir. An
cak grup sözcümüzün bu vesile ile basın poli
tikasına da temas etmekte hakkı vardı, çünkü; 
Hükümetin basın politikası ile ilgili bakanlık 
maalesef bütçe görüşmeleri vesilesiyle Meclis 
huzuruna gelmemektedir; onun için şu sırada 
Sayın Sıtkı Yırcalı o vekilliğin mânevi yükü
nü de yüklenmiş bulunmaktadır. Bununla bera
ber, ben de Mekki Sait Esen arkadaşım gibi 
düşünerek konuşmamda bu konuya temas et
meyecektim. Doğrudan doğruya radyo üzerine 
konuşacaktım. Fakat Demokrat Parti Grup 
sözcüsü konuşmalarını Hükümetin basın politi
kası üzerine teksif ettiler. Cumhuriyet Halk 
Partisinin kendi karariyle son verdiği tek par
ti devrinde Hükümetin basın politikasından ör
nekler verdiler. Fakat bugünkü Hükümetin ba
sın politikasına temas ederken bir nevi tek par
ti devrine dönme temayülünü ifade ettiler 
(«Mesele nedir?», sesleri) Şimdi arz edeceğim. 
Bendeniz bu mevzua girmiyecektim. Fakat Sa
yın Demokrat Parti Grup sözcüsü bu mevzua 
temas ettiği için ben de ona arzı cevabedeee-
ğim ve ondan sonra vakit kalırsa, asıl nıevzu-
uma geçeceğim. 

Sayın Mitat Perin; «Müstakil ve objektif 
bir matbuatın hasretini çekmekteyiz», «Biz 
mesuliyetsiz matbuat istemeyiz», dediler, ve 
matbuattan neler beklediklerini söylediler. Sa
yın sözcü burada büyük bir tezada düşmüş bu
lunuyor. Müstakil matbuat ne demektir? Müs
takil matbuat, evvel emirde, Hükümetin kon
trolü ve direktifi altında bulunmıyan matbuat 
demektir. Eğer Hükümet "basını takyit ve tah-
didederse~, siz nasıl basın müstakil olmalıdır di
yebilirsiniz? Grup sözcüsü uzun uzun basma ta-
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limat verdi. Eğer demokratik bir idareniz ol
duğunu kabul ediyorsanız sözcünüz bu şekilde 
konuşmamalı idi. Çünkü; demokratik bir ida
rede Hükümet veya iktidar partisinin basını 
murakabe etmeye hakkı yoktur; buna mukabil 
basının Hükümeti murakabe etme hakkı, hattâ 
vazifesi vardır. (Sağdan; bravo, sesleri) Be
ğenmedikleri şey, basının "bu murakabe vazife
sini yürütmek, her türlü güçlüklere rağmen 
yerine getirmek gayretidir. 

Arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, 1950 
ye kadar canı yürekten Demokrat Partiyi des
teklemiş olan basın bugün bâzı konularda.mu
halefetle paralel bir politika takibediyor gibi 
görülebilir. Bunun da bir sebebi vardır. Hâdi
seler öyle getirmiştir ki, muhalefet olarak biz
lerin üzerinde durduğumuz birçok meseleler 
haddizatında basının da kendi meseleleridir. 
Meselâ bizim basın hürriyetini ilgilendiren dâ
vamızda nasıl olur da basın bizi yalnız bırakır? 
Şerefli, haysiyetli bir basından bu beklenebi
lir mi? (Sağdan; alkışlar) 

Sonra; Demokrat Partili sözcü arkadaşımız 
müstakil, hususi teşebbüs olarak kurulmuş ga
zetelerin Büyük Millet Meclisi, •müzakerelerini. 
objektif aksettirmediğini söylediler. Bundan 
şikâyet edebilirsiniz, fakat müstakil basına bu
nu. şart koşamazsmız. Her insanın muayyen bir 
fikri olur. (Soldan; gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, karşılamayınız. Nok-
tai nazarını söylüyor. Devam buyurunuz. 

BÜLENT ECEVlT (Devamla) — Herkes 
kendi fikirlerini yaymak için gazete çıkarabilir. 
Ama bizim de bir dâvamız vardır. Radyo, bir 
özel teşebbüs değildir. Hususi eşhasın verdiği 
paralarla işüyen bir müessese değildir, mille
tin malıdır. Bu Millet Radyosu bu Millet Mec
lisinin müzakerelerini objektif olmasını,istedi
ğiniz basın kadar objektif olarak aksettiriyor 
mu?.. 

REİS — Müddetiniz dolmuştur, cümlenizi 
tamamlayın, efendim. 

BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — Radyo bu
gün bir Hükümet organı, bir iktidar organı 
halinde çalışmaktadır. Halbuki Meclis müzake
relerini verirken radyo şunu göz önünde tut
malıdır: Meclis teşriî kuvveti olarak icranın üs 
tündedir. Radyo Meclis tartışmalarını halka 
verirken, halk ile Meclisin arasına girmeye ne 
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hakkı var, Hükümetin? (Sağdan; şiddetli al
kışlar) 

'Çok özür dilerim Sayın Vekilden, vaktin 
bitmesi sebebiyle kendi vekâletleri sınırı için
de hazırladığım konuşmamı yapamadım. (Sağ
dan; «Bravo», sesleri, alkışlar) 

REÎS — Buyurunuz Vekil Bey. 
BASIN YAYIN VE TURİZM VEKİLİ SIT

KI YIRCALI (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, 

Yeni kurulmakta olan vekâletimiz hakkında 
arkadaşların. çeşitli tenkidleri oldu. Bizzat ken
dilerinin de bir nebze işaret ettikleri gibi, Halk 
Partisi Grupu sözcüsü arkadaşımız, bu vekâlete 
teveccüh edecek noktalar ve. takibedilecek gaye
ler üzerinde, Büyük Meclis huzuruna, Vekâleti
miz Teşkilât Kanunu geldiği zaman, uzun boylu 
durur ve bunları o zaman tenkid edebilirdi. Bu
gün bu mevzuda türlü mütalâalar ileri sürmele
rinin, üstelik tefeül eder gibi kötü tenkid yoluna 
gitmelerinin sebebini, ben şimdi bu kürsüye daha 
ziyade, vekâletimizin teşkilâtı ne olursa olsun 
yalnız tenkid etmek hevesiyle çıkmış olmaların
da bulmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bir gece çalış
maya devam ettikten sonra sabahın ileri bir sa
atine geldik. Dinlemenin, konuşmanın da elbette 
bir hududu vardır. Uzun konuşacak, buraya ge
tirdiğim dosyaları okuyacak değilim. Yalnız bir
kaç nokta üzerinde kısaca durmakla iktifa ede
ceğim. Bunun için de özür dilerim. 

Arkadaşlarım, demokrasi her şeyden evvel 
millî iradeyi tecelli ettirmek gayesini güder. 
Böyle başlarken mücerret ve iddialı bir konuşma 
yapacağım sanılmasın. Yalnız bâzı esasların her 
şeyden evvel vuzuh ve sarahatle tesbit edilmesi 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. Evet, demokrasi 
millî iradeyi tecelli ettirir. Millî irade ise evvelâ 
memlekette seçimle tecelli eder ve teşriî meclisin 
hüviyetinde teşahhus eder. Teşriî meclis böylece 
bütün milleti temsil eder. Bütün milleti temsil 
eden meclis de, kendi içinden o günün ekseri
yetine göre Hükümetini teşkil eder ve onu tas-
vibeder. Hükümet bir defa teşkil ve tasvibedil-
dikten sonra, artık o Mecliste bulunan muhale
fetin ve muvafakatin, topyekûn bütün Meclisin 
Hükümetidir, binnetice bütün Türk Milletinin 
Hükümetidir. Bu suretle Hükümet, âmme or
ganları üzerinde tasarruf ederken ve politika 
olarak mesuliyetlerini kullanırken artık o millî 
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iradenin kanuni ve fiilî mümessili olmaktan hak
larını alır. Hükümetin karşısında muhalefet ar» 
tık elbette bu hukuki temellere dayanan başka 
bir Hüküratemiş gibi bir şahsiyeti haiz değildir. 

Halbuki, muhterem arkadaşlarım, biz, Halk 
Partisinin iktidarda iken muhalefete, muhale
fette iken de iktidara emretmek kompleksi için
de bulunduğunu görmekteyiz. İktidarda bulu
nurken emretmek kompleksi, seçimlerden sonra 
muhalefete düştüğü zaman ise» hâlâ iktidarı 
devam ettiriyorum zihniyeti ile kendisini Hü
kümetin karşısında müstakil bir varlık gibi gö
ren bir kompleksin içindedir. Diğer taraftan 
Meclisteki büyük ekseriyete rağmen, seçim sis
temimize göre reylere bakarak siz ekseriyette 
olamazsınız, demektedir. Ekseriyette olup olma
ma meselesi, bir seçim nizamı, bir seçim huku
ku, bir secim strüktürü meselesidir. Ekseriyete 
dört mebus, bir mebus fazlasiyle de gelinir ve 
kalınır. 1875 Fransa'sında Millî Meclis bir tek 
rey fazlasiyle Cumhuriyet ilân etmişti. İngil
tere'de 1951 de Muhafazakâr Parti, seçimlerde 
îşçi Partisi kendisinden çok büyük miktarda 
rey aldığı halde, zannederim 30 kadar milletve
killiğinden mürekkep bir ekseriyet elde etmiş, 
iktidara gelmiştir. Çünkü oradaki dar bölgeli 
ve ekseriyete dayanan seçim sistemi bu netice
yi vermişti. Bu sistemle bir parti bütün mem
lekette daha fazla rey aldığı halde, başka parti 
iktidara gelebilmektedir. Bizim geniş bölgeli, 
liste usulü, ekseriyete dayanan seçim sistemi
miz, bu bakımdan çok daha mütekâmildir. Esa
sen her memlekette demokrasinin, kendi tarihî 
inkişaf seyrine ve muhtelif sosyal hususiyetle
rine göre arz ettiği şekil değişiklikleri vardır. 
Dünyanın en ileri demokrasilerinden oldukları 
herkesçe kabul edilen Fransa, İngiltere, Ame
rika, Belçika ve Almanya'nın hukuk bakımın
dan birbirlerinden nasıl tezat içinde ayrıldıkla
rı malûmdur. Şimdi bunlardan birinde demok
rasi vardır, diğerinde yoktur, demeye elbette 
imkân bulunamaz. 

Muhterem arkadaşlar, mevzuumuzla alâkalı 
olarak İngiltere'den başka bir misal vermeme 
müsaadenizi rica edeceğim. 1945 te İşçi Parti
si, hattâ Liberal Partinin de reyleri ile birlik
te, üç yüz, dört yüz bin rey farkı ile iktidara 
geldi. Avam Kamarasında beş on âzalık fazla
lığı vardı. Buna rağmen, uzun yıllardan beri 
kurulmuş ve oturmuş bir rejimi olan ve her 
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türlü ananeleri ile ve özel iktisadi bünyesi ile 
bu eski rejime bağlı bulunan İngiltere gibi mu
hafazakâr bir memlekette, bu kadar az bir rey 
farkı ile ve beş on âzalık bir Avam Kamarası 
ekseriyetiyle, İşçi Partisi bütün bir sosyal ve 
iktisadi rejimi baştan başa değiştirdi. Âdeta 
bir ihtilâl yaptı. Madenlerden tutunuz da» en
düstriden geçiniz de ta köy doktorlarına ve ec
zanelere kadar birçok müesseseleri ve hizmetle
ri devletleştirdi. En ortodoks sosyal ve iktisadi 
mekteplere mensubolan Oxford ve Cambridge 
üniversiteleri, diğer sosyal organlar ve Mecliste 
ekalliyette bulunan partiler, bağırmadılar. Mem
lekette ihtilâl oluyor, demokrasi yıkıldı, yapı
lanlar ilme, Anayasaya ve insan hukukuna ay
kırıdır, bir rejim öldürülüyor, bizim istedikleri-
mizse yerine getirilmiyor, gibi iddialarda bu
lunmadılar. Çünkü Hükümet bir defa iktidara 
gelip de millî iradeyi temsil ettiği zaman, artık 
kendisini iktidara getiren partinin programını 
tatbik etmeye mecburdur. Muhalefete birtakım 
avanslar vermeye maddeten ve manen mecbur 
değildir. (Sağdan, gürültüler; «öyle ise siz de 
programınızı tatbik edin» sesleri) Muhalefe
tin murakabesi ve tenkidi, Hükümet programı
nın tatbikinde yardımcı olmak, tatbikin aksak
lıklarını önlemektir. Fakat esas olan, iktidarda
ki partinin programının tatbikidir. Başka türlü 
düşünmek, millî irade ile iktidarda vukua gele
cek değişikliklerin mânasını kabul etmemek olur. 

Muhterem arkadaşlarım, işte radyoyu kulla
nırken bis de bütün dünyaca tanınmış olan bu 
hakikatlere, kendi kanunlarımıza, kendi Anaya
samıza mal olan bu hakikate istinaden ve Hü
kümet olarak kullanıyoruz. Bugün bütün dün
yada radyo ile alâkalı olarak mevcut durumu 
misallerle tafsil etmeye lüzum görmüyorum. 
Yalnız şunu belirteyim ki meselâ Fransa'da 
dahi radyoda cevap vermek hakkı tanınmamış
tır. Fakat ceza hukuku bakımından herkes hak
kını aramak yoluna gidebilir. Gene Fransa'da 
çok yakın bir mazide bir koalisyon hükümetini 
kurmuş olan Guy Mollet, her hafta radyoda po
litikasını anlatırdı. Orada da radyo kısmen dev-
letleşmiş bir haldedir. Muhalefetin bütün İsra
rıma rağmen, kendisine radyoda konuşup ce 
vap vermek hakkı tanınmadı. Hukukan milleti 
temsil eden iktidar hükümet olarak radyoda 
yalnız ben konuşurum, dedi. Binaenaleyh Halk 

1082 — 



t : 48 27.2.1958 O : 1 
Partisi hükümetin karşısına geçerek kendisi ile 
hükümet arasında bir eşitlik talebetmeye bu ba
kımdan da haklı olamaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, müsaadenizle 
size bir vesika okuyacağım. Bu, Cumhuriyet 
Halk Partisinin ikidarda iken Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı olan Nihat Erim'in 
23 Şubat 1949 tarihinde bu kürsüden yaptığı 
bir konuşmadır. Kendisi diyor ki: 

. . . . . . . . . Radyodan veya ajanstan par
tilerin faydalanması ve bu faydalanmada mü
savatın gözetilmesi başkadır, radyo ve ajans
tan Hükümetin faydalanması başka şeydir.» 

« Evvelâ hükümeti, iktidar partisi ile ka
rıştırmamak lâzımdır. Hükümet, memleket ida
resi kendisine mevdu bir mekanizma olarak, 
bir heyet olarak vatandaşları kendi icraatı, 
kendi kararları hususunda elindeki bütün va
sıtalarla en geniş ölçüde tenvir etmeyi kendisi 
için bir vazife bilir. Bunun böyle bilinmesini, 
öyle ümidederim ki, iktidar partisi olduğu ka
dar, muhalefet partisi de tabiî karşılayacaktır.» 

Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım biz bugün 
radyoda ve ajansta Meclisin umumi havasını 
aksettirecek şekilde muvafakatin ve muhalefe
tin fikirlerini ve mütalâalarını neşretmeye devam 
ediyoruz. 

Şimdi gelelim eski devirdeki basın hürriyeti 
ile yeni devirdeki basın hürriyetine. Arkadaş
lar size şimdi birkaç tane talimat okuyacağım. 
Bunlar mahkemelerin aldığı kararlar değil, hattâ 
Vekiller Heyetinin imzaladığı kararnameler do
ğu, sadece o zamanki Matbuat Umum Müdür
lüğünün tesbit edip gönderdiği talimattır. Ve 
bir gazete bu talimata üç kere aykırı hareket 
edecek olursa o gazete re'sen kapatılabilmekte-
dir. îşte bu talimattan birkaç tanesi: 

«1. Son günlerde İstanbul Matbuatında cali
bi dikkat bir vüsat alan malûm poliniklere yarın 
sabahtan itibaren ve katî surette nihayet verile
cektir. 

2. Matbuatımızın her hususta temkinli ve 
mutedil bir neşriyatla müttehit Türk efkârı 
umumiyesinin hakiki mâkesi olarak kalmasını 
ehemmiyetle rica ederim.» 

«Reisicumhurumuzun bugünlerde yapması 
mutasavver olan seyahatleri hakkında Matbuatı
mızda hiçbir suretle neşriyat yapılmamasını ga
zetelerin salahiyetli mümessilerine tebliğini 

ehemmiyetle rica ederim.» (Sağdan, «askerî tef
tiş» sesleri) 

« (Not) Cumhurbaşkanı ve Başvekilin seya
hatleri ile ilgili haberlerin verilmemesi hakkında 
verilen emirler mütaaddittir.» 

«Vergilere yapılması mutasavver zamlar hak* 
kında hiç bir neşriyatta bulunulmamasının gaze
telerin salahiyetli mümessillerine tebliğini;» 

«Bugünlerde vukua gelen tren kazaları hak
kında hiç bir suretle neşriyat yapılmamasının 
gazetelerin salahiyetli mümessillerine tebliğini; 
(Soldan, gürültüler) 

REÎS — Arkadaşlar, rica ederim, sükûneti 
muhafaza edin ve yerlerinize oturun. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM VEKtLl 
SITKI YIRCALI (Devamla) — «Bundan sonra 
Millî Şefin yapacakları seyahat hakkında Mat
buat Umum Müdürlüğü ile Anadolu Ajansından 
verilecek haberler haricinde bir şey yazılmama-
sının gazetelerin salahiyetli mümessillerine ehem
miyetle tebliğini,» 

«Mebus General Kâzım Karabekir'in 23 Kâ
nunuevvel 1940 Pazartesi günü Büyük Millet 
Meclisinde yapmış olduğu beyanat gazetelerimiz
de hiç bir suretle dere edilemiyecek ve bu beya
nattan bahsedilmiyecektir.» 

«1942 senesi varidat bütçesine yapılacak zam
lar hakkında haber veyahut mütalâa kabilinden 
hiçbir suretle neşriyat yapılmıyarak Anadolu 
Ajansının vereceği haberlerin neşri ile iktifa 
edilmesi.» 

«Bu seneki mmtikavi veya umumi mahsul 
vaziyeti hakkında neşriyatta bulunulmamasının 
gazetelerin alâkadar mesullerine tebliğini», 

«icra Vekilleri Heyeti âzalarının yurt için
deki seyahatleri hakkında Anadolu Ajansı ta
rafından verilecek (haberlerden başka neşriyat 
yapılmaması», 

Muhterem arkadaşlarım, bu talimatları gö
rüyorsunuz. Bu misallerle, 1946 ya kadar mat
buatın mahkeme kararları ile değil, idari ka
rarlarla nasıl sevk ve idare edildiği, güdümlü 
bir hale getirildiği tebarüz etmektedir. Şimdi 
1946 dan sonraki Halk Partisinin matbuat hür
riyeti hakkındaki tatbikatına ait hattâ şahsi 
bâzı misaller* vereyim : İşte ben Halk Partisi
nin çok partili devirdeki matbuat rejiminin tat
bikatına uğramış bir arkadaşınızım. Çok par
tili rejimde 23 defa malhkemeye sevk edildim. 17 
defa bu sevkım tevkif karariyle olmuştur. Niçin 
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şekere zam yapıyorsunuz da şeker istihsalini ar 
tıracak fabrika yapmıyorsunuz, diyen bir mü- , 
talâa dermeyan etmem ba'hane edilerek hem ; 
Hükümete hem de Hükümet Başkanına sanki . 
hakaret etmişim 'gibi mahkemeye sevk edildim. ] 
Bir başka defa sadece vekillere ve o sırada Ça- j 
lışma Vekilinin hususi vagonu ile Balıkesir'e 
geldiği zaman inip yapılacak: temenni ve şikâ- j 
yetleri dinlemediğini:, yazmam, ayrıca tevkif • 
talebiyle maQik.em.eye seçkime sebeboldu. Diğer ' 
tevkif ve mahkemeye sevk taleplerindeki sebep- i 
lerin birçoğu, hattâ bunlardan da daha basit, ] 
âmme hizmetleri görenleri, veya müesseseleri j 
hakarete mâruz tutmak değil, belki vazifelerini 
bile kolaylaştırmak yolundan ileri sürülmüş fi-
kirlerden ibaretti. 

Başka misaller vereyim : Kömürün karneye 
tâbi tutulacağım yazmış olmalarından dolayı j 
'beş İstanbul gazetesi, hem de aynı havadisi ver
dikleri halde aralarında kapalı kalmak müdde- j 
tinden müsavat bile gösterilmeden muhtelif 
müddetlerle kapatılmıştır. Yine bir başmakale
nin iç sayfadaki malbadını bir «sütün yerine iki 
sütun üzerine verdiği için Cumhuriyet gazetesi 
kapatılmıştır. 

Bunları sizlere şu gördüğünüz Basın - Yayın j 
ve Turizm Umum Müdürlüğünün resmî dosya
larından okuyorum. Yüzlerce, üçü bir araya 
geldiği takdirde kapanmaya sebebfolabilecek i 
gazetelere ihtar tezkerelerine ve birçok idari, 
hattâ bir tek Umum 'Müdürün mütalâasına da
yanarak, verilmiş kapanma, kararlarını okuya
rak .sizi fazla işgal etmek istemem. 

Muhterem arkadaşlarım, 
.Simdi öyle bir rejime girdik ki, artık «Siz 

bunu yaptınız, biz bunu yaptık» devrinden uzak 
olmalıyız. Muvafakat de, muhalefet de bir gaye 
değildir. Biz, sadece birbirimizi tamamlıyan 
müesseseleriz. Bu meme! ektin içinde, arkadaş
larımın 'dediği gibi, muhtar üniversite, muhtar 
hâkim, muhtar şu, muhtar bu... Bütün bunlar 
birbirleriyle tezat halinde, birbirine karşılık 
ayrı ayrı yaşı yan müesseseler değildir. Bunlar 
Hükümetin de karşısında değildirler. Hükümet 
başta, bütün bu müesseseler onun tertip ve ne
zareti altında âmme hizmeti gören, birbirini 
tamamlıyan ve talkviye eden ve bir manzume I 
halinde vazife gören müesseselerdir. I 

Muhterem arkadaşlarım, yukarda geçmiş 
devre ait verdiğim misalleri sadece vakıaları J 
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bütün tarihî oluşları içinde olduğu gibi göster
mek için zikrettim. Yoksa bunları geçmiş bir 
devri yeniden kötülemek için söylemiyorum. 
Dünkü mebdelerden başlanarak bugün varıl
mış olan neticeleri kıymetlendirmek bakımın
dan tesbit etmek istedim. Bugün kazanılmış me
safelerin, elde edilmiş noktaların târsini ve bu
günkü çeşitli iddiaların mâhiyeti ile hepimizin 
müşterek arzumuz olan ve daha sonra varılma
sını istediğimiz gayelerin elde edilmesi yönün
den bunları belirtmenin ehemmiyeti vardır. 
Çünkü sosyal hâdiselerin, tefekkür gelişmele
rinde hakiki bünyeleri ancak tarihî seyri 
içinde mütalâa edince tezahür eder. Başıboş, mü
cerret iddialar, realitelerle vazifesi olmıyau bir
takım nazari mütalâalar dermeyeni ile değil. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi matbuata ge
lelim : 

Demokrat Parti muhalefette iken matbuat ile 
mutlak olarak dosttu, bugün de dosttur ve yarın 
da dost kalmakta devam edecektir. Biz esasen 
muhalefet olsun, üniversite olsun, matbuat olsun 
hiçbir şahıs ve hiçbir müesseseye, ne dün. muha
lefette iken ne de bugün iktidarda bulunurken 
karşımızda bir hasım olarak, karşımızda onlara 
başka ve ayrı bir unsur olarak bakmış değiliz. 
Biz fikirlerle mücadele ettik, bugün de fikirlerle 
ve tertiplerle mücadele etmekte devanı diyoruz. 
Kanunlara ve nizamlara aykırı gelecekler hakkın
da tatbikat yapmak da hakkımızdır. Tahditler 
olmasın mı? Elbette olacaktır. Çünkü hürriyet 
mefhumu bizatihi bir tahdidi tazammun eder. Bu 
da âmme hizmeti gören bütün müesseselerin her 
şeyden evvel hakları kadar maddi ve mânevi me
suliyetlerini idrak etmeleri ile başlar. Arkadaşlar 
pek iyi bilirler ki, demokrasi mânevi ve maddi 
mesuliyetler rejimidir. Demokrasi yalnız haklara 
râei değildir. Hükümet de muhalefet de kanun
ların müeyyidesi altındadır. Bilhassa muhalefet 
en büyük mânevi mükellefiyet ve mesuliyet altın
da bulunmaktadır. Muhalefet ve bunun dışında 
bulunan âmme organları, hareketlerini ona göre 
ayarlamak mecburiyetindedirler. Şimdi vaziyet 
böyle olunca bir yönden tarize mâruz kalıyoruz. 
Bakınız, bu devirde hürriyeti, tahdideden birta
kım kaideler kondu diye, basında neler çıkıyor. 

Şahsıma taallûk eden işlerde hakikatle hiçbir 
ilgisi almayan en ağır ithamlar ve isnatlar çıktı, 
Ben bunun tekzibine bile lüzum görmedim. Hiç
bir cevap hakıımı kullanmadım. Fakat tarizlerin 
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mesuliyetini üzerimize aldığımız müesseseye kar
şı yapılması* takdirinde, bize emanet edilen hiz
metleri 3^erinde yapabilmeyi önliyecek hareketlere 
gidildiği zaman, bunlara karşı kanuni haklarımı
zı kullanmak bizim için manen ve maddeten bir 
vazife ve mecburiyettir. Aksi takdirde hepimi
zin korumakla mükellef olduğumuz müesseseleri 
farazi birtakım mütalâalarla işlemez ve itibar 
edilmez bir hale getiririz. Bundan en büyük za
rarı rejim görür, bunun en faal uzuvlarından bi
ri olan muhalefet görür. 

Basma koyduğumuz kayıtları ister miydik; 
Gönlümüz elbette istemezdi. Ama her devirde ve 
her rejimde, her yerde ve her memlekette kayıtlar 
konmuştur. Bizim koyduğumuz kayıtlar iki nok
ta üzerinde toplanır. Birincisi: Şeref ve haysiyeti 
koruyarak hakarete mâni olmak. İkincisi: Yanlış 
ve hakikatle ilgisi olmıyan haberleri tashih et
mek ve önlemektir. Bunların ötesinde kaytılar 
yoktur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Vekil Beyden 
bir sual soracağım. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM VEKİLİ 
SITKI YIRCALI (Devamla) — Görüyorsunuz 
ki, bizim prensibimiz daima ve daima demokrasi
nin karşılıklı anlayışı içinde herkesin kendi 
maddi ve mânevi mesuliyetlerini duyarak bera
berce çalışmasıdır. Eğer bu rejimi istiyorsak ne 
siz bizden ne biz sizden vazgeçeriz, vazgeçebili
riz. (Alkışlar) Ama bunu yaparken birbirimize 
de, mesuliyetlere de katlanmalıdır. (Alkışlar) 
Bu mânada daha iyiye, daha mükemmele gidece
ğimize inanıyoruz. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını, 
Matbuat hürriyeti bahsinde de bir iki vesika 

okumama müsaadenizi rica edeceğim. 
Profesör Nihat Erim 13 Eylül 1046 tarihin

de bu kürsüden neler söylüyor: 
«... Bugün kabul edeceğiniz bu tasarı bu de

mokratik esasta, liberal sisteme en küçük bir göl
ge getirmemektedir.» 

«Her şeyden evvel şu noktayı belirtmek iste
rim, hürriyet hiçbir yerde hudutsuz değildir. 
Hürriyet demek cezasızlık, sorumsuzluk, dokun
mam azlık demek değildir. Bilhassa bu mefhumu 
yüz elli senedir tatbik etmiş olan memleketler bu
nu böyle anlamaktadırlar. Arkadaşlar, onların 
vâzıı kanunları, onların hukukçuları, onların 
profesörleri yazdıkları yaslarda, kitaplarda 
hürriyetin, cemiyetin selâmeti için behemahal 
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sınırlanması lâzımgeldiğini tekrar edegelmek-
tedirler.» 

«Bir cemiyet ki, orada ferde kıymet veril-
mez, ferdin orada haysiyeti, şerefi her gün bir
kaç maceracının tecavüzüne uğrar, o cemiyette 
hürriyet yaşamaz arkadaşlar. Cemiyetin insan 
için insanları refah ve saadet içinde yaşatmak 
için var olduğunu kabul eden rejimlerin hep-

| sinde, hürriyete zaruri tahditler konması usulü 
j kabul edilmiştir.» 
j Şimdi size tanınmış Profesör Barthelemy' 

nin bu mevzudaki mütalâalarını okuyacağım : 
. . . » 

«Hürriyet, her şeyi söylemek ve her şeyi 
yapmak değildir. Başkalarının haklarını Dev
letin ve cemiyetin haklarını da hesaba katmak 
gerekir. Âmme intizamını da hesaba katmak 
gerekir. Âmme intizamını da unutmamalıdır. 
Devlet bir sanayi şubesini tanzim ettiği gibi 
hürriyeti de tanzim edebilir. Her halde bir si
yasi sanayi olan basını da tanzim eder.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Görüyorsunuz ki, evvelâ hakikatleri mutla

ka bütün şümulü ile ele almak lâzımdır. Karşı
lıklı cepheler halinde birbirimizle uğraşmak de
ğil, hepimizin hak ve vecibeler sahibi olarak 
mesuliyetini üzerimize aldığımız müesseselerin 
hizmetlerini en verimli bir hale getirecek, on
ları her türlü maddi, mânevi tecavüzden ma
sun tutacak ve gaye edindiğimiz seviyeye doğ
ruca yükseltmek için gayretlerimizin müşterek 
olarak neticeler verebileceği bir zemini elbirli
ği ile hazırlamak ve teminat altına almak vazi
femizdir.» (Soldan alkışlar) 

REİS — Efendim müzakereye- devam ediyo
ruz. Kemal Serdaroğlu burada mı? (Yok ses
leri) Melih Kemal Küçüktepepınar ? (Yok ses
leri) Nebil Sadi Altuğ? (Vazgeçti sesleri) İhsan 
Dai? (Yok sesleri) Sıtkı Koraltan? (Vazgeçti 
sesleri) Ferda Güley, buyurun. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Çok muhterem 
arkadaşlar, bütün iktidarların tabiatında yet
kisini kimseyle bölüşmemek, kimseye zırnık 
koklatmamak zaafı vardır. Ancak demokratik 
rejimle nizamlanmış memleketlerin. iktidarları 
bu zaaflarını yenerler, .kudretlerini temel va
sıflı müesseselerle bölüşürler; hem de seve se
ve bölüşürler. Çünkü bu bölüşmeyi, o cemiye
tin bekası için zaruri sayarlar. Bu temel vasıflı 

• müesseseler arasında, Sayın Vekilimizin de bu-

— 1086 — 



t : 48 27.2 
yurduklan gibi, hür muhalefet vardır, hür 
adalet vardır, hür üniversite vardır, bilhassa 
(hür basın vardır; demokrasinin temelinde evet, 
bilhassa hür basın vardır! 

Bir Fransız gazetecisi ne güzel ifade etmiş: 
«Elektrikle ampul arasında ne münasebet var
sa, demokrasi ile hür basın arasında da o müna
sebet vardır. Elektrik cereyanı olmadığı tak
dirde, nasıl ampul sadece buz gibi bir şişeden 
ibaretse, matbuat hürriyeti olmadığı takdirde I 
de o cemiyetin nizamı demokrasi ismini taşısa 
bile, buz gibi bir rejimden ibaret kalır. Bu 
ampul elektrik cereyanı ile dolarsa ışık verir. 
O cemiyetin bütün meselelerini, bütün nizam
larım aydınlatır. Aydınlıkta cemiyet doğruya, 
dürüste gider, namusluya gider, tertemize 
gider. Ampul sönerse o cemiyet karanlıkta ka
lır, iktidarlar alçaklığa doğru giderler, namus
suzluğa doğru giderler, kötülüğe doğru gider
ler.» (Soldan, o o o sesleri) Mücerret konuşu
yorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biraz evvel Sa
yın Sıtkı Yıreah 13. IX. 1946 tarihli bir vesi
ka okudular, aynı gün yani 13 . IX . 1946 tari
hinde belki de Nihat Erim'in yazmış olduğu o 
yazıya cevap olsun için yaptığı konuşmada; 
Ogünkü muhalefet lideri, Sayın Başvekil aynen 
şöyle buyurmuşlar : «işini doğru, dürüst ve 
açık görmek dâvasında olan hükümetlerin mat
buat hürriyetinden korkacakları hiçbir şeyi yok
tur.» (Soldan; «Bizde de öyle.» sesleri) 

Size bir telmihte bulunmuyorum. Sayın Sıt
kı Yırcalı işe nereden başladılar, bugün nereye 
vâsıl olmuşlar? Arkadaşlar, arkadaşımızın bu 
demokrasi işine nereden başladıklarını birkaç 
satırla bendeniz sizlere okuyayım : 

«Demokrat Parti iktidara geçtikten birkaç 
ay sonra bizim kendilerine devrettiğimiz Mat
buat Kanununu kâfi bulmıyarak daha hür bir 
kanun getirmişlerdi.» Bu kanunun konuşulduğu 
celsede 31 nci madde münasebetiyle o vakit ter
temiz demokrasi aşkiyle, demokrasi muhabbetiyle 
dolu olan Sayın Sıtkı Yırcalı bakıma ne diyor
lar : «Arkadaşlarım, elbette biliyorsunuz ki, bu 
memlekette vatandaşların haysiyeti, şerefi, aile 
hayatı onların hususiyetleri her türlü tecavüz- | 
den masundur. Bu, insan haklarının temel şart- | 
larmdan biridir. Fakat, arkadaşlarım, insanın 
hayatta iki türlü hüviyeti vardır : Birisi günlük 
hayatıdır, diğeri âmme içinde geçen hayatı. Gen- I 
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cim, bekârım, hovardayım, bunun hiç mahzuru 
yoktur, hattâ teşvik bile edilirim. Afta ben mil
letvekili veya belediye reisi olursam ve yine ho
vardalık yaparsam, kötü adam damgasiyle dam
galanırım. Ben âmmeyi ilgilendirir bir adam ol
duğum zaman artık birçok şeylere imsak etmek 
mecburiyetindeyim.» (Gürültüler), (Soldan, doğ
ru söylemiş, sesleri) 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) '— Yine aynı 
fikirdeyim. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Arkadaşlar, 
Sayın Basın - Yayın ve Turizm Bakanının kendi
lerine aidolan ve şimdi de tekabbül buyurduk
ları şu beyanı da, bir dakikanızı rica ederek bı
rakınız da okuyayım. (Soldan, gürültüler, Reis 
Bey vakit tamam, sesleri.) «O zaman tamamen 
kendimin malı değil, aynı zamanda iç hayatımda 
da, eğlencemde de, hovardalığımda da, bütün bir 
memleket ve bütün bir milletin malı olurum, ar
kadaşlar. işte o zaman da umumi efkârla bera
ber, milletle beraber, halkla beraber, gazeteci de 
benim peşimdedir. Eğlencemde de peşimde ol
ması, hovardalığımda da peşimde olması, iç ha
yatımda da, evimin tezyinatında da, oturduğum 
binanın, yaptırdığım asansörün içinde de, kul
landığım otomobilde de onun gözü, "sözü, eli ol
ması lâzımdır.» 

REİS — Vaktiniz tamamdır, Ferda Bey. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Biz, Sayın 

Vekilden bugün gazetecinin yatak odalarında 
değil, sadece vazife başında bulundukları, mil
lete ait umumi hayatlarını, resmî hayatları yaşa
dıkları sırada peşlerinde değil, yanıbaşlarında 
bulunmalarını istiyoruz. 

REÎS — Emin Kalafat. 
DEVLET VEKÎLÎ EMİN KALAFAT (Ça

nakkale) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Biraz evvel Sayın Ecevit, Sıtkı Yırcalı ar

kadaşıma hitabederken basınla alâkalı bir kı
sım meselelerle meşgul olan arkadaşınızı, ya
ni bendenizi muhatap görememekten doğan te-
lehhüfüne işaret etti. Hiç şüphesiz, sözleri
nin beni alâkadar eden kısmına benim cevap 
vermem kadar tabiî bir şey olamaz. 

Sayın Ecevit konuştuktan sonra, albüme 
baktım, doğum tarihi 1925. oldukça genç. Mazi 
ile olan irtibatının kesilmesi, yahut maziye tam 
bir şekilde vukuf sahibi olmaması gençliğin
den ileri geliyor. Kendisini mazur görürüm. 
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Hepimizin hafızasında tazeliğini muhafaza 

6den hürriyetsizlik rejiminin bu memlekette 
hâkim olduğu devrenin memleketin mânevi yü
zünü kızartacak şekilde ne gibi hicabaver hâ
diselerle dolu olduğunu iki misalle hatırlata
cağım. Nihayet burada hepimiz, bu memleke
ti birbirimizden farksız olarak temsil eden in
sanlar bulunduğumuza ve hakikaten tekabül 
ettiğimiz vazifenin icabını yerine getirirken, 
bu memleketin haysiyet ve şerefini en önde 
tutarak, şahıslarımızdan beklenen vazifelerin 
gerisinde olan gayeleri elde etmeye çalışmakta 
olduğumuza göre muhakkak ki, gayelerde iş
tirak olmak icabeder. Bu memleketin hürri
yetten mahrum olduğu zamanlarda, hakikaten 
okuduğumuz zaman inanamıyacağımız şekilde 
matbuat hürriyetini tahdideden birtakım ka
rarlara sahip bulunduğunu hatırlatacağım. 
Bugün maalesef elimde bulunmadığı için vesi
kaları aynen okuyamıyacağım, merek eden ar
kadaşlar, bilhassa gazeteci arkadaşlar bunla
rı kolayca bulabilirler. O devrin Matbuat 
Umum Müdürlüğünün bir kararnamesi ile bu 
memlekette şiddetle esen lodosun, fazla yağan 
yağmurun, tabiî bir âfet olan zelzelenin yapmış 
olduğu tahribatın yazılması dahi menedilmişti. 
Okursanız hayretler içinde kalırsınız. Bunları 
Celâl Yardımcı bu kürsüden okumuştu. Hatır
larsınız. 

Hepinizin vicdanına müracaat ediyorum : 
însan konuşurken karşısındakinin haysiyetine 
riayetkar olması lâzımgeldiği gibi, birazda söy-
liyeceği sözü vicdanın süzgecinden geçirip du
yacağı ezayı hesaplıyarak konuşması iktiza 
«der. 

1946 senesinde bu memlekette şimdi kay
detmiş olduğumuz mânada bir hürriyet, bir 
matbuat hürriyeti olmuş olsaydı, 1946 seçim
leri, o malûm olan şartlar içinde mi, cereyan 
ederdi? 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Onun has
retini çektiğin belli. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Malûm 
olan şartlar içinde, seçilmiyen kimse mebus 
mu olurdu? Mebus plmıyan insan Devlet Reisi 
mi, olurdu? 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Malatya) — Bunlar 
çok konuşuldu. Bunlarla ne elde ediyorsun? 
Müsaade etmeyin Beis Bey. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Sadede da-
vet edmiz. 

EEÎS — Sizler hepiniz, birçok defalar böy
le konuştunuz. On gündür konuşuluyor Kâmil 
Bey. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Tahammül 
edin. (Sağdan, gürültüler) (sadede, sesleri) 

EEÎS — Rica ederim, oturun beyler. Devam 
edin efendim. 

EMİN KALAFAT (Devamla) — Sadet, hür
riyeti matbuat. (Sağdan, gürültüler) 

Sadet matbuat hürriyeti olduğu için bunlar
dan bahsediyorum. Gerek Kâmil Bey arkadaşı
mın, gerek Nüvit Yetkin arkadaşımla sempatik 
adaşım Emin Soysal'ın benim bu konuşmama 
karşı gösterdikleri aksülâmel benim bu fikrimin 
kabulü mahiyetindedir. Onların da bu kanaatte 
olduklarını memnuniyetle karşılıyorum. 

Çok muhterem arkadaşlar, Basın - Yayın ve 
Turizm ile alâkalı olan bu mevzuda bendenizin 
iştigal sahama giren mevzu, ilân ve kâğıt tevzii 
mevzuudur. Hakikaten gazete kâğıdı mevzuun
da Hükümetin ihtiyar ettiği şekil, Hazreti Ömer 
zamanındaki adaleti hatırlatacak şekildedir.» 
İzah edeyim, dinleyin... Bilmiyen varsa öğren
sin. 

Biliyorsunuz, İstanbul'da 34 gazete sahibinin 
iştirakiyle kurulmuş bir Gazete Sahipleri Sendi
kası mevcuttur. Gazete kâğıtları tevzi edilirken 
müştereken istimal edilen kıstas gazetelerin 
tirajları, elimizde gerek mevcut, gerekse dışar
dan ithal edilen kâğıt miktarı ve 34 gazete sahi
binden terekkübeden sendikanın mütalâasıdır. 

Niçin böyle yaptık? Bendeniz siyasi bir ada
mım, her gazetenin hususiyetini, tirajını, ben
den aldığı kâğıdı karaborsaya sürüp sürmediği
ni, kendilerinden terekkübeden ve birbirlerini 
muhakkak ki, benden daha iyi tanıyan ve bu ta
nıma sayesinde birbirini benim uzaktan yapa
bileceğim kontroldan daha isabetli bir şekilde 
kontrol eden ve aralarında muvafıkı, muhalifi 
bulunan idare heyetinin mütalâasına, onların 
tâyin etmiş olduğu muktezaya göre tevzii daha 
uygun buldum. Bu itibarla hepinize hitabedi-
yorum, sendikanın bana bildirmiş olduğu ve za
man zaman sendika idare heyetinin kontroîun-
dan geçerek tesbit etmiş olduğu tiraj miktarla
rına göre, noksan alınmış kâğıt çıkarsa, kim me
suldür? Bu itibarla bir tenkid yaparken, birbi
rimizin yüzüne haysiyetle bakabilecek şekilde 
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tenkidlerimizin ciddî bir tetkika istinadetmesi 
icabeder. 

1 Kânunsani 1958 den itibaren meriyete gi
ren İlân Kararnamesi bir de tatbikatına baka
lım : Bilirsiniz, bu memlekette 30 küsur sene
den beri teessüs etmiş olan fiilî bir inhisar mev
cuttur. Bir şirketin inhisarı, hiç kimsenin şahsı
nı ve şahsiyetini zedelemek serbest ticaret dâhi
linde çalışan bir müesseseyi kötülemek istemij^o-
rum. Bu inhisar durumu hakkında 1941 ve 1942 
senelerinde Halk Partisi Başkanının emri ile - bu 
emir, emir bende mahfuzdur. - Basın Birliği Koo
peratifine yazdırılan bir rapor vardır. Yine 
1943 te Halk Partisi Meclis Grupu Başkanlığı
nın bu işi bu inhisardan kurtarmak için kaleme 
aldığı ve tam tatbik edileceği sırada merhum 
Hüseyin Cahid'in, Basın Birliğine menfaat temin 
etmek için bu işi fiilî iştirakten kurtarmak isti
yorsanız, on beş bin liralık çek getirdim demesi 
üzerine akîm kalan bir teşebbüs vardır. 

1 Kânunsani 1958 den itibaren, Halk Parti
since haklı olarak iki defa tashih ile daha mo
dern şekilde teminine teşebbüs edilmiş olan bir 
düşünceyi kuvveden-fiile çıkarmış bulunuyoruz. 
1 Kânunsani 1958 den itibaren tatbik etmeye 
başladığımız kararnamenin esası bu. 

Biliyorsunuz, bir gazetenin üç şekilde ilân 
membaı vardır : Resmî ilân, reklâm ve hususi 
ilân. Bizim kayıtlarımızda mevcudolan resmî 
ilânlarla reklâmlardır. Hususi ilânların kayıtla
rı bizde mevcut değildir. Aidolduğu şirkettedir. 
Biz bu kararnameyi tatbik- ederken, hakikaten 
daha ilk tatbik anında bir haksızlığa meydan 
vermemek düşüncesiyle bütün gazetelerin 1957 
senesindeki 10 aylık resmî ilân ve reklâm ola
rak aldıklarının rakamlarını döktük. Bizce meç
hul olan hususi ilânları tesbit etmek için şirkete 
iki maliye müfettişi ile bir hesap uzmanı gön
derdik ve bunların dört senelik müfredatını cet
veller halinde tesbit. ettirdik. Bu şekilde resmî 
ilân, reklâm, hususi ilânı göz önünde tutarak 
gazetelere tevziatta bulunduk. Bizzat kendi tak
dirimle şu 3 rakamın yekûnunu tesbit etmiş 
oldum. Hürriyet gazetesine 100 bin tesbit etti
ğim halde 177 bin aldı. Cumhuriyet gazetesine 
80 bin tesbit ettiğim halde 126 bin aldı, Yeni 
Sabah gazetesine 90 bin dediğim halde 64 bin 
aldı. Binaenaleyh bu Kararnameyi tesbit eder
ken o tarihe kadar kendilerine ilân verilmiyen 
Ulus gazetesi ile Yeni Gün gazetelerine dahi al-
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, makta bulundukları ilânları gözden geçirerek 

bir miktar tesbit ettim. 
Yalnız 30 seneden beri devam eden bir tat

bikatı değiştirmeye matuf olan yeni teşebbüsün 
ilk tatbik aylarında bâzı hataları olması kadar 
tabiî bir şey olamaz. Bu hataları evvelden kabul 

I ettiğimiz içindir ki, bu kontenjanları tesbit eder
ken yaptığımız hataları en kısa zamanda düzelt
me imkânlarına sahi b olabilmek için rakamları 
aylık olarak tesbit ettik. Sonradan öğrendik ki, 
bâzı gazeteler dâhi birtakım ilân şirketleri veya
hut müesseseleriyle doğrudan doğruya temasa 
geçmek suretiyle bir kısım ilânları topluyorlar
mış! Bunun üzerine, bu zararlarını mütaakıp 
aylarda telâfi edelim dedik. Hakikaten tatbi
kat bu şekildedir. Yalnız biz Hükümet olarak 
bu kadar namüskârane hareket ederken hakika
ten bizim bu tesbit ettiğimiz yeni rejim hiç şüp
hesiz senelerce bu işi fiilî inhisarında tutan mü
essesenin zarar etmemesi kabil değildir. Kendi
si için mukadder olan zararları önlemek için el 
altından faaliyete geçti.. 3 - 4 büyük gazete su
reta bu işlere mümaşatkâr ve bu işlere taraftar 
görünmesine rağmen bizlere yardım etti. Ken
dileriyle temas ettik. Bendeniz Ulus gazetesine 
50 bin demiş isem, kendilerinin hususi müesse-

I selerle teması neticesinde elde ettiği miktar, be
nim tesbit ettiğim kontenjanın fiiliyatta tahak-

, kuk etmesine yardım edecek rakamları toplıyâ-
j madik. Bakınız hatamı da söyliyeceğiın. Hesab-
| ettiğimiz 1 116 000 lira idi. Tahakkuk eden mik-
! tar ise 1 106 000 liradır. Bütün hatam 10 bin 

liradan ibarettir. Müsaade ederseniz yeni bir te-
j şebbüste bu kadarcık hata mühimsenecek bir 
I şey değildir. Gerek kâğıt tahsisinde, gerek ilân 
l hususunda şimdiye kadar fiilî bir tenkidle kar-
I sılaşmadım. Ecevit arkadaşımız zannederim uzun 
I müddet Ulus gazetesinde çalışmıştır. Meslekin 
1 içinde olduğu için bu işleri iyi bilir. Bir hatamız 

varsa lütfen söylesinler, tashih edelim. (Soldan, 
i alkışlar,, bravo, sesleri) 

, Bu kadar temiz, açık ve hüsnüniyetle ihti
yar edilmiş bir hareket tarzını gözü kapalı ten-

j kid etmeyin. 

j Muhterem arkadaşlar; 
! Daima bu muhalefet, bu muvafakat diye bir 
i hareket merciine göre, ağzımızdan iki kere (iki 

dört eder) çıktığı zaman dahi, hayır iki kere 
iki beş eder şeklini ihtiyar etmiyelim. 
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Bugün tesadüfen, Şubatın 28 i - 27 si zanne

diyordum - seçimin yapıldığı tarih 27 Ekim, nor
mal olarak iktidarda kaldığımız takdirde 48 ay , 
arada geçen dört ay, önümüzde, tam arkada bı
raktığımızın on misli var. Bu itibarla bizim ha
kikaten sizlerin de yardımınızla bu memlekete 
hizmet edecek fiilî, meşru bir iktidar sahibi ol
duğumuzu kabul ederek, hakikaten hatalarımı
zı müşahhas misallerle göstermek suretiyle yar
dım ederseniz, emin olunuz ki, bizim kadar siz 
de bu memlekete hizmet etmiş olursunuz. Bu 
kadar güzel, samimî hislerle dolu olarak hitaba 
ediyorum, tatbikatta aksaklığımız varsa misal
leriyle işaret edin tashihe amadeyiz. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL - (Maraş) — Mu'hterem ar

kadaşlar; Sayın Bakanın ve Devlet Ba'kanınm 
izalhlarını dinledim. Evvelâ Emin Kalafat ar
kadaşımızın ve Sayın Bakanın söyledikleri 
(1946 seçimlerinde gayrimeşru Reisicumhur) 
sözünü doğru 'bulmuyorum. Neden? Takdir 
edersiniz ki, Demo'krat Parti iktidara o Reisi
cumhurun tasdik ettiği kanunla geldi. Eğer o 
Reisicumhur gayrimeşru olursa ondam sonra te
selsül edecek neticelerini siz düşünün.. (Sağ
dan, bravo sesleri) (Soldan, gürültüler) Bu öy
lesine derinliğine 'bir 'hukuki meseledir ki, 1946 
ya dönülüyor mu? Burada 1946 dan 1950 ye ka
dar 'bulunan muhalefete mensup arkadaşların al
dıkları maaşlar vardır. Bu ta'kdirde bunların 
aldıkları maaşların iadesi lâzımgelir. Ben, bu
rada gerek Başjbakanın, gerekse bakanların 
tekrar tekrar böyle konuşmalarını Devletimi
zin bünyesi 'balonundan doğru bulmuyorum, 
yakıştıramıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Devlet Bakam, «Hata
lar varsa söylesinler» dediler. Ankara'da çıkan 
Sabah gazetesine ve 'bir de Amasya'da çıkan 
mahallî bir gazeteye kâğıt verilmemiştir, gaze
teler bu yüzden kapanmıştır. Seçimler sırasın
da Ulus ve Karagöz gazetelerinin kâğıtları azal
tılmıştır. izmir'de çıkan Sa'bah Postası gazete
sinin 'kâğıdı azaltılmıştır. Muihalif gazetelerin 
'kâğıtları azaltılmıştır. 

Verdikleri resmî ilânlara gelince, 1955, 1956 
ve 1957 senelerinde Ulus gazetesine bir santim 
resmî ilân verilmemiştir, ama buna mukabil 
Zafer gazetesine senede bir milyon küsur lira-

1958 0 : 1 
lık ilân verilmiştir. (Soldan, «O da doğru yaz
sın» sesleri) 

REÎS — Rica ederim, sözünü karşılamayın. 
ikinci Cifhan Harfoi yıllarında sizin liderle

riniz de, bizim liderlerimiz de aynı idarenin ba
şında müştereken vazife gördüler. O sıralar'da 
çıkan bir yazıyı işjhadederek delil göstermek 
istediler. Ben size yeni delil vereyim. «Gazete
ler güzel yazsın, edebî yazsın» deniliyor. 

Ha'kikaten, gazetelerin her şeyden evvel /bir 
terbiye müessesesi olmasını düşünen bir ada
mım. Bu nokta bizim memleketimiz için çok mü
himdir. Gazetenin ha'kikati yazması, şahısları 
incitmemesi, gar çekleri yazması lâzım! Fakat 
memleket meselelerinde istediği gibi tenkid et
mek hürriyeti içinde olsun. 

Ben size iki misal vereceğim, Zafer gazetesi
nin 15.IV.1956 tarihli nüshasından : 

«Baş zeibani.. O zelil aJhlâkı ve kelbane zih
niyeti ile» bunu! muhalefet lideri inönü için 
yazıyor. 

ikinci misal : 21.1.1956 tarihli Zafer'de yine 
inönü için : «Bu adam, o adam, o ak saçlı ada
mın sırıtılk tavrı, edası, nazarlarının her istika
mete doymak Ibilmez ihtiras ve kin püsküren..» 

«Büyük elemleri karnavalesk 'bir soytarılığa 
götürme istidadı, süfli hafifmeşre'bli'kler...» 

Sayın Devlet Başkanından soruyorum, ne
den Ceza Kanunu tatbi'k edilmiyor buna? Ka
nun nazarında 'bu suç değil midir? 

Diğer taraftan tekzipleri tek taraflı gazete
lere vermek ve tekzipler yaptırmak bunun en 
büyük delilidir. Zafere tekzip gönderirler, neşre
dilmez. Ama Ulustan milletvekilinin Meclise ver
diği önergenin tekzibi istenir. Bu Mecliste konu
şulan bir şey tekzibedilir mi? 

Sonra Ulusun Yazı işleri Müdürü merhum 
Cemal Sağlam 105 defa mahkemeye sevk edildi, 
76 smda beraet etti. Âdeta mübaşirlerle koridor
larda hısım akraba oldu. Sizin devriniz en acıklı 
devirlerdendir. Ben de tevkifhaneden geldim, 
yalnız sizin sözcünüz değil. 

Arkadaşlarım; bakınız bir Basın Kanununun 
durumundan, ispat hakkının yokluğundan bah
settik. Sizin devrinizde de vardı, diyorsunuz. 
Vaktiyle muhalefette iken sıkı basın rejimini 
tenkid ettiniz, şimdi, aksaklıkları, kötülükleri 
tenkid ettirmemek için mi iktidara geldiniz? 
(Sağdan, bravo, sesleri). Meselâ burada Sayın 
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Bakan!... 1274 tarihli Ceza Kanununa göre ispat 
hakkını okuyayım da dinleyin lütfen : 

«Ancak, mütecavizünaleyh olan kimse, me
murini Devletten olup da isnadolunan fiil, vazi-
fei memuriyetine taallûk ettiği veyahut her han
gi bir şahıs aleyhinde olursa olsun, zemmin mev
zuu bir cürmü kanuni olduğu takdirde ispat id
diası kabul olunur ve şu halde isnadolunan fiil 
sabit olur veya bundan dolayı mütecavizünaleyh 
olan şahıs mahkûm edilirse zem cezası sakıttır.» 
(Soldan, gürültüler, «Reis Bey, vakit geçti» ses
leri) . 

REÎS — Rica ederim, efendim, vazifemizi bi
liyoruz. Yerinizden müdahale etmeyin, lütfen... 
Emin Bey, vaktiniz tamamdır. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Arkadaşlar; 
1274 tarihli Kanunun bir hükmünü okudum, size. 
Bugün bu kanuna göre yüz sene geriye gitmiş 
olduğumuzu görüyorsunuz. Sayın Reisicumhuru
muzun 17 . VII . 1946 da çıkan beyanatından; 
bir parça okuyorum; «Gazeteciler, işte görüyor
sunuz ya, dinleyin ve yazın, sizden başka dert 
yanacağımız kimse kalmadı. Siz halk efkârının 
savcılarısınız, iddianamenizi hazırlayınız» (Sol
dan : Gürültüler.) İşte o zaman gazetelere böyle 
dayanıyor ve iltifat ediyordunuz, şimdi ne oldu, 
sizlere? 

REÎŞ — Kifayet takriri var, okuyoruz, efen
dim. 

Yüksek Ifceisliğe 
Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

bütçesi hakkındaki görüşmeler kâfidir. Kifayetin 
reye vaz'edilerek fasıllara geçilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Bilecik Mebusu 
Mehmet Erdem 

REÎS — Kifayet aleyhinde Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem 

arkadaşlar, teamüle ve İçtüzük hükümlerine göre 
Hükümetten ve sözcülerden ayrı olarafe 6 arka
daş konuşmadıkça kifayetin reye konulmasına 
imkân yoktur. Şimdiye kadar 4 arkadaş konuş
muştur. Birçok müphem noktalar da vardır, is
tirham edeceğim, gerek bu sebeple, gerek Tüzüğe 
aykırı olduğu için kifayeti reye koymıyalım. 

REİS — 6 değil, 8 arkadaş konuştu. Kifa
yeti reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1968 O : İ 
Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

P. Lira 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

301 

302 

303 

Maaşlar 2 012 496 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
ücretler 3 133 110 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 173 994 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 48 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 30 400 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 3 000 
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 150 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 38 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 156 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 2 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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304 

305 

306 

307 

308 
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Lira P. 

309 

310 

403 

417 

451 

453 

501 

502 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basın ataşelikleri ve haberler 
büroları masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara, istanbul ve İzmir rad
yo istasyonu ve stüdyoları yö
netim ve işletme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler-. Kabul edilmiştir. 
Yayın, turizm ve propaganda 
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.^ 
Eski yıllar borçlan 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

160 750 

85 000 

36 304 

149 50C 

5 500 

35 500 

1 454 750 

7 600 

3 566 785 

2 697 970 

82 000 

2 500 

2 001 

Lira 

1 500 000 

1 000 000 

2 500 000 

300 000 

300 

601 Ajans tahsisatı ve ajans dış 
muhabirlerinin her türlü ücret 
ve masrafları 
RElS — Kabul edenler.- Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Radyo istasyonlarında mevcut 
makina, alet ve malzeme ona
rımı 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Radyo istasyonları yapımı her 
türlü masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalınacak makina, alet ve 
malzemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Motorsuz hışıilar .saii'üulma 
karşılığı 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Mevcut istasyonların esaslı su
rette genişletilmesi ve düzen
lenmesi masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
bütçesinin müzakeresi bitmiştir. 

Petrol Dairesi 1958 yılı bütçe kanunu lâyi
hasına (342) rey verilmişir. (289) kabul, (53) 
ret. Muamele tamamdır. Lâyiha tasvip buyuru!-
muştur. 

10. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 maU 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/31) (1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
Fazıl Yalçın'mdır. 

Fazıl Yalçın?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

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

150 000 

(1) 32 sıra sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe 

Kanunu 

MADDE 1, — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı yatıranlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/ l ) işaretli cttvelde gösteril
diği üzere 11 548 050 lira ve yatırım masraflarj 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 15 562 000 lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz efendim. 

P. 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

217 

218 

A / l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücr-eti 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere '3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REİS — Kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T, C. Emekli Sandığına yapı
lacak Ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

Lira 

2 621 812 

1 588 365 

644 150 

99 390 

379 914 

2 100 

5 500 

15 000 

P . 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

407 

417 

418 

0 : 1 
Lira 

Emekli, dul ve yetim maaşları 814 275 
REİS - - Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 27 000 
REİS — Kabul edenler.,, Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 80 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basvlı kâğıt ve defterler 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 73 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 14 000 
REtS — Kabul edenler.,, Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 40 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 362 761 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 10 000 
REİS — Kabul edenler,.. Et-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 24 500 
REtS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen-
diren masraflar 416 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıf akaarlar masrafları 980 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 5 000 
REİS ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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421 

422 

424 

425 

426 

450 

451 

452 

454 

456 

476 

6092 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tesbit ve satış mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayrî ve sosyal hizmetler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5634 sayılı Kanunla ilgili mas
raflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtelif istihkaklar 
REÎS — Kural edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
REÎS — Kıbul edenler... Et-
mîyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın ve tanıtma masrafları 
REÎS — Kıbul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile * 
başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1968 
F. 

501 
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Geçen yıl borçları 
! REÎS — Kabul edenler... Et-

20 000 ' miyenler... Kabul edilmiştir. 
| 502 Eski yıllar borçları 
i REÎS — Kabul edenler... Et-
! miyenler... Kabul edilmiştir. 

80 000 '' 505 Hükme bağlı borçlar 
| REÎS —- Kabul edenler... Et-
j miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 925 000 ; 601 Kudretsiz hayrata yardım 
i REÎS — Kabul edenler... Et-
s miyenler... Kabul edilmiştir. 
| 604 Mülhak vakıflara ait cami ve 

154 000 | mescit hademe ücretleri fark-
j l an ile tahsisatları 
I REÎS — Kabul edenler... Et-
| miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

70 000 

20 511 

25 000 

40 000 

477 000 

5 000 

224 070 

37 000 

60 000 

6 000 

150 500 

A/2 - OETVELÎ 

701 Vakıf akaarlarla kira getir-
miyen binalar onarımı ve kü
çük yapılar 415 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapma ve onarma işleri 15 073 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Taşıtlar satmalma karşılığı 74 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu) 
REÎS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1958 bütee yılı masraflavına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
27 110 050 lira tahmin edilmiştir. 

F. 

500 | 

B - CETVELİ 

İcareler 
REÎS — Kabul edenler... El-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temettü ve faizler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 560 000 

1 300 000 
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3 Türlü gelirler 4 560 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Hazineden yardım 12 621 150 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 1 068 900 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(îkinei madde tekrar okundu) 
REÎS — Kabul edenler... Etıniy enler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün
ce 1958 bütçe yılında elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1958 bütçe 
yılında da devam olunur. 

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

MADDE 4. —• Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 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 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. 

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

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 1958 bütçe yılında kullanıla
maz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
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ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1958 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-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 8. —- 1958 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar aç
tırmaya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren meridir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesinin he
yeti umumiyesini açık reylerinize arz ediyoruz; 
efendim. 

Masraf kısmına ait bütçeyi bitirmiş bulunu
yoruz. 

Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının 
1 nci maddesini bir daha okuyoruz, efendim. 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 2 980 024 563 lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 495 527 837 lira tahsisat veril
miştir. 
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REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1958 bütçe yılı masraflarına karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 4 475 552 400 lira tahmin edilmiştir. 

REÎS — Efendim, varidat bütçesine geçiyo
ruz. Söz D. P. Meclis Grupu adına Yekta Tek-
sel'indir. 

DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 
ADINA YEKTA TEKSEL (Bursa) — Muh
terem arkadaşlar, Sabahın bu geç saatinde 1958 
bütçemizin varidat bölümü üzerinde Grupumuz 
adına yapacağım görüşme kısa olacaktır. Esa
sen Riyaset tarafından açıklanan, söz alanlara 
mütedair liste hiç de şişkin değildir. Bu, mu
halefete mensup arkadaşların da hakikaten ile
ri ve mütekâmil bir malî tekniğin eseri sayabi
leceğimiz yeni varidat bütçemiz üzerinde müs
pet fikirlere sahip bulunduklarını ifade etmesi 
itibariyle memnuniyetle tesbit edeceğimiz bir 
hâdisedir. 

1958 varidat bütçesinin tetkiki 1950 den bu
yana Devlet varidatında müşahede edilen mes
ut gelişmenin devam etmekte olduğunu göster
mektedir. Sayın Maliye Vekilinin beyanatı, tah
silat miktarlarında görülen muazzam artışı ve
ciz ve rakamlara müstenit bir şekilde ortaya 
koymuştur. Devlet varidatı tahsilatında görü
len bu süratli artış başlıca iki sebebe istinadet-
mektedir ; 

a) 1950 den beri girişilmiş olan büyük ya
tırım ve kalkınma hamleleri neticesinde istih
sal ve ticaret hacmmda elde edilen gelişmeler. 

b) Yapılan çeşitli ıslahat neticesinde baş
lıca vergilerimizin konjonktürün seyrini takib-
edebüir bir bünye iktisabetmiş olmaları. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüksek malûmları olduğu veçhile, partimiz 

iktidarı devir aldığı tarihten itibaren, memlekette 
vergi adaletinin tesisi, vergi yükünün vatandaş
lar arasıaia daha âdil bir şekilde tevzii, ve ver
gi kanunlarının memleketin bünyesine ve içti
mai şartl tnna daha uygun bir hale getirilmesi 
hedefine matuf çalışmalara başlanmış ve her 
sene kabul buyrulan kanunlarla bu gayeye biraz 
daha yaklaşılmış bulunmaktadır. 
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Burada uzun bir liste tutan bu ıslahat ted

birlerinden ancak birkaçına temasla iktifa edece
ğiz. 

Vergi adaletinin, her vatandaşın Devlet mas
raflarına gelirleri .ile mütenasip bir şekilde işti
rak etmeiini gerektirdiği yüksek malûmlarıdır. 
Bu vasıfları haiz olan Gelir Vergisinin yanında 
1950 senesinden beri tatbik edilen ve hakiki ka
zançla hiçbir münasebeti olmıyan birtakım ka
rinelere müstenit Esnaf Vergisi, vergi adaleti 
prensiplerine ve vergi yeknasaklığı esaslarına 
uygun bulunmamakta idi. Bu mahzurları berta
raf etmek maksadiyle çıkarılan 6582 sayılı Ka
nunla, kazançları asgari geçim seviyesi tutarın
da bulunan yüz binlerce seyyar ve sabit esnaf 
ve bunların yanında çalışan müstahdemler 1956 
başından itibaren vergi dışı bırakılmış ve yük
sek kazanç sağlıyabilen esnaf ise Gelir Vergisi 
sistemi içine alınmışlardır. 

1940 senesinde yürürlüğe giren Muamele 
Vergisi Kanununun sınai müesseselerin ufak 
cüzütamlar halinde kurulmasına, mevcut mü
esseselerin küçük parçalara ayrılmasına sebebi
yet verdiği memleket sanayiinin normal gelişme
sine engel olduğu ve sanayicilerimizin artan şi
kâyetlerini tevlidettiği yüksek malûmlarıdır. 

Memleket sanayiini hasret çektiği muvaze
neli bir kuruluş ve gelişme şartlarına kavuştur
mak ve memleketi büyük işletmelerin iktisadi 
faydalarından müstefit kılmak gayesiyle hazırla
nan Gider Vergileri Kanunu 1957 malî yılı ip
tidasından itibaren yürürlüğe girmiş bulunmak
tadır. 

Gider Vergileri Kanunu memleket sanayiini 
serbesti ve huzura kavuşturmuş ve vergiciliği
mizde yeni bir hamle temin etmiştir. 

6908 sayılı Kanunla 100 000 lirayı aşan ge
lirlere tatbik edilecek vergi nispetinin bir mik
tar artırılarak âzami nispetin % 35 ten % 50 ye 
çıkarıldığı, buna mukabil geçim indirimi mikta
rının da % 50 nispetinde yükseltildiği malûm
dur. Bu suretle 1958 malı yılından itibaren me
mur, müstahdem ve işçilerle emekli, dul ve ye
tim maaşı alanların ödeyecekleri Gelir Vergisi 
bir miktar azalmış olacaktır. Binaenaleyh bunu 
da vergi adaleti prensibinin tahakkukuna matuf 
isabetli tedbirler arasında mütalâa etmek lâzım
dır. 

Bundan başka, Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanunu ile serbest hesap mütehassıslığı tasa-
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rılarmın Büyük Millet Meclisine sunulmuş ol
duğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Vereset ve întikal Vergisi kanunu tasarısının 
30 yıllık tecrübelerden faydalanılarak hazır
lanmış olması ve memleketin bünyesine uygun 
yeni hükümler ihtiva etmesi bakımından, bu 
sahada hissolunan huzursuzluğu, tamamen ber
taraf edeceğine emin bulunmaktayız. Uzun za
mandan beri hazırlanmakta olduğunu bildiği
miz Serbest hesap mütehassısları kanunu ta
sarısı da kanunlaşınca bu mevzuda duyulan 
ihtiyaç da en iyi bir şekilde; karşılanmış ola
caktır, 

Diğer taraftan, Sayın Maliye Vekilinin 
izahlarından, hazırlık çalışmalarının sona ermek 
üzere olduğunu öğrendiğimiz Gelir ve Vergi 
Usûl kanunları tadil tasarılarının da bir an ön
ce Yüksek Meclise sunulmalarım temenni et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum : 
Eski ve naçiz bir mensubu bulunduğum ve ; 

kendimi hâlâ öyle sandığım Maliye Vekâleti
nin çalışmalarına bu defa sözcünüz olarak. 10 
küsur yıl sonra iştirak edebilmekle cidden bah
tiyarım, 

Bu vesile ile pek feragatli ve çalışkan ele
manlara sinesinde yer veren ve her gün biraz 
daha tekemmül ederek âdeta Örnek bir teş
kilât olmak yolunda bulunan Maliye Vekâle
tinize, takdir ve teşekkür hislerimizi ifade et
meme müsaade buyurmanızı rica ederim. (Sol
dan, alkışlar) 

REİS — C. 11. P. Meclis Grupu adına llyıia 
Seçkin. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İLYAS 
SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arkadaşlar. 

1958 malî yılı gelir bütçesinin müzakeresi do-
layısiyle bu bütçenin umumi karekteri ve vergi
lerimizin bâzı mühim meseleleri üzerinde dura
cak ve 1958 yılı masraf bütçelerinin karşılığını 
teşkil eden muhammen varidat tahminleri hak
kındaki görüş ve mütalâalarımızı C. H. P. Gru
pu adına arz edeceğiz. 

Bu vesile ile, çeşitli vergi ve resimlerimizin 
Devlet bütçesine temin ettiği varidatın vatan
daşlar ve iktisadi zümreler arasında dağılışı üze
rinde durmakta fayda vardır. 1958 yılı bütçe 
gerekçesinde vasıtasız vergilerin vasıtalı ver-
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gilere nazaran büyük bir artış kaydettiği ve 
1951 Bütçesinde Vasıtasız Vergiler hasılatının 
varidat yekûnu içerisindeki nispetinin % 27,97 
olmasına mukabil bu nispetin 1958 bütçesinde 
% 44,52 ye çıktığı ve buna muvazi olarak Vası
talı Vergiler nispetinin de düştüğü kayıt ve ifa
de olunmaktadır. Gerekçede ileri sürülen gerçek
lere aykırı bu mütalâaya iştirak etmeye maalesef 

' imkân göremiyoruz. Filhakika, gerekçede Devlet
çe idare edilen kurumlar hasılatı arasında yer 
alan Tekel İdaresi safi hasılatı ile Devlet payla
rı arasında yer alan bir kısım ithalâta tahsis edi
len dövizler dolayısiyle alınacak Hazine hissesi
nin tipik birer Vasıtalı Vergi mahiyetinde olduk-, 
1 arından şüphe edilemez. Adı geçen vergiler Va
sıtalı Vergiler rakamları içerisine ithal edildiği 
takdirde ise, 1958 varidat bütçesi yekûnundaki, 
Vasıtasız Vergiler nispetinin gerekçede ifade 
olunduğu gibi %44,52 değil bilâkis % 29 a düş
tüğü sarahaten anlaşılır. 

Bilhassa Vasıtalı Vergilerin az gelirli geniş 
halk kitleleri üzerinde daha fazla tesir ve tazyik 
icra ettiği bilinen bir hakikattir. Binaenaleyh,' bu 
kabil vergiler- küçük çiftçi, küçük memur, küçük 
esnaf ve sabit gelirli vatandaşlar üzerinde ağır 
bir yük teşkil etmektedir. Bunların vergi ödeme 
kabiliyetleri de muayyen ve mahdudolduğıma na-

. zararı, vergi sistemimizin.ödeme gücüyle mütena
sip ve âdil esaslara henüz gelmediği aşikârdır. 
Burada hemen şunu işaret edelim ki, Gelir Ver
gisi Kanunumuzla ücretlerden alman vergiler bil
hassa düşük ücretlerde çok ağırdır. Filhakika, 
1 000 liraya kadar olan aylık ücretlerden memle
ketimizde bütün dünya memleketlerine nazaran 
en. yüksek nispette vergi alınmaktadır. Az ka
zançlı ücretliler bakımından memleketimiz vergi 
cehennemi olarak vasıflandırılabilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu kısa mâruzâtımız
dan sonra, 1957 yılı varidat bütçesi tatbikatı üze
rinde de, birkaç cümle ile durmayı faideli bulu
yoruz. Büyük Meclisin kabul buyurduğu 1957 yı
lı varidat bütçesi muhammen yekûnu 4,006 mil
yar lira idi. Yıl içinde bu tahminler hiçbir suret
te tahakkuk etmemiş ve elde edilmesi umulan va
ridat muhammen miktarın çok altında kalmıştır. 
Yine bütçe gerekçesinde, 8 aylık tahsilata naza
ran verilen aylık ortalama varidat miktarı '621 
milyon liradır. Malî yılın 10 ncu ayma kadar 
elde edilen tahsilat rakamları ortalaması ise, ay
da 314 milyon liraya düşmüştür. Malî yılın 11 
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ve 12 nci aylarındaki tahsilat rakamlarının aylık 
bu vasatinin de dununda olduğu müşahede edil
mektedir. Bütçe Encümeni raportörlerinin hazır
ladıkları raporda bu husus açıkça tebarüz ettiril
miştir. Bu vaziyete göre, 1957 yılı fiilî tahsila
tının muhammen bütçe rakamlarından 266 mil
yon lira eksiği ile realize edilebileceği anlaşıl
maktadır. Bütçe yılı başında hiç bahis konusu ol
madığı halde 1957 yılı Aralık ayı içinde bâzı 
Tekel maddelerine ehemmiyetli miktarda zam ya
pılmış olmasına rağmen varidat tahsilatında mey
dana gelen ve küçümsenemiyecek miktarda olan 
bu açık, 1957 yılı bütçesinin Büyük Mecliste 
müzakeresi sırasında Grupumuz adına ısrarla ile
ri sürülen mütalâa ve görüşlerimizde ne derece
ye kadar haklı olduğumuzu göstermesi bakımın
dan ehemmiyetlidir. Maliye Vekilinin varidat 
tahminlerini ne kadar nikbin bir görüşün tesiri 
altında kalarak tesbit ettiğini ifade eder. 

Bu açıklar bilhassa geçen Eylül ayı içinde 
kabul Duyurulan 117 milyon liralık munzam 
tahsisat kanunlarının esbabı mucibesi olarak 
ileri sürülen ve yıl içindeki Devlet varidatında 
hâsıl olan büyük inkişafın hakikata uygunluk 
derecesini göstermesi ve ortaya koyması bakı
mından ayrı bir ehemmiyet taşımaktadır. Bu 
kabîl munzam tahsisat kanunlarının kabulü sı
rasında devlet varidatının bütçe yılı başında 
tesbit edilen muhammen rakamlara dahi ulaşa-
mıyacağı açıkça belli iken, Hükümetin varidat 
tahsilatının süratle ve tahminlerin üstünde art
makta imiş gibi göstererek, Büyük Meclisi isa
betsiz kararlar almaya sevk etmesini ispat ede
cek mahiyette olan bu müşahedemizi bu vesile 
ile ayrıca tebarüz ettirmeyi vazife saymaktayız. 

Burada ayrıca işaret edelim ki, 1957 malî 
yılı fiilî tahsilatı 3 740 milyon 'lira civarında 
tahakkuk edecektir. Bu miktar 1966 yılı fiilî 
tahsilâtına nazaran 800 milyon liralık bir artış 
ifade eder. 1957 malî yılında meydana gelen 
bu artışın sadece 380 milyon lirası eskiden beri 
mevcut kaynaklardan meydana gelen artışlara 
ve 450 milyon lirası da 1957 yılı başında kabul 
buyurulan vergi zamlariyle yeniden ihdas edi
len vergilere taallûk etmektedir. Hükümet, 
1957 yılı bütçe teklifinde, bu zamlardan ve yeni 
ihdas edilen vergilerden 562 milyon liralık bir 
fazla varidat elde etmeyi düşünüyordu, Bu 
taJhminleri de hakikat olmamıştır. 

2.1958 C : l 
i Muhterem arkadaşlar, 1958 yılı varidat büt

çesi muhammen yekûnu 4 milyar 469 bin 542 
| lira olarak tahmin ve tesbit olunmuştur. Bir 

evvelki vıl varidat tahminlerinde olduğu gibi, 
I 1958 malî yılı varidat tahminleri de, kanaati

mizce fazla nikbin bir görüşün tesiri altında 
tesbit edilmiştir. Filhakika, 1958 yılı muham-

I men varidatının da aşağıda arz edeceğimiz çe-
I şitli sebepler dolayısiyle realize edilemiyeceği-

ni ve aynen tahakkukuna ve tahsiline imkân 
bulunamadığını ifade etmek isteriz. 

I 1. Bilindiği gibi, her yıl bütçe masrafları
nın bir evvelki yıla nazaran büyük bir nispette 
artmış olması o yıl varidat tahsilatında doğru
dan doğruya tesir eden ve varidatı artıran un
surlardan birisidir. 1957 malî yılı bütçesine 
nazaran 1958 yılı bütçe masraflarmdaki artış 
nispeti % 11,6 dır. Ve bu nispet bir evvelki yıl 
artışına nazaran çok düşüktür. Bütçe masraf-

I larındaki artış nispetlerinde görülen bu düşük
lüğün 1958 yılı varidat tahsilatı üzerinde yapa
cağı menfi tesirleri şimdiden düşünmek lâzım
dır. 

2. 1958 malî yılı içinde yapılacak ithalâtın 
1957 deki seviyesini dahi bulamıyacağı yine 
Bütçe Encümeninin varidat raportörlerinin ra
porlarında ifade edilmektedir. Bu vaziyette, 
esasen tam kapasite ile çalışamamakta olan sı
nai müesseselerin faliyetlerini bu yıl içinde da
ha da tahdidetmeye mecbur kalacakları şüphe
sizdir. Bu husus Devlet varidatının bundan ev
velki yıllarda kaydettiği artış nispetini aynen 
muhafaza etmesini dahi şüpheli kılar. 

3. Üç ay evvel Büyük Mecliste okunmuş 
olan Hükümet programında alınması derpiş edi
len iktisadi tedbirler arasında fiyat artışlarının 

I durdurulması hususu da mevcut bulunmakta 
idi. Nitekim Hükümet, bu cümleden ilk tedbir 
olarak bir kısım zaruri ihtiyaç maddeleri fiyat
larını tesbit etmiştir. Bu kabîl fiyat dondur
malarının bu maddelerin istihsali ile uğraşan 
sınai müesseselerin bir kısmının faaliyetlerini 
daraltmak mecburiyetinde kaldıkları da bilinen 
bir hakikattir. Tabiatiyle buna muvazi olarak 
toptan ve perakende ticaret erbabının faaliyet
lerini daraltmalarına müncer olacaktır. Bunla
rın tabiî neticesi ise, 1958 yılı varidat tahsila
tının ümidedildiği gibi, yüksek seviyelere ula-

| şamıyacaktır, Filhakika, bütçe varidatındaki 
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artışlar en çok fiyatlarda meydana gelen yük- I 
selmelerle alâkalıdır. 1957 malî yılında fiyat
larda meydana gelen % 17 nispetindeki bir ar
tış, bütçe gelirlerinde % 14 nispetinde bir ar
tış sağlamıştır. 1958 malî yılında artış tempo
sunun aynı seviyeyi muhafaza etmesi, fiyat ar
tışlarının 1957 de olduğu gibi devam etmesine 
bağlıdır. 

4. Yine, Hükümet programında İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kendi kendilerine yeter 
hale getirileceğinden bahsedilmiştir. Bu mü
esseselerin kendi kendilerine yeter hale getiril
meleri ve emisyonla finanse edilmemeleri ise, 

:. bunların istihsal faaliyetlerini daraltıcı faktör
ler olarak da mütalâa edilebilir. Kendi kendi
lerine yeter ihale gelıneleri ihtiyaçları olan dö-
-uer sermayeyi hiçbir zaman ellerinden çıkma
sına müncer olmamalıdır ki, istihsal faaliyetle-

: rine devam imkânını ve 1957 faaliyetlerini mu-
Jhafaza edebilsinler. Aksi takdirde sermaye ye-

. temizliği istihsal azlığına müncer olabilir ki; bu 
ise» yıl içinde ödiyeeekleri vergilerin miktarını 
azaltıcı mahiyette bir netice ile karşılaşılabilir. 

Arz edilen bütün bu sebeplerin tesiri ile 1958 
yılı varidat muhammenatmın bilfiil tahsil edil
mesine imkân hâsıl olmıyacağı ve varidatın en 
çok. 4,250 milyar civarında kalacağı kanaatinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kısa mâruzâtımız
dan sonra, vergilerimizin bâzı mühim meseleleri 
üzerindeki görüşlerimizi Büyük Meclise arz et
meyi faydalı sayıyoruz. 

Gelir Vergisi, kurumlar Vergisi ve Vergi 
Usul Kanununlarınm 8 yıllık tatbikatından elde 
edilen neticelere göre, daha âdil esasları ihtiva 
edecek şekilde tadili hususunda çalışmalar yapıl
dığı ve hazırlanmış olan tasarıların yakında Bü- ; 
yük Meclise sevk edileceği yolunda Sayın Mali
ye Vekilinin vâki beyanlarını memnuniyetle kay
dederiz. Gelir Vergisi Kanunu ile tesbit edilmiş 
olan vergi nispetlerinin bilhassa ilk kademe ve 
branşlarda mükellefleri büyük tazyik altında bı
raktığı ve "bu verginin az gelirli vatandaşlara 
çok ağır bîr yük teşkil ettiği malûmdur. Tadi
lât sırasında bu hususun göz önünde bulundu
rulmuş olduğunu ümidetmek isteriz. Bilhassa en 
az geçim indiriminin mükellefleri hiç tatmin et
mediği ve 1 . I I I . 1958 tarihinden itibaren in
dirim hadlerine yapılacak olan % 50 zammın 
çok kifayetsiz olduğu da şüphesizdir. 

1958 0 : 1 
Vergi Usul Kanununda yapılacak değişiklik

ler sırasında ise, bilhassa tüccar sınıflarının tâ
yinine esas olan yıllık ciro hadlerinin 7 sene zar
fında fiyatlarda meydana gelecek yükselmelere 
mütenazır olarak artırılması küçük şehir ve ka
sabalardaki Gelir Vergisi mükelleflerinin bilan
ço usulüne göre tutmaya mecbur oldukları def
terlere muamelelerini kaydetmek için ehliyetli 
muhasebeci bulmakta karşılaştıkları müşkilâtları 
bertaraf etmesi bakımından büyük bir ferahlık 
yaratacaktır. Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun yeni baştan ele allnarak, içtimai, iktisadi 
şartlara cevap verecek şekilde değiştirilmesini 
tazammun eden tasarının Hükümetçe Büyük 
Meclise sunulmuş olmasını memnuniyetle karşı
lamaktayız. içinde bulunduğumuz malî yıl ba
şında bu vergide muadelet temin etmek gayre
tiyle yapılan tadilât maalesef istenilen adaleti 
temin etmek şöyle dursun, vatandaşları bir sene 
müddetle büyük bir tazyik altında bırakmaktan 
başka bir şeye yaramamıştır. Filhakika Veraset 
Vergisine esas olacak matrahın indî ve takdiri 
ölçülere göre tesbit edilmesi esasının tamamen 
terk edilerek mükellefiyetin objektif ölçülere is
tinaden tesisi usullerinin bulunmasmdaki zaru
ret aşikârdır. Vergi Usul Kanununun 279 ncu 
maddesinin tadili sırasında, takdire müteveccih 
değişikliklerin tehlikeleri ve sakatlığı mütaaddit 
defalar grup umuz adına Büyük Meclise arz edil
mişti. O zamanki endişelerimizle ne derece haklı 
olduğumuz bir senelik tatbikat sonunda meydana 
çıkmış bulunmaktadır. Bilhassa köy hudutları 
içindeki gayrimenkullerin Veraset Vergisine mat
rah olacak kıymetinin takdir esasına göre tesbit 
ettirme yetkisinin kanunla Maliye Vekâletine ta
nınmış olması hususu da tamamiyle terk edil
mesi lâzımgele^ı hükümlerden birisidir. 

Muhterem arkadaşlar, Damga Resmi Kanunu 
üzerindeki düşüncelerimizi kısaca arz etmeyi de 
faideli görürüz. Halen, mer'i Damga Resmi Ka
nununun mevzu içine aldığı muamelelerin sayısı 
pek çoktur. Bilhassa 1957 malî yılı başında Dam
ga Resmine yapılan zamlar, normal ölçülerin üs
tünde olmuştur. Burada ufak bir misal vermiş 
olmak için, şunu arz edeyim ki, aylık ücret bor
drolarına ilsak edilen damga pullarına yapılmış 
olan zamlar, 1 . I I I . 1958 tarihinden itibaren 
en az geçim indirimi hadlerinde yapılan % 50 
nispetindeki artırmanın hizmetlilere bahşettiği 
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faydanın yarısını tamamen bel edecek mahiyet
tedir. Bu suretle Devlet bir elden verdiğini diğer 
elden geri almaktadır. Muhterem arkadaşlar; arz 
ettiğim bu sebeplerden dolayı grupumuz, masraf 
bütçelerinde olduğu gibi, varidat bütçesinde de 
kırmızı rey verecektir. (Sağdan : Alkışlar) 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, 
çok kıymetli arkadaşımız konuşmasını o kadar 
süratle kıraet buyurdu ki, içinden yalnız bir 
tek kelimeyi anlıyabildim. O da «vergi cehen
nemi.» 

ILYAS SEÇKİN (Ankara) — İlmî bakım
dan söyledim. 

SEBATÎ ATAMAN (Devamla) — Türkiye'
de bir vergi cehennemi mevcut ise Türkiye'
de vatandaşın bundan gereği kadar hisse al
madığını iddia edeceğiz ve binaenaleyh Türki
ye'de vergilerin lüzumundan çok daha hafif 
olduğu mânasını ifade edecek bir mâna çıkma
sı gerektiğini hatırlatmakla iktifa edeceğiz. 

Varidat meseleleri hakkında gelir tahmin
lerinin tahakkuku noktasından 1957 den geri
ye doğru senelere sâri ariz ve amik mülâhaza
lar, cevaplar, müdafaalar çok zikredildi. 

1958 varidat bütçesi encümenimizde büyük 
bir titizlikle tetkik edilmiştir. Bunun muhak
kak tahakkuk edeceğine emin bulunmaktayız. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Fasıllara geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 

11 Gelir Vergisi 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

12 Kurumlar Vergisi 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

13 Binalardan alman Savun
ma Vergisi 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1150000000 

145000 000 

15000000 
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Lira 

Hayvanlar Vergisi 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil-
mıştır. 

15 Veraset ve İntikal Vergisi 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

16 Hususi Otomobil Vergisi 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

17 Mülga irat ve servet vergi
leri artıkları 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

18 İstihsal Vergisi 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

19 Hizmet Vergileri 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

20 Gümrük Vergisi 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

21 Şeker İstihlâk Vergisi 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

22 Tekel maddelerinden alı
nan Savunma Vergisi 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

23 Mülga Vasıtalı Vergiler ar
tıkları 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

24 Resimler 
REİS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

31000000 

35 000 000 

10 000 000 

5 000 000 

825 000000 

220 000 000 

200000000 

250 000 000 

258 450 300 

10000000 

198450 000 
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Ör 1 

Lira 

119 600 000 25 Harçlar 
REÎS — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil- t 

mistir. 
26 Devletçe idare edilen kurum

lar hasılatı 389 767 100 

REİS — Encümen, söz istediniz, buyuran. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK 

MANLAR (Antalya) — Efendim, bu fasıl ye
kûnu 395 777 100 lira olarak tashih edilecek
tir. Encümenimiz tekrar bu maddeye 6 milyon 
10 bin liralık bir zammın, tekel idaresinin vâ 
ridat artması dolayısiyle, kaabil olabileceği ka
naatine varmıştır. Bu itibarla yekûnun 
395 777 100 lira olarak tashihini teklif edi
yoruz. 

REİS - Hangi maddeye eklenecektir. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA KENAN AK

MA NLAR (Devamla) -:~ 15 nci maddeye. 
REİS — 26 neı faslı tashih edilmiş' şekliy

le okuyoruz, efendim. • 
(26 neı fasıl tashih edilmiş şekliyle okundu.) 
REİS — Faslı bu şekliyle. 295 777 100 lira 

olarak reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F " Lira 

27 Devlet payları 463 150 000 
REİS — Kabul" edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Muayyen masraflar karşılığı 
varidatlar • 225 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

29 Crayrimenkullerden alman 21 850 000 
REİS — Kabul edenler...1 Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30 Menkul mallar satış bedeli . 15 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

31 Menkul kıymetler varidatı 18 300 000 
REİS — 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 25 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

34 Cezalar 23 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

35 Müteferrik varidat 40 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — a) 1958 bütçe yılı içerisinde 
Millî Müdafaa ihtiyaçları için Birleşik Ameri
ka'dan askerî yardım yoliyle veya sair suretler
le fiilen sağlanacak malzeme ve eşya bedellerini 
bir-taraftan, bağlı (B). işaretli-cetvelde-bu ad
la açılacak bir fasla varidat ve mukabilini Mil
lî Müdafaa. Vekâleti bütçesinde açılacak hususi 
bir fasla tahsisat ve masraf kaydetmeye ve sö
zü geçen vekâlet bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) cet-
velleriyle bu cetvellerdeki fasıl ve maddeler ara
sında 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
nunu gereğince kaydolunan tahsisat miktarrn-
ca sözü geçen -vekâlet bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) A 

cetvelleriyle ve bu cetvellerdeki fasıl ve mad
deler arasında aktarmalar yapmaya; 

e) (b) fıkrasında yazılı karşılık paralar 
hesabında toplanan Türk liralarından umumi 
bütçeye dahil daireler hizmetleri için aynı su
retle yapılacak liberasyonlar miktarınca hususi 
kanuna tevfikan ilgili daireler bütçelerinin mev
cut veya yeniden açılacak fasıl ve maddelerine 
kaydolunan tahsisatları Millî Müdafaa VeldU 
leti bütçesinin (A/ l ) ve (A/2) cetvellerinde 
mevcut veya yeniden açılacak tertiplerine ak
tarmaya ; 

İcra Vekilleri Heyeti mezundur, 
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Ancak yukardaki fıkralar gereğince yapıla

cak aktarmalar yekûnu 200 milyon lirayı geçe
mez. 

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

MADDE 4. — Yapılmış ve yapılacak bağıt
lara istinaden 1958 bütçe yılı içinde kısa süreli 
avanslar almaya ve hesaplar açtırmaya ve en 
çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmaya ve 
banka ve ortaklıkların Hazineye yatırmak isti-
yecekîeri paralan alarak karşılığında Hazine 
bonoları 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 sü
reli Devlet tahvilleri satınalmıya veya bu kar
şılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortak
lıklardaki katılma paylarını ödemeye ve îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle bu türlü ortaklıklara 
ilişkin katılma" senetlerini satmalmaya Maliye 
Vekili mezundur. 

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

MADDE 5. — Dairelerin 30 . V I ' . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu,maddesine 
giren hizmetlileriyle aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları, bağlı 
(D) işaretli cetvelde, hayrat hademesine ait kad
rolar da, bağlı (S) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı hizmetli 
kadrolannda istihdam edilmekte olanlardan üc
retleri geçen yıla nazaran yükselmiş olanların 
yeniden bir tâyin muamelesine lüzum kalmaksı
zın yükseltilmiş kadro ücretleri verilmek sure
tiyle istihdamlarına devam olunabilir. 

Yukarıki fıkra hükmü mülhak bütçeli daire
ler hakkında da tatbik olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için îcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

2.1958 0 : İ 
REÎS — Kabul 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 ma
aşlarını gösteren (Ç) cetveli; 

c) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli; 

ç) Maliye Vekâleti bütçesinin 460 ncı (İh
tiyat tahsisatı) faslından aktarma yapılabile
cek fasıllan gösteren (F) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet varidatının, hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1958 bütçe yı
lında da devam olunur. 

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

MADDE 8. — Maarif Vekâleti tarafından 
idare edilecek okul pansiyonları hakkındaki 
6 . VII . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerini değiştiren 11 . VI . 1932 tarihli 
ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce Öğrencilerden 1958 yılı içerisinde alınacak üc
retler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

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

MADDE 9. — 11 . VI . 1932 tarihli ve 2005 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl 
Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, 
bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — 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 — Bu madde hakkında takrirler var, 
okuyoruz. 
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T. B. M. M. Sayın Reisliğine 

Bütçe Kanununun 10 neu maddesiyle 6245 
sayılı Harcırah Kanununun 33 neü maddesine 
tevfikan ilişik (H) işaretli cetvelde tâyin ve 
tesbit edildiği bildirilen tazminat yevmiyelerin
den bu cetvelin 3 sayılı olanının 1 nci maddesi 
(A) bendine 2 fıkra eklenmesi aşağıdaki es
baplara müstenittir : 

1. Gerek 6765 sayılı ve 29 . VI . 1956 tarihli 
Harçlar Kanununun 125 nci maddesiyle tâyin 
edilen yol tazminatı ve gerekse 6245 sayılı Har
cırah Kanununun 33 neü maddesiyle tâyin edi
len yevmiyeler hâkimin daireden uzaklaşmasını 
ieabettiren bir işin görülmesi için tâyin veya 
takdir olunan tazminatlardır. 

2. 6765 sayılı Kanuna tevfikan tazminat 
takdir edilen hukuk ve ceza hâkimleriyle gezici 
arazi kadastro hâkimlerinin menşe, vazife ve sa
lâhiyet durumları aynıdır. 

3. Hukuk ve ceza hâkimlerinin keşif ve tat
bikat için muayyen günlerde vazife gördükleri 
daire haricine çıkmaları icabederken arazi ka
dastro hâkimleri mahkemelerini birlik denilen 
köylerde icra etmektedirler. Ve icabında her 
gün o birlikteki dâvalara mütaallik keşifleri 
araziye çıkmak suretiyle icra ettikleri halde hu
kuk ve ceza hâkimlerinin 26 liraya kadar alabil
dikleri yevmiyeyi 11 lira olarak almaktadırlar. 

4. Gezici arazi kadastro hâkimlerine arazi
ye çıktıkları ve keşif ve tatbikat yaptıkları tak
dirde birliğe gidip sadece usuli muameleleri ya
pıp talik yapan ve geri dönen hâkimlerle aynı 
ücretin verilmesi adalete aykırıdır. Hâkimin iş 
çıkarma şevkini kırar. Tâbiri caizse mevcut sis
tem, testiyi kıranla suyu getireni aynı tutmak
tadır, Arazi ihtilâflarında arz üzerinde keşif ve 
tatbikatın müşkülâtı ve bununla beraber dâva
ların halimdeki büyük rolü ve ehemmiyeti na
zara alınırsa keşif ve tatbikat yapan ve bu su
retle dâvaların süratle halline çalışan hâkimlere 
ilâve bir tazminat verilmesi ve bunun hukuk ve 
ceza hâkimlerine tanınan yevmiyeler nispetine 
çıkarılması bizatihi adalete bir hizmet olacağı 
gibi hâkimlerin çalışma şevkini artırması bakı
mından da işleri azaltıcı ve dolayısiyle Hazine 
yükünü hafifletici bir rol oynıyacak ve vatan
daşı da dâvaların yıllarca uzaması zahmetinden 
kurtaracaktır. Bu itibarla aşağıda arz edilen 
teklifimizin kabulü arz ve istirham olunur. 
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(Gezici arazi kadastro hâkimleri birlikte 
keşif ve tatbikat yaptıkları takdir'de yevmiyele
rinden gayri ve Ilıer keşif için 7 lira 'tazminat 
yevmiyesi alırlar. Bu miktar 'bir gün içinde 28 
lirayı geçemez. 

Kadastro 'kâtiplerine ibu miktarın üçte ikisi, 
mülbaşir ve müstahdemler için yarısı ödenir.) 

Adana Ankara 
Kemal Sarıübralhimoğlu Muammer Akpınar 

Maraş Ankara 
Emin Soysal Hasan Tez 

Adana Ankara 
Melih Kemal Küçüktepepmar Nuri Ciritoğlu 

'Malatya Sivas 
Nüvit Yetkin Edip îmer 

Sivas ıSivas 
Kâmil Kırı'koğlu Ahmet Yılmaz 

Ankara Sivas 
î. Saffet Omay Rahmi Çelteikli 

Kars Sivas 
(Sırrı Atalay Turhan Feyzioğlu 

Malatya Kars 
Tevfık Ünsalan R. ilker 

Sivas Elâzığ 
Şinasi Moran Mustafa Altındoğan 

Ordu Hatay 
Kahraman Sağra Rıfat Bahadır 

Kars Hatay 
O. Yelte'kin Sırrı Hocaoğlu 

Sivas Tokad 
Halim Ateş alp M. Lâtifoğlu 

Hatay Çankırı 
ö. Fevzi Reşa Kemal Barlas 

Adana Tokad 
Rıza Tekeli Rıza Ulusoy 

Adana Tokad 
Nevzat Arman Reşit önder 

Tokad Niğde 
Sıtkı Eken Şefik Soyer 

Mardin Van 
Selim Telliağaoğlu Tevfik Doğuışıker 

'Çan'kırı Adana 
Ethem Yalçınalp S. Karaömerlioğlu 

Sivas iSivas 
Nüzhet Çubukçu Haisan Değer 

Adana Mardin 
Mehmet Geçioğlu Halim Kermooğlu 

Gümlüşane Çankırı 
S, Kadirbeyoğlu Ferhan Artan 
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Ordu 
A. Topaloğlu 

Elâzığ 
Celâl Dora 

An'kara 
Osman Alişiroğlu 

Bingöl 
Mustafa Okcuoğlu 
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Ordu 

Hüsrev Yürür 
Elâzığ 

Fahri Karakaya 
Maraş 

Fehmi Evliya 
Adana 

A. Karamüftüoğlu 
Adana 

Kâzım Bozdoğan 

Yüksek Reisliğe 
Tapulama Kanununun tatbikatı dolayısiyle 

doğan ihtilâfları mahallinde ve süratle hal ve 
karara bağlamak gayesiyle teşkil edilmiş olan 
gezici arazi kadastro mahkemelerinde vazife gö
ren hâkimlere köylerde çalıştıkları günlere mün
hasır olmak üzere her yıl bütçe kanunlarına 
bağlı (H) işaretli cetvel mucibince 11 lira gün
delik tazminat ödenmekte olup aynı günde bak
tığı dâva adedinin az veya çok olması.verilmekte 
olan gündeliğe müessir bulunmamaktadır. 

Diğer hâkimler ise 5587 sayılı Harçlar Ka
nununun 6765 sayılı Kanunla değiştirilen 125 
nci maddesine göre daireden uzaklaşmayı ica-
bettiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hu
dutları içinde ise 20 lirayı geçmemek kaydiyle 
beher iş için yedişer lira ve daireden uzaklaşma
yı icabettiren iş, mahkemenin bulunduğu hu
dutlar haricinde ise günde 28 lirayı geçmemek 
kaydiyle beheri için onar lira tazminat almak
tadırlar. Arazi kadastrosu hâkimlerinin daima 
belediye hudutları haricinde vazife görmekte 
olmalarına ve diğer hâkimlere nazaran daha 
mahrumiyet içinde çalışmalarına ve mesaileri
nin yıpratıcı bir mahiyette bulunmasına rağ
men diğerlerinden daha az bir nispette tazmi
nat almaları bunların kadastro hâkimlerine karşı 
rağbetlerini azaltmakta ve ihtisas istiyen bu 
sahadan ilk fırsatta • adlî mahkemelere nakil için 
teşebbüsatta bulunmalarını intaç etmektedir. 
Bununla beraber salahiyetli olan gezici arazi 
kadastrosu hâkimliğini ifa etmekte olanlar da 
asıl vazifelerine taallûk eden işlere daha fazla 
tazminat alabildiklerinden bu işleri tapulama 
işlerine tercih etmektedirler. 

Gezici arazi kadastrosu hâkimleri halen 50 
yerde müstakil ve 104 yerde salâhiyetle ^vazife 
görmekte ve intikal eden binlerce işi intaç mec
buriyetinde bulunmaktadırlar. Bu sebeple taz-
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minat miktarlarumı artırılması ihtilâfların sür
atle hallini ve tecrübeli hâkimlerin bu sahada 
vazife kabul etmelerini temin edeceği mülâlıa-
zasiyle (H) cetvelinin buna ait hükmünün aşa
ğıda yazılı şekilde tadilini teklif ederiz. 

(GJ-ezici kadastro hâkimleri günde;; 

5 dâvaya kadar (Beş dâhil) baktık
ları takdirde 11 lira 

10 dâvaya kadar (On dâhil) baktık
ları takdirde ' 18 » 

10 dan fazla dâvaya baktıkları zaman- 21 » 
Bu suretle yapılacak değişiklik bütçeye kül

fet tahmil etmiyeceği gibi Hare Tarifesi Kanu
nuna göre umumi mahkemelerde çalışmakta olan 
hâkimlerin aldıkları yol tazminatı ile de ahenk 
tesis edilmiş ve adalet tesis olunmuş bulunacak
tır. Bundan başka nakil vasıtası paralarından 
yapılacak tasarrufların yol tazminatı karşılan
mış olacaktır. 

Adana Bursa 
M. Yılmaz Mete Mazlum Kayalar 

Balıkesir Erzurum 
Vaçid Asena Abdülkadir Eryurt 

Samsun Bolu 
(Okunamadı) Mithat Dayıoğlu 

Samsun Bolu 
Asaf Saraçoğlu Nezih Tütüneüoğlu 

Denizli Ordu 
A. Hamdi Sancar Ferda Güley 

: Yozgad - Yozgad 
Ö. Lûtfi Erzurumluoğlu Sefer Eronât' 

îstanbul Zonguldak 
N. Halûk Pepeyi Necati Diken -

Samsun * Samsun 
Ekrem Anıt Selim Çonoğlu . 

Samsun Samsun 
Ferid Tüzel Necmettin Doğuyıldızı 

Kayseri Bursa 
Fahri Köşkeroğlu Sadettin Karacabey, ;r 

Bursa Kars ;; 
Salâhattin Karacagil Feyzi Aktaş ,. 

Aydın Elâzığ v , , 
Cevat Ülkü ,:Celâl.Dora ... : 

Ordu Ankara 
Kahraman Sağra Recep Dengin 

Elâzığ ' Ordu 
Nâzım öztürk Hüsrev Yürür 

Ankara Hatay 
(Okunamadı) Şelhum Devrim 
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Hatay 
Ömer Fevzi Reşa 

Hatay 
Ahsen Aral 

Adana 
Kâzını Bozdoğan 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Ankara 
İsmail İnan 

Ankara 
İlyas Seçkin 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Çankırı 
Ethem Yalçınalp 

Urfa 
Abdullah Köksel 

Mara§ 
H. F. Evliya 

Malatya 
Mehmet Kartal 

Sivas 
Halim Ateşalp 
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MADDE 11. — 30. VI. 1939 tarihli ve 3636 

sayılı Kanun ve ekleriyle çeşitli kuruluş ka
nunlarındaki kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1958 bütçe yılında kul
lanılamaz ; 

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

Maraş 
Kemali Bayazıt 

Sivas 
Şinasi Moran 

Maraş 
Mehmet Şişman 

Kars 
Osman Yeltekin 

Mardin 
M. Ali Arıkan 

Adana 
Rıza Tekeli 

Ankara 
İbrahim tmirzalıoğlu 

Urfa 
Ömer Yüksel 

Urfa 
Aziz Gökkan 

Maraş 
M. Ali Arıkan 

Gümüşane 
S. Kadirbeyoğlu 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SEBATI ATA 

MAN (Zonguldak) — Efendim, her iki takriı 
de «H» cetvelinde bir tadil yapmakla halledi
lecek mesele değildir. Birer kanun mevzuu ol
ması itibariyle bu takrirlerin reye konmaması 
lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

MUAMMER AKPINAR (Ankara) — Tek
lif sahibiyim, söz istiyorum. 

RElS — Buyurun. 
MUAMMER AKPINAR (Ankara) — Arka

daşlar; huzurunuzu fazla işgal etmeden mese
leyi halledeceğim. Şayet Sayın Bakan böyle bir 
kanun teklifi getirileceğini, hattâ yerlerinden 
bildirirse ben teklifimi geri alacağım. 

REİS — Daha 49 arkadaş vardır, siz şah
sınız adına konuşuyorsunuz. Bu bir kanun mev
zuudur. 

MUAMMER AKPINAR (Devamla) — Ben 
şahsan kanun mevzuu olduğuna kaaniim. 

REİS — Takrirler kanun mevzuu olduğu 
için reye konmamıştır. Maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — 7. VI. 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Milli Müdafaa mükellefiyeti Kanununun 
36 ncı maddesi gereğince Millî Müdafaa mü
kellefiyeti yoliyle alınacak hayvanların 1958 
bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cet
velde ve 38 nci maddesi gereğince alınacak 
motorlu taşıtların alım değerleri de, bağlı (P) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 13. — Masraf fasıllarından yapı
lacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 14. — Geçen yıl borçları fasılla-
rmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı büt
çesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlaı 
1958 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya 3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
artıklarından eski yıllar borçlan fasıllarına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

REİS -— Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... 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 verilemiyen 
tahvillerin karşılıkları 1958 bütçe yılında para 
ile ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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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 öğren
ciler için bütçelerine konulmuş olan tahsisat
lardan gerekli miktarları bağlı, (B) işaretli 
cetvelde varidat ve bu öğrencilerin her türlü 
masrafları ile tahsisatına harcanmak üzere, bağ
lı (A/l) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden 
açılacak fasıl ve maddelere tahsisat kaydetme
ye Maliye Vekili mezundur. 

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

MADDE 17. — 1958 bütçe yılı içinde Millî 
Müdafaa ihtiyacı için ecnebi memleketlerden ge
tirtilecek ithalât umumi tarifesinin 27.10 numa
rasına 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 üc
retlerinden ve dâhilde Belediye İstihlâk Resmin
den muaftır. 

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

MADDE 18. — Bedeli 27 Mayıs 1938 tarihli 
ve 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma 
ile temin edilen 10 milyon isteıiinlik krediden 
ödenmek üzere umumi bütçeye dâhil dairelerce 
yapılan malzeme siparişine mütaallik sözleşme
lerde Hükümete aidiyeti kabul edilen taahhüt 
vergileri tutarını bir taraftan, bağlı (B) işaretli 
cetvelde açılacak hususi fasla varidat, diğer ta
raftan bu daireler bütçelerinde malzeme bedel
lerinin masraf kaydı için açılan hususi fasıllara 
tahsisat kaydetmeye Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — 5582 sayılı Kanun çerçevesi 
dışında, gerek Birleşik Amerika'dan ve gerek 
diğer memleketler ve beynelmilel teşekküllerden 
yapılmış ve yapılacak anlaşmalar gereğince bâzı 
hizmetler veya taahhütler karşılığı olarak mu- j 
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ayyen maksatlara tahsis edilmek üzere 1958 malî 
yılı içinde temin edilecek yardımların Türk lirası 
karşılıklariyle, malzeme ve hizmet bedellerini bir 
taraftan bütçeye varidat, diğer taraftan ilgili 
idare bütçesine tahsisat kaydetmeye Maliye Ve
kili mezundur. 

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

MADDE 20. — a) 31 . VIII . 1956 tarihli 
ve 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ve 64 ncü 
maddelerinin her yıl Ziraat Vekâleti bütçesine 
konulacak tahsisat miktarına ait hükmü, 

b) Ziraat Bankası Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 20 . V . 1955 tarihli ve 
6617 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin^ (c) fık
rası hükmü, 

c) Halk Bankası ve halk sandıkları hakkın
daki 5652 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 
hakkındaki 3 . XII . 1956 tarihli ve 6854 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin (A) fıkrası hükmü, 

d) Türkiye Emlâk Kredi Bankası hakkın
daki 4947 sayılı Kanunun, 6143 sayılı Kanunun, 
1 nci maddesiyle değiştirilen 7 nci maddesinin 
(c) fıkrası hükmü, 

1958 bütçe yılında bu kanuna bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde ilgili tertiplerine konulmuş mik
tarlar dâhilinde tatbik olunur. 

e) Turizm Endüstrisini teşvik hakkındaki 
13 . V . 1953 tarihli ve 6086 sayılı Kanunun 
30 ncu maddesinin teşkil olunan fona her yıl 
yapılacak tediyeye ait hükmü, 

f) Ziraat odaları ve Ziraat Odalmrı Birliği 
hakkındaki 6964 sayılı Kanunun muvakkat 3 ncü 
maddesi hükmü, 

1958 bütçe yılında tatbik olunmaz. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
REİS ^ Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 

yılı bütçe kanunu lâyihasına (344) rey verilmiş
tir. (305) kabul, (39) ret. Kanun (305) reyle 
kabul edilmiştir. 

Bugün saat 16 da toplanmak üzere İnikada 
son veriyorum. 

Kapanma saati: 10,15 
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TASHİHLER 

40 ncı İnikat zabıt ceridesinin sonuna merbut 1958 Mııvazenei Umumiye Kanunu lâyihasında 
aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

Sayfa Fasıl Madde Yanlış 

16 419 

Doğru 

10 Tanık, sanıkların yol masrafları Tanık, sanık ve adlî müzaheret 
masraflar] 

Sayfa 

D/18 

Sütun Satır 

Maarif Vekâleti 

Yanlış, 

35 Odacı başı 

Doğru 

6 Odacı başı 

D/20 
D/20 
D/24 

G/2 

G/3 

R/14 

1 
1 
2 

12 
14 

34-35 

19 

28 

15 

Ticaret Vekâleti 

Dağıtıcı 6 Dağıtıcı 
6 Başhademe Başhademe 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıiılıa Refik Saydam Merkez Hıfzıs-
Müessesesi Adana ve Diyarbakır sılıha Müessesesi Diyarbakır şu-
şubeleri besi 
5011 fc 5011 
5855 5855 

7074 
7020 Umumi Muvazeneye dâhil 
bâzı dairelerin yapı işleri için 
gelecek yıllara sâri taahhütlere 
girişilmesi hakkında Kanun 

İstimlâk, kira İstimlâk ve satmalma, kira 



t : 48 27.2.1968 C : 1 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir,) 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KABAHtSAB 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 

Aza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
436 
360 

76 
0 

166 
8 

[Kabul 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emir oğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrııl Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yiimnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 

edenler] 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
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Kadrettin Oğuzahci 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip Özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal f 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 

t : 48 27. 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğlıı 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erden er 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 

. 1958 0 : 1 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyorük 
Sıtkı Koraltan 

Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner . 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
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Hamza Osman Erkan 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkmari 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

î : 48 27 
StÎRD 

Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

StNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer Özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Edip tmer 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 

2.1958 C : 1 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Keramettin Gençler 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

TOZGAD 
Talât Alpay 

Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
ö . Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
M. Yılmaz Mete 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Fuat Börekçi 
Übeyde Elli 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğhı 
Hasan İkiz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Necati llter 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

1 1 0 9 -



î : 48 27.2.1958 C ; 1 

[Reye iştirak 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlıı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar (î.) 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özeoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Eeevit 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

BURDUR 
Fethi Oelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

ÇANKHtl 
Naşit Fırat 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Fahri Knrakaya 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğln 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

GÜMÜŞANE 
Avni Karaman 
Nihat Sargmalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli (1.) 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltau (Reis) 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
K e m al Demir al a y 

İSTANBUL 
Isak Altabev (1.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arşları Nilıad Bekdik 
(t.) 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Enver Kaya 
Numan Menemencioğlu 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Nizamettin Âli Sav 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 

:. etmiy enler] 
İZMİR 

Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker (V.) 

Selim Ragıp Emeç (t.) 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Ahmet Ünal 

KARS 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram Öcal 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu (Rs, 
V.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Semi Ergin 
Orhan Oeakoğlıı 
Cevdet öz girgin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 

MARDİN 
Halim Kermooğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (1. A.) 
Hamdi Başak 
Baha Hun 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Turhan Feyzioğlu 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kınkoğlu 
Yalçın Koeabay 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
tsmail özdoyuran 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 
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TRABZON 
Halûk Çulha 
O. Nuri Lermioğhı (1 
Pertev- Sanaç 
İsmail Şener 
Osman Turan 

î : 48 
UEFA 

M. Yaşar Allıas 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 

27 .2.1958 C : 1 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Abdülhâkim Arvas 
Tevfik Do"ğüışıker 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu Sait Erdinç 

Ferid Melen 
YOZGAD 

Atıf Benderlioğlu 
î. Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 
Aydın 
Bursa 

5 
1 
1 

Kocaeli 



î : 48 27.2 1958 C : 1 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
tsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Poğan 

A za. adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler • 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
393 
334 

59 
0 

209 
8 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Fethi Batur 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Eteni Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Halil im re 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustaı'a Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Mithat Dayı oğlu 
Mahmut Ğüçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

Nezih Tütüncüoğlu 
BURSA 

Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzi oğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol , 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
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t : 48 27.2.1958 O : 1 
îhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman • Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naei Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Haoopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nizamettin Âli Sav 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 

Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıprşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlıı 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 

Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
îshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağnaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Sıtkı Koraltan 
Tarık Kozbek 
Himmetr ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Zeyyat Mandalinci 

Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik Heri 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SttRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 
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SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Cemil özcan 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
tsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

t : 48 27 . 2 
TRABZON 

Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

. 1958 O : 1 
YOZGAD 

Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö . Lıitfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

Sebati Ataman 
Cemal Zühtû Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
T ahir öktem 
Mustafa Saraç 
Necati Taııyolaç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Mehmet Geçioğiu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
İsmail İnan 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

Nusret Safa Coşkun 
GÜMÜŞANE 

Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Rifat Bahadır' 
Ali Şelhum Devrini 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Tevfik Ünsalan 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdar oğlu 
Şevket Dursun 
Selim Telliağaoğl 11 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

SİVAS 
Halim Ateşalp 

Hasan Değer 
Şinasi Moran 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Osman Ağan 
İ. Eteni Karakapıcı 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ur al 

VAN 
'Perid Melen 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar (I.) 
Gani Gürsoj' 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğhı 

Hüseyin Balık 
Faik Ahnıed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlıı 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

İlyas Seçkin 
Selim Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat İyriboz 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
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Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıvıkoğlu 
(1.1.) 
Faik Ocak 
Fuat Onat 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman BroğKı 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 

ÇANAKKALE 
Ahmet Hamdi Sezen 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
İsmail Hadımlıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalıcı 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 

t : 48 27.2 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Rıi'kı Salim Burçak 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğiu 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Oetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Isak Altabev (J.) 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
(1.) 

Sedat Çetintag 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Enver Kaya 
Numan Menemencioğlu 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdar oğlu 

1958 C : 1 
Behçet Uz 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Reyhan Gökmenoğlıı (1 
Â.) 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Emin Topaler 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tıılımay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Y.A 

Semi Ergin 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Ağım 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAMSUN 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Keleşoğlu 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOEAD 
Faruk Ayanoğlu 
Ahmet Ispirli 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
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1 : 4 8 27,2.1958 0 : 1 
TRABZON 

Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goleğlu 
O. Nuri Lermioğlu (I. 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

UEFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 

Ömer Yüksel 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvehap Altmkay-
nak 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 5 | Kocaeli 
Aydın 1 
Bursa 1 

Abdülhakim Arvas 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

YOZGAD 
I. Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Necati Diken 



î : 48 27.2.1958 0 : 1 
Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanunu, için yapılan oylamanın 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Sim Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Mustafa Öztürk 
Osman îalu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen . 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 
Yajar Yazıcı 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

k za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
395 
324 

71 
0 

207 
8 

[Kabul edenler] 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 

*Halil îmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 

Nezih Tütüncüoğlu 
BURSA 

Necdet Azak 
Müfit Erkuyûmcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karaeagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 

• 

' 

İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğln 
Sabahattin Parsoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
FethuUah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
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GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç, 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlıı 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 

1 : 48 27. î 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Nizamettin Âli Sav 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlıı 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

.1958 C : 1 
KIRKLARELİ 

Şefik Bakay 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Sıtkı Koraltan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akm 
Selim Akis 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 

Zeyyat Mandalmei 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu . 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

StNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
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Hasan Gürkan 
ismail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Saim Karaömerlioğhı 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğhı 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 

t : 48 27.2 
Salih Zeki Ranıoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

YOZOAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

.1950 0 : 1 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

[Reddedenler] 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Hasan Erdoğan 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

[Reye iştirak 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar (1.) 
Gani Gürsoy 
Şefik San 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

ANTALYA 
Hâmit Koray 

Ali Yeniaras 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
İsmet İnönü 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Halil Gürün 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Muammer Tekin 

etmiyenler] 
ANKARA 

Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Übeyde Elli 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 

Suat Bâşol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

SİVAS 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlıı 
Reşit önder 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
E. Mahmud Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

Mustafa Yeşil 
ANTALYA 

Mehmet Ak 
Adnan Selekler 
İbrahim Subaşı 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 

BALIKESİR 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. A.) 
Faik Ocak 
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M. Halûk Timurtaş 
BÎNGÖL 

Sait Göker 
Mustafa Nuri Okoııoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLÜ 
*Servet Bilir 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDÎRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalıcı 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 

î : 48 2 7 . 2 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytinoğlu 
HATAY 

ihsan Ada 
İzzettin Çilli (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

İSTANBUL 
İsak Altabev (I.) 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Mucip Kemalyeri 
Numan Menemencioğlu 
Yusuf Salman 
Nuri Yamut (I.) 

ÎZMÎR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Behzat Bilgin 
Selim Ragıp Eme< (I.) 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 

KARS 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 

KAYSERİ 
Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

1958 C : l 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Reyhan Gökmenoğkı (1 
A.) 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim. Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğiu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rif at Kadızade 

SAMSUN 
Ömer Güriş 
Şükrü Uluçay 

SîtRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Necati Ilter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri DUek 
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î : 48 27.2.1958 0 : 1 
0. Nuri Lermioğlu (I.) 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 

M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
î. Btem Karakapıcı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Abdülhakim Arvas 
Tevfik Doğui|ik«r 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
1 Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Cemal Zühtü Aysan 
Tahir öktem 
Hulûıi Timur 

Ankara 
Aydın 
Bursa 

[Münhal Mebusluklar] 
Kocaeli 



I : 48 27.2.1958 C : 1 
Orman' Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Bey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
399 
333 
66 
0 

313 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Deınirer 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topçuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 

Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlıı 
Mekki Said Esen 
Ali îleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştm 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLEOİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıopu 
Mahmut Güebilmez 

Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcıı 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlıı 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 

Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid 2ülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kadrettin Oğuzalıcı 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
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Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
îhsan Dai 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
"Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Gökhar 
Yakup Karabulut 
Hidayet Sinanoğhı 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Haeopulos 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Nizamettin Ali Sav 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 

î : 48 27.2 
Zakar Tarver 
Neelâ Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Avni Safcman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Nüzhet Unat 

. 1968 C : 1 
KONYA 

İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Sıtkı Koraltan 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akan 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğhı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Rif at Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Serrer Somuncuoğlu 
Muharrem Tansel 
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TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 

t : 48 27.2 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 

. 1958 O : 1 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Beddedmler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Fuat Börekçi 
Recep Dengin 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
Alim Sipahi 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 

A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Nâzım Oztürk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 

Behram öcal 
Osman Yeltekin 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soy er 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 

Muammer Tekin 
Hüsrev Yürür 

SİVAS 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Mustafa, Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Dâniş Yurdakul 

URPA 
Osman Ağan 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

[Reye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karâmüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar (1.) 
Gani Gürsoy 
Şefik San 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçöban 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz B«kata 

Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
ibrahim Saffet Omay 
Üyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Adnan Selekler 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Servet Bilir 
ihsan Gülez 

- 1 1 2 4 -



BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 

ÇANKIRI 
Na§it Fırat 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
tsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun * 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Münip özer 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenarii 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
thsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli (I.) 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Hasan İkiz 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

1 : 4 3 27.2 
ISTANBUL 

Isak Altabev (î.) 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
(t) 

Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman (V.) 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Numan Menemeneioğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Behzat Bilgin 

Selim Ragıp Emeç (I.) 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın (Rs. V.) 
Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu (Rs. 
V.) 

. 1958 O : 1 
Hakkı Kurmel 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Reyhan Gökmenoğlu 
(î. Â.) 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 

MARAŞ 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk (V.) 
Ali Gürün, 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
I. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altınkay 
nak 
Abdülhâkim Arvas 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
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Ferid Melen 
YOZOAD 

Mahmut Ataman 

t : 48 27.2 
Atıf Benderlioğlu 
Numan Kurban 
1 Hakkı Tünaboyhı 

. 1968 0 : 1 
ZONGULDAK 

Sebati Ataman 
Necati Diken 

[MünhM mebusluklar] 
Ankara 5 
Aydın 1 
Bursa 1 

Kocaeli 

Tahir öktem 
Hulusi Timur 



I : 48 27.2.1968 C : 1 
Devlet Hava meydanları işletme Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe Kanununa verilen reylerin 

neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Beye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
386 
321 

65 
0 

216 
8 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Takı 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVÎN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Eyüp Doğan 
Yaşar GHimüşel 

[Kabul 
AYDIN 

Necati Celini 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlıı 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Mi İleri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timııi'taş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlıı 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 

edenler] 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğiu 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh E rozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karaeagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fııad Alpkar-
tal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 

Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğiu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A, Hamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlıı 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUI :̂ 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkaclir Eryurt 
Mehmet Eyüböğlu 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
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GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
îhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Gevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğhı 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengil 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Nizamettin Âli Sav 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 

î : 48 27.2 
Necla Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

tZMÎR 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Kemal Serdaroğlu 
tlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşî 
Fevzi Uçaneı* 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ebubekir De veli oğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmcl 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 

.1958 0 : 1 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
tshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Hulki Âmil Keymen 
Sıtkı Koraltan 
Tarık Kozbek 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
tbrahim Germeyanoğlıı 
Ahmet İhsan Gürsoy 
îrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğhı 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu . 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Hikmet Bayii v 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandarinoi 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NIGDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğiu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldm 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SIÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SINOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Cemil özcan 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
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Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Kararıis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
îsmail Şener 

î : 48 27.2 
M. Reşit .Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

UEFA 
İ. Btem Karakapıeı 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

. 1958 0 : 1 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 

Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Saim Karaömerlioğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Recep Dengin 
Bülent' Ecevit 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim Imirzalıoğlu 
ismail inan 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 

A. Kemal Barlas 
Ethem Yalçmalp 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Alısen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan ikiz 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Behram öeal 
Osman Yeltekin 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

Vahap Dizdaroğlu 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 
Kahraman Sağra 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Kâmil Kırıkoğlu 
Şinasi Moran 

TOKAD 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Osman Ağan 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
.ADANA 

Nevzat Arman 
Hamza Eroğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte -
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar (I.) 
Gani Gürsoy 

Şefik San 
AFYON KARAHtSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hüseyin Özbay 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlıı 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
Übeyde Elli 
ibrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Adnan Selekler 

ARTVÎN 
Hilmi Çeltikçioğlu 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 

Nihat lyriboz 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(I. Â.) 
Muharrem Tuncay 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 
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BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Mazlum Kayalar 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalıeı 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
îsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım * 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Melik Fırat 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Samih înal 

GÎRESUN 
Sadık Altmcan 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargmalp 

î : 48 27.2 
HAKKÂRİ 

Übeydullah Seven 
HATAY 

İhsan Ada 
İzzettin Çilli (I.) 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
İbrahim Gürgen 
Niyazi Soydan 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
d.) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Ali Harputlu 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Numan Menemencioğlu 
Yusuf Salman 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR • 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 

KARS 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

. 1958 O : 1 
KASTAMONU 

Hadi Tan 
KAYSERİ 

Ömer Başeğmez 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Reyhan Gökmenoğlu 
(î. A.) 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 

MANİSA 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Cevdet özgirgin 
İhsan Yalkm 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rif at Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SÎİRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Necati Ilter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder -
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
O. Nuri Lermioğlu 
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TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

ÜRPA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 

Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çahkoğlu 

[Münhal w 
Ankara 5 
Aydın 1 
Bursa 1 

1:4a 27.2.1958 0 : 1 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Abdülhakim Arvas 
Tevfik Doğuışıker 

Kocaeli 

Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
ö. Lûtfî Erzurumluoğlu 
t. Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Necati Tanyolaç 



î : 48 27.2.1958 O : 1 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Arif Denıirer 
Müstafi Öztih'k 
Osman Takı 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞEI 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabel 
İsmet Olgaç. 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhaııettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşe! 

AYDIN 
Fethi Battır 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

[leye iştirak etmiyenler 
. Münhal mebusluklar 

: 610 
352 

: 331 
21 

: 0 
250 

: ' 8 

[Kabul edenler] 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Y'acid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğiu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil İm re 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timıırtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yünüm Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nasrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettirioğlû 
Servet Bilir 

Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilınez 
İhsan Gül ez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüneiioğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyunıcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrei 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev ünal 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabrı Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
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Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem. Cenanı 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim Ökmeıı 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Sadık Altınean 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin înanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraitan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
îsak Altabev 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis tîrdener 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
İbrahim Sevel 

î : 48 27.2 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar ""Tarver 
Necla Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
oelim Ragıp Eme(; 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlıı 
îlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlt 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal BakiçeJebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 

. 1958 0 : 1 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Sıtkı Koraitan 
Halil özyörük 
Mustafa Runyım 
Sabahattin Saym 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğln 
Cemil Şener 
Ih san Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 

Turgut Topaloğlu 
MUŞ 

Şemsi Ağâoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Taeettin Barı§ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kinşcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusov 

SÜRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
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Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 

t : 48 2?.2 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 

. 1958 Ö : İ 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 

Suat Ba$ol 
Necati Diken 
Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Mustafa Saraç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ADANA 

Kasım Gülek 
M. Yılmaz Mete 
Rıza Tekeli 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftigil 

GÜMUŞANE 
Necati Alp 

Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Ali Şelhum Devrim 

KARS 
Fevzi Aktag 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Hasan Reşit Tankut 

NÎÖDE 
Rifat Gürsoy 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Şinasi Moran 

UEFA 
Osman Ağan 

[Beye iştirak etmiyenlerj 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar (î.) 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
AFYON KARAHİÖAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
îsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim îmirzalıoğlu 
îsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Adnan Selekler 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 

Ekrem Torunlu 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaailp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalıcı 

ELAZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Adil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

.- ERZURUM 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Münip özer 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ali Şahin 

GÜMUŞANE 
Nihat Sargınalp 

- 1134 



HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli (î.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan îkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
(t) 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel . 
M. Faruk Gürtunea 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Numan Menemencioğlu 
Nizamettin Âli Sav 
Nuri Yamut (t.) 
Necmi Nuri Yücel 
Yusuf Salman 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 

t : 48 27.2 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Nafiz Tahralı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

1958 Ö : İ 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Ömer Güriş 
Şükrü Uluçay 

SÖRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 

Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kınkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
0. Nuri Lirmioğlu (1.) 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
1. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 
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VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 

î : 48 27.2.1958 C : 1 
Abdülhâkim. Arvas 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

Ferid Melen 
YOZGAD 

Fuad Nizamoğlu 

t. Hakkı Tunaboylu 
ZONGULDAK 

Necati Tanyolaç 

Ankara 
Aydın 
Bursa 

[Münhal mebusluklar] 
Kocaeli 



î : 48 27.2.1958 0 : 1 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
322 
292 

30 
0 

280 
8 

[Kabul edenler] 
ADIYAMAN 

Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
îsmet Olgaç 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 

Ali İleri 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütünçüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah ihsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartat 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Haeırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

1 EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 

Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryûrt 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 
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IÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
tsak Altabev 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erden er 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Nizamettin Âli Sav 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Neolâ Tekine! 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulag 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necini Nuri Yüceî 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Perihan Anburun 
Behzat Bilgin 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

t : 48 â7.â 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoguı 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğnıez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Sıtkı Koraltan 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyım 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

.1908 Ö : î 
KÜTAHYA 

Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
İhsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 

RİZE 
İzzet Akçal 
Muzaffer Önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Seiâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik İleri 

Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SÎNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğiu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebatı Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Hulusi Timur 
Hüseyin Ulus 
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t : 48 27.2.1958 C : 1 
[Reddedenler] 

ADANA 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Recep Dengin 
Halil Sezai Erkut 
İsmail İnan 
tlyas Seçkin 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftigi-1 
Nâzım öztürk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avıii Karaman 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 

Ali Şelhum Devrim 
KARS 

Fevzi Aktaş 
MARAŞ 

Hasan Fehmi Evliya 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 

SİVAS 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

UEFA 
Osman Ağan 

[Reye iştirak etmıyenlerj 
ADANA 

Nevzat Arman 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar ( t ) 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal Uzçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Adnan Selekler 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Namık Gedik (V.) 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 

Ekrem Torunlu 
BİLECİK 

Yümnü Üresin 
BİNGÖL 

Mustafa Nuri Okc'uoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin -Barut 
Selâhattin İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat (V.) 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalıeı 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Münip Özer 
Rıza Topçuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 
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GAZİANTEE 
Ali Şahin 

GÎRESUN 
Mustafa Hemiş 

GÜMUŞANE 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli (I.) 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bay ar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
(î.) 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
M. Faruk Gürtunca 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Numan Menemencioğlu 
Celâl Ramazanog^u 
Yusuf Salman 
Nuri Yamut (1.) 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 

I : 48 27.2 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fahri Köşkeroğlu 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğhı (1. 
Â.) 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulımay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Atıf Akın 

. İ958 C : 1 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğhı 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk (V.) 
Asım Eren 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Şevket KöksaJ 
Zeki Kumruln 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 

Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SİİRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Necati llter 
Edip Imer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TRABZON 
Sabri Dilek 
O. Nuri Lermioğlu (1. 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Avdın 
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Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
î. Eteni Karakapıeı 
E. Mahmut Karakuvt 

î : 48 27.2 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıej 

[Münhal m 
Ankara 5 
Aydın 1 
Bursa 1 

. 1958 C : 1 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Abdülhakim Arvas 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ebusluklar] 
Kocaeli 1 

— 
8 

YOZGAD 
Atıf Benderlioğlu 
Fuad Nizamoğlu 
I. Hakkı Tunaboyln 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Necati Tanyolaç 
Avni Yurda bayrak 

>••«« 



t : 48 27.-2.1968 O î ' l 
Devlet Dairesi Reisliği 1958 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topçuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Ali Ülgen 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Nazifî Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Tüyüp Doğan 

AYDIN 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik ~~ 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğhı 
Ali İleri 
Müeteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğhı 
Faik Ocak 
Fuat Onat 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

[Kabul edenler] 

610 
342 
289 
53 
0 

260 
8 

M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Ethem Yalçınalp 

ÇORUM 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Haeırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlıı 
Sabahattin Parsoy 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlû 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

HAKKARİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
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Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengi! 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Nizamettin Âli Sav 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Neolâ Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Behzat Bilgin 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğan! ı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

t : 48 27.2 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlıı 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Ntizhet Unat 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Sıtkı Koraltan 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Muhittin özkefeli 
Emin Topaler 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Selim Akis 

1958 C : 1 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkııı 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RtZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Tevfik Heri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 

Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SÖRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Stialp 

SlNOB 
®mer özen 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

YOZGAD 
Talât Alıy,y 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat • 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 
Avni Yurdabayrak 

— 1143 — 



I : 48 27.2 .1958 C : 1 
[Reddedenler] 

ADANA 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Kasım Gülek 
Ali Menteşoğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Eecep Dengin 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ismail înan 
Ilyas Seçkin 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 

ELAZIĞ 
Celâl Dora . 

Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
Ahsen Aral 
Ali Şelhum Devrim 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazit 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 

ORDU 
Ferda Güley 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Kâmil Kırıkoğlu 
Şinasi Moran 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Osman Ağan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıylkoğlu 

[Beye iştirak etmiyenlerj 
ADANA 

Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Sairn Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar (I.) 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Mustafa Öztürk 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

[ Şeref Saraçoğlu 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 

Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlıı 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Halil îrnre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(1. Â.) 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Ertuğral Çolak 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

*Âlim Sipahi 
BURSA 

Hüseyin Bayrı 
Müfit Erkuyumcu 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Nurullah ihsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 
Kâmil Tabak 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Ali Dedekargmoğlu 

DENİZLİ 
Mehmet Karasan 
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DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Mehmed Htisrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalıcı 
Mükerrem Sarol 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Fahri Karakeya 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Ali Şahin 

HATAY 
İhsan Ada 
Rifat Bahadır 
izzettin Çilli (I.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Karabulut 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Ali Lâtif aoglu 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bay ar (Reisicum 
hur) 

î : 48 27.2 
Arslan Nihad Bekdik 
(t) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
M. Faruk Gürtunca 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Numan Menemencioğlu 
Celâl Ramazanoğtu 
Yusuf* Salman 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (1.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Enver Dündar Başar 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Fahri Köşkeroğlu 

. 1958 O : 1 
KIRKLARELİ 

Sıtkı Pekkip 
Hüsnü Yaman 

• KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
İshak Avni Akdağ 
Reyhan Gökmenoğlu (1. 
A.) 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay-

MANİSA 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 
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NİĞDE 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Şükrü Uluçay 

SÜRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Hamdi Özkan 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 
Necati Üter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 
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TEABZON 

Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu (t.) 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Aralan Bora 
Fethi Ülkü 

ÜRFA 
Atalay Akan 

| M. Yaşar Alhas 
Aziz G okkan 

| t. Etem Karakapıcı 
I E. Mahmut Karakurt 

Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

| Ömer Yüksel 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay* 
nak 
Abdülhâkim Arvas 
Tevfik Doğuışıker 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 5 
Aydın 1 
Bursa 1 

Kocaeli 1 

! 8 

Sait Erdinç 
Ferid Melen 

TOZGAB 
I, Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Neoati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 
Oazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Kemal Balta 
Mecit Bumin 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Piraye Levent 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

- Müstenkifler 
Reye iştirak etmiyenler 

Münhal mebusluklar 

610 
344 
305 

39 
0 

258 
8 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
Yüranü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karaca gil 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 

Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Halim Alyot 
Emin Kalafat 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Sezai Demiray 
Kâmil Tayşi 
Halil Turgut 

Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Sait Kantarel 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 
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GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Brkmen 
Mustafa Henıiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Eef ik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Selim Erengü 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputiu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanopu 
İbrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

1 : 48 27.2 
İZMİR 

Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

. 1958 O : 1 
KONYA 

A. Fahri Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Mustafa Bağnaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Sıtkı Koraltan 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S, Sururi Nasuhoğlu 
Kemal Özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Selim AMş 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Dilâver Argun 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

* SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 

YOZaAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 

um 
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Suat Başol 
Necati Diken 

27 .2.1958 C 
Ali Kaya 
Tahir öktem 

Mustafa Saraç 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] [Redde 

Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Sezai Erkut 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 

GÜMÜŞ ANE 
Nihat Sargmalp 

KARS 
Fevzi Aktaş 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğİu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Melih Kemal Küçükte-, 
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi öner 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar (1.) 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 

Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Tevfik Ünsalan 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
ibrahim İmirzalıoğlü 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Ömay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Adnan Selekler 

ARTVİN 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Ali İleri 
Halil tmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Â.) . 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Mustafa Nuri Okeuoğlü 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 
Behçet Kayaalp 

Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Sıtkı Eken 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Osman Ağan 

VAN 
Tevfik Doğuışıker 

Âlim Sipahi 
BURSA 

Hüseyin Bayrı 
Recep Kırım 
Kenan Yılmaz 

ÇANKIRI 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat (t.) 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ÇORUM 
Ali Dedekargınoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 

DİYARBAKIR 
Nuri Onur 
Hâmid Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Kadrettin Oğuzalieı 

ELAZIĞ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
İsmail Hakkı Talay 

[Reye iştirak etmiyenlerj 
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ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Mtinip özer 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GÜMUŞANE 
Neeati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İhsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Çilli (1.) 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlıı 
Ömer Fevzi Reşa 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtîfaoğlu 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad * Bekdik 
d.) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
M. Faruk Gürtunea 
Mucip Kemalyeri 
Numan Menemencioğlu 
Yusuf Salman 
Nizamettin Âli Sav 

Nuri Yamut 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Enver Dündar Başar 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Ahmet Ünal 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Reyhan Gökmenoğlu 
(t. Â.) 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Muhittin özkefeli 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 
Atıf Akın 
Nebil Sadi Altuğ 

Semi Ergin 
Nafiz KÖrez 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Sadi Pekin 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
İsmail Güven 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 
Ferid Tüzel 

SÎİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Hamdi Özkan 
Muharrem Tanseİ 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Âknoz 
Ali Çakır 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
O. Nuri Lermioğlu (I.) 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 
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Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Aziz Gökkan 
î. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 

Abdurrahman Odabaşı 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Adnan Çalıkoğlu 
Rıza Salıcı 

Avni Ural 
VAN 

Abdülvahap Altmkay 
nak 
Abdülhakim Arvas 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

YOZGAD 
î. Hakkı Tunaboylu 

ZONGULDAK 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Avni Yurdabayrak 

[Münhal mebusluklar] 
Ankara 5 | Kocaeli 
Aydın 1 
Bursa 1 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/31) 

T. C. 
Başvekâlet 30 +XI. 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 > 632/3024 

Türkiye Büyük Mület Meclisi Yüksek Reislisine 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
İcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Vakıflar Umum Müdürlüğü. 1958 yalı bütçe kanunu lâyihası 

ESBABI MUOÎBE 

Umumi izahat 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1958 yılı bütçe kanunu lâyihası tanzim edilerek ekleriyle tak
dim kılınmıştır. 

1954 - 1956 yıllarının tahsilat seyri ve inşa halinde bulunan binalardan 1958 yılında elde 
edileceği tahmin olunan kiralar göz önünde bulundurulmak suretiyle tanzim edilmiş olan bu 
bütçenin gelir ve gider tahminleri 27 110 050 lira olup mütevazindir. 

1957 yılımın varidat ve masraf tahmini 22 371 300 lira idi. 1958 yılının varidat ve masraf 
tahmini 27 110 050 lira olduğuna göre 4 738 750 lira fazlalık arz etmektedir. 

Varidat bütçesi 

22 371 300 lira olan 1957 yılı varidat bütçesinin 13 594 300 lirası Umum Müdürlüğün kentli 
kaynaklarından, 8 777 000 lirası Hazine yardımından terekküp etmekte idi. Hazine yardımının 
8 000 000 lirası köyler ve dernekler tarafından tamir veya inşa ettirilecek hayrat için yapılacak 
yardımlarla, âbidelerin; imar faaliyetleri dolayısiyle açılan etraflarının tarh ve tanzimine ve ta
mirine, 200 000 lirası Mimar Sinan'ın en kıymetli eserlerinden olup perişan bir halde bulunan 
Şehzade Medresesinin, 100 000 lirası Eskişehir'in Seyid Gazi kazasmdaki Seyid Battal Gazi Man
zumesinin tamirine ve 477 000 lirası bâzı mülhak vakıflara ait cami ve mencid hademelerinin 
ücret farklariyle tahsisatlarına karşılık bulunuyordu. 

27 110 050 lira olarak teklif edilen 1958 yılı bütçesinin 14 488 900 lirası Umum Müdürlüğün 
kendi kaynaklarından ve 12 621 150 lirası Havine yardımından terekkübetmektedir. İşbu Hazi
ne yardımı da yukarıda tadadedilen hususlara ve 7044 sayılı Kanunla devredilen eski eserlerin 
tamirine karşılık olup tertiplerinde etraflı izahat verilmiştir. 

(S, Sayısı : 32 ) 



îşbu bütçenin 1957 varidat bütçesiyle karşılaştırıldığında görüleceği üzere yekûn itibariyle 
5 368 750 lira fazla 630 000 lira noksandır. îşbu fazla ve noksanların sebepleri ve her maddeye 
konulan varidatın tesbitinde istinadedilen esaslar sırasiyle aşağıda arz edilmiştir: 

1957 yılı 1958 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

P. M. Varidatın nev'i mini olunan 

1 1 îcarei vahide 7 570 000 7 450 000 

Bu gelir, vakıf akaarların kiralarından terekkübetmektedir. Bu kiralama, 6570 sayılı Kanunla 
% 400 nispetinde bir zam yapıldığı malûmdur. 19Ö7 yılı bütçesinin esbabı mucibesinde de,arz edil
diği üzere bâzı kiracılar, bu zamla baliğ olan kira miktarının 1953 rayiçlerini aştığı iddiasiyle be
lediyelere müracaat ederek kira miktarında tenzilât yaptırdıklarından, yeniden inşa edilen ve hâli 
inşada bulunan binalardan 1958 yılında alınacağı tahmin olunan kiralar da nazara alındığı halde 
120 000 lira kadar bir noksanlık husule geleceği tahmin edildiğinden 7 450 000 liraya indirilmiştir. 

Üç aylık tahsilat seyri şöyledir : 

Hesabı 
Bütçe tah- katiler mu-

Senesi minleri cibince tahsilat 

1954 4 400 000 4 875 164 
1955 7 500 000 6 773 720 
1956 8 000 000 7 235 476 

1957 yılı 1958 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

F. M. Varidatın nev'i mini olunan 

1 2 Îcarei müeccele 100 000 100 000 

13X11.1935 günlü ve 2762 sayılı Kanunla tasfiyeye tâ'bi tutulan icareteynli gayrimenkullerin; bu 
kanunun neşrinden itibaren on yıl zarfında, bir yıllık iearelerinin yirmi misli Ibir taviz karşılığında 
mutasarrıflarının mülkiyetine geçmeleri lâzımgeliyordu. Tatbikat bu ön yılın kâfi gelmiyeceğini 
gösterdiğinden bu müddet 4755 sayılı Kanunla on yıl daha uzatılmıştı. Bu on yıl da 13.XII.1955 
tarihinde bitmiş olup ikinci bir temdit yapılmadığı cihetle fbu tarihe kadar tavizi ödenmemiş olaa 
icareteynli gayrimenkuller, mezkûr 'kanunun 29 ncu maddesi mucibince kendiliğinden mutasarrıf
larının mülkiyetine geçmiştir. Vakfın hakkı da ivaza inkılâ'bederek gayrimenkulun tamamı fbu ivaz 
karşılığında birinci derece ve (birinci sırada ipotek sayılmıştır. 

Yukarda açıklanan duruma göre artık icare alınması Ibahis konusu değilse de eski yıllara ait, 
bakayadan 1958 yılında da 100 000 lira kadar bir tahsilat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda arz edilmiştir : 

( S. Sayısı : 32 ) 
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F. M. 

Senesi 

1954 
1955 
1956 

Bütçe tah
minleri 

350 000 
350 000 
250 000 

• 

Varidatın nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

275 660 
241 470 
107 056 

1957 yılı 
bütçe tah

mini 

1958 yılı 
için tahmin 

olunan 

3 Mukataa 10 OOO 10 000 

îcareteynli gayrimenkuller gibi mu'kataalı topraklar da tasfiyeye tâbi tutulduğu cihetle bunlar 
da 'kendiliğinden mutasarrıflarının mülkiyetine geçmiş olup artık mUkataa alınmamaktadır. Yal
nız, devam eden bakaya tahsilatından 10 000 lira elde edileceği tahmin edilmiştir. 

Son duruma göre 'bir ölçü olmamakla beraber, üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

F. M. 

2 1 

Senesi 
Bütçe tah-* 

minleri 

1954 50 000 
1955 50 000 
1956 25 000 

Varidatın nev'i 

Türkiye Vakıflar Bankası 
mettüleri 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

28 375 
41 194 
20 093 

1957 yılı 
bütçe tah

mini 

te-
950 000 

1958 yılı 
için tahmin 

olunan 

950 000 

6219 sayılı Kanunla kurulmuş olan Türkiye Vakıflar Bankasının (50 milyon) lira itibari sermaye
sinin % 55 i Vakıflar Umum Müdürlüğüne aittir. 

Yapılan hesaplara nazaran 950 000 lira kadar bir temettü temin edeceği tahmin olunduğundan ay
nen ipka edilmiştir. 1954 yılında kurulmuş olan mezkûr banka tarafından 1954 - 1956 yıllarında te
min edilerek 1955 - 1957 bütçelerine irat kaydedilen temettü miktarları aşağıda yazılıdır 1954 yüı 
temettüünün noksan olması kuruluş masraflarından mütevellitir. 

( S. Sayısı : 32 ) 



Senesi 

1955 
1956 
1957 

Bütçe tah
minleri 

75 000 
590 000 
950 000 

F. M. 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

211 059 
697 118 
845 265 

Varidatın nev'i 

(1954 yılına ait 8,5 aylık temettü) 
(1955 yılı temettüü) 
(1956 yılı temettüü) 

1957 yılı 1958 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

mini olunan 

2 Akaar ve toprak satış bedeli 
faizi 300 000 300 000 

Getirdikleri kira ve bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyerek 2762 
sayılı Vakıflar Kanununun 12 nei maddesine tevfikan satılan akaar ve topraklar satış bedellerinin; 
yeni bir akaar yaptırılmcaya kadar tenmiyesi lâzımgelmekte olduğundan tahsil edilir edilmez Va
kıflar Bankasına tevdi edilmektedir. Gerçi, bunlar peyderpey yeni inşaata sarf edilmekte ise de, (7,5 
milyon) lira civarında bir paranın daimî olarak bankada mevcut kaldığı anlaşıldığından bunun 
% 2,5 hesabiyle senelik faizi 187 500 liradır. Vaktiyle akaar ve toprak satış bedelinden satınalınmış 
olan •% 7 faizli Millî Müdafaa ve Sivas - Erzurum demiryolu tahvilinden de 1 829 160 liralık Dev
let tahvili mevcudolup bunun senelik faizi de 128 041 lira tutmakta ve her ikisinin yekûnu .315 541 
liraya baliğ olmaktadır. Bu tahvillerden 1957 ve 1958 yıllarında amorti edileceklerden mahrum ka
lınacak faiz miktarı da göz önüne alınarak yine 300 000 lira tahmin edilmiştir. 

Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır. Bu miktarların yüksek olması 1954 - 1956 yıllarında 
elde bulunan Devlet tahvilleriyle nakden bankada tenmiye edilmekte olan akaar ve toprak satış be-
dellei'inin fazla bulunmalarından mütevellittir. 

Senesi 

1954 
1955 
1956 

Bütçe tah
minleri 

385 000 
300 000 
210 000 

Varidatın nevi 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

359 941 
455 397 
476 612 

1957 yılı 
bütçe tah

mini 

1958 yılı 
için tahmin 

olunan P. M. 

2 3 Taviz bedeli faizi 275 000 50 000 

leareteynli g'ayrimenkullerle mukataalı toprakların 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 nei 
maddeleri mucibince elde edilen taviz bedellerinin 5 238 100 lirası 1954 yılında ve Devlet tahviline 
yatırılmış olan 1 757 000 lirası 1957 yılında sermaye olarak, 6219 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
Türkiye Vakıflar Bankasına verilmiş olup bu fondan elde (1,5 milyon) lira kadar bir para kaldığı 
cihetle; peyderpey tahsil Edilerek tevdiat şeklinde Vakıflar Bankasına yatırılmakta olan paraların 
% 2,5 hesabiyle temin edeceği faiz de nazara alınmak suretiyle 50 000 lira tahmin edilmiştir. 

( S. Sayım : 32 ) 



Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır : 1954 yılı faizinin düşük olması, tahvile yatırılmış 
olanların faizlerinin mühim kısmının mülga Vakıf Paralar Müdürlüğünce tahsil ve 120 361 li
rasının 1955 bütçesine irad kaydedilmiş olmasından mütevellittir. Bütçe tahminine nazaran tah
silatın fazla olması da sermaye olarak Vakıflar Bankasına devredilmesi düşünülen tahvillerin 
devir işinin geciktirilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Hesabı 
Bütçe tah- katiler mu-

Senesi minleri cibince tahsilat 

1954 580 000 55 354 
1955 250 000 436 970, 
1956 250 000 336 888 

1957 yılı 1958 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

F. M. Varidatın nev'i mini olunan 

3 1 Mahlûl muaccelesi 1 000 000 2 000 000 

Mahlûl muaccelesi sabit ve muayyen bir gelir olmayıp vaktiyle mahlûl kaldıkları ihbar edil
miş veya vakıflar idarelerince öğrenilmiş olan icareteynli gayrimenkullerden elde tutulmala
rında fayda görülmiyenlerin satışlarından hâsıl olmaktadır. Halen elde; muameleleri ikmal edil
miş birçok mahlûl gayrimenkul mevcudolup bunların peyderpey satışa arz edilmeleri mukar
rer bulunduğu cihetle 1958 yılı bütçe tahmini 2 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda arz edilmiştir. 1956 yılı hasılatının bütçe tahminine nazaran nok
san olması mahlûl satışlarının bir ara durdurulmuş olmasından mütevellidolup diğer yılların bütçe 
tahminleri fazlasiyle karşılanmış bulunmaktadır. 

Hesabı ' 
Bütçe tah- katiler mu-

Senesi minleri eibince tahsilat 

1954 300 000 541 784 
1955 433 300 969 389 
1956 800 000 311 910 

1957 yılı 1958 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

F. M. Varidatın nev'i mini olunan 

3 2 Zeytinlikler hasılatı 230 000 400 00C 

Bu hasılat, işletme bölgesi haricinde bulunan îzmir, Antalya, Hatay ve Muğla vilâyetleri da
hilindeki vakıf zeytinliklere aittir. 1958 - 1959 zirai yılı, mahsul yılı olup; bu bapta ilgili Vakıf
lar İdarelerinden alınan malûmat da 400 000 liraya mütehammil bulunduğunu gösterdiğinden bu 
miktara iblâğ edilmiştir. 

(S. Sayısı : 32) 
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F. M. 

Senesi 

1954 
1955 
1956 

Bütçe tah
minleri 

. 200 000 
200 000 
230 000 

• 

Varidatın nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

230 077 
130 028 
467 265 

1957 yılı 
bütçe tah

mini 

1958 yılı 
için tahmin 

olunan 

3 Arazi ve incirlikler hasılatı 400 000 365 000 

.Bu hasılat, Millî Korunma Kanununa tâbi bulunmıyan bağ, bahçe, bostan, çiftlik ve tarla gibi 
gayrimenkullerle Aydın'daki incirlik ve Giresun'daki fındıklıklardan elde edilmektedir. İlgili Va
kıflar idarelerinden alman malûmata nazaran 400 000 liraya mütehammil olmadığı anlaşıldığın
dan 35 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Üç yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

F. M. 

Senesi 

1954 
1955 
1956 

Bütçe tah
minleri 

250 000 
309 000 
309 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

302 093 
288 586 
360 727 

1957 yılı 
bütçe tah

mini 

1958 yılı 
için tahmin 

olunan 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı 
ve kira bedeli 1 500 000 1 250 000 

Bu hasılat, Ayvalık ve Aydm'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikler işletmeleri tarafından temin 
edilmektedir. 1956 - 1957 kampanyasındaki mahsul durumu, var senesi ile kıyas kabul etmiyecek 
derecede bereketli olmasına binaen 1,5 milyon liraya çıkarılmıştır. 1958 yılı bütçesine irat»kay
dedilmesi gereken 1957 - 1958 kampanyası mahsulü bereketli değilse de 1956 -1957 kampanyasında 
elde edilen yağların fiyat farkı da nazarı dikkate alınıp 250 000 lira noksaniyle 1 250 000 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır : 

(S . Sûyisi: 32) 
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F. M. 

Bütçe tah-
Sen«si minleri 

1954 600 000 
1955 800 000 
7956 600 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

602 235 
1 517 064 

518 496 
1957 yılı 

bütçe tah
mini 

1958 yılı 
için tahmin 

olunan 

Vakıf Memba Suları İşletmesi 
hasılatı 40 000 40 000 

Bu hâsılat, İstanbul'da bulunan Vakıf Taşdelen ve Karakulak sularını işletmek üzere kurulmuş 
olan işletme tarafından teinin edilmekte olup kâr hadlerinin artırılmış bulunmasına binaen yine 
40 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

F. M. Varidatın nev'i 

3 6 Çeşitli varidat ve hasılat 

1957 yüı 
bütçe tah

mini 

414 800 

1958 yılı 
için tahmin 

olunan 

505 000 

Bu hasılat, mülhak vakıfların Vakıflar idarelerince tahsil olunan ieare ve mukataalariyle bu va
kıflardan emanet veya niyabet yoliyle Vakıflar teşkilâtı tarafından idare olunanların alelûmum ge
lirlerinden alınmakta olan % 10 idare ve tahsil masraflarından, münhal tevliyetler ücretlerinden 
kanuni ve nizami sebeplerle zaptolunan vakıfların birikmiş paralarından, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zaman aşımına uğnyan paralardan, eskimiş eşya ve 
yıkıntı bedellerinden, idare lehine hükmolunan alacak faizlerinden, mahkeme masrafları istirdadın
dan ve hayrat satış bedelleri faizlerinden terekkübetmektedir. 

Üç yıllık tahsilat seyri aşağıda yazılıdır : 1955 ve 1956 yılları hasılatı ile bütçe tahminleri ara* 
sında mühimce bir fark bulunması mazbuta meyanına alınmış olan bâzı vakıfların birikmiş parala
rının Devlet tahvillerinin mubayaa kıymetleri ile muharrer kıymetleri arasındaki farkların irada 
alınmış olmasından mütevellit bulunmaktadır. Esasen Vakıflar idarelerinden alınan malûmata na
zaran bu gelirin normal miktarının 505 000 lira civarında bulunduğu anlaşıldığından böylece tah
min edilmiştir. 

F. M. 

Senesi 

1954 
1955 
1956 

Bütçe tah
minleri 

431 000 
450 000 
450 000 

Varidatın nev'i 

Hesabı 
katiler mu

cibince tahsilat 

416 084 
781 599 

1 034 487 

1957 yılı 
bütçe tah

mini 

1958 yılı 
için tahmin 

olunan 

4 Hazineden yardım 8 777 000 12 621 150 
Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçelerinin 1952 yılından itibaren kendi imkânlarına göre tanzim 
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edilmekte olmasına binaen bütçe açığının kapatılması için Hazineden yardım yapılmamaktadır. 

1957 yılı bütçesine mevzu 8 777 000 liranın 8 000 000 lirası dernekler ve köyler tarafından in
şa ve tamir ettirilecek hayrat için yapılacak yardım ile imar faaliyetlerinden mütevellit masraflara» 
200 000 lirası Mimar Sinan'ın kıymetli eserlerinden bulunan İstanbul'daki Şehzade Medresesinin, 
100 000 lirası Eskişehir'in Seyitgazi kazasmdaki Seyit Battal Gazi Manzumesinin tamirine ve 
477 000 lirası da mülhak vakıflara ait cami ve mescit hademelerinin ücret farkları ile tahsisatla
rına karşılık bulunmakta idi. 

1958 yılı için teklif edilen 12 621 150 liranın, 8 milyon lirası dernekler ve köyler tarafından ta
mir veya inşa ettirilecek hayrat için yapılacak yardımlara, 4 milyon lirası, 7044 sayılı Kanunla Va
kıflar Umum Müdürlüğüne devredil eti eski eserlerden bu Umum Müdürlükçe tamir ettirilecekle
rin masraflarına, 144 150 lirası, bu tamir işlerinde istihdam edilecek teknik elemanların ücret ve 
tahsisatlarına, 477 000 lirası da mülhak vakıflara ait cami vo mescid hademeleri ücret farklarına 
karşılıktır. 

1957 yıb 1958 yılı 
bütçe tah- için tahmin 

F. M. Varidatın nev'i mini olunan 

5 Gecen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 804 500 1 068 900 

Vakıf zeytinlikler işletmelerinin 1956 - 1957 kampanyası ııetayicine göre vermeleri luzımgelen 
kira bedeli ve işletme kârı miktarına nazaran 1 068 900 lira kadar bir paranın gelir fazlası olarak 
1958 yılma devredileceği anlaşıldığından buna göre tahmin olunmuştur. 

Masraf bütçesi 

İki cetvel halinde sunulan masraf bütçesi, gelir kısmında arz edilen 12 621 150 lira Hazine yar
dımı ile birlikte 27 110 050 liraya baliğ olan varidat ve hasılata göre mütevazin olarak tanzim kı
lınmıştır. 1957 yılı bütçesi ile karşılaştırıldıkta görüleceği üzere yekûn itibariyle 13 216 466 lira 
fazla ve 8 477 716 lira noksandır. Bu fazlanın, 9 855 lirası merkez memurları maaşından, 5 350 lirası 
vilâyetler memurları açık maaşından, 3 573 lirası merkez ve 278 991 lirası vilâyetlerle Gureba Has
tanesi, imaretler ve talebe yurtları için (D) cetveline ilâve edilen kadroların ücret ve tahsisatları 
ile bâzı müstahdemlerin ücretlerine birer miktar zam yapılmasından, 168 150 lirası âbidelerin tamir 
işlerinde istihdam edilmek üzere alınacak geçici hizmetlilerin ücret karşılığından, 20 397 lirası 
emekli kesenekleri ve ek karşılık farkından, 700 lirası Gureba Hastanesi Başhekiminin fevkalâde 
zam karşılığından, 1 000 lirası kasa tazminatından, 98 000 lirası yönetim masraflarından, 11 000 lirası 
tapu harcından, 25 000 lirası yeni yaptırılan ve yaptırılmakta olan çarşı, iş hanı ve apartmanların 
umumi masraflarından, 375 000 lirası Gureba Hastanesi, imaretler, talebe yurtları ve çeşitli hayır 
şartlan masraflarından, 10 000 lirası intifa hakkı karşılığından, 9 250 lirası burs masraflarından, 
23 200 lirası borçlardan, 123 000 lirası âbideler onarımından ve 54 000 lirası da taşıtlar satmalına 
karşılığından, 4 milyon lirası 7044 sayılı Kanunla devredilen eski eserlerin onarma masraflarından 
mütevellittir. 

8 477 716 lira noksanın, 62 244 lirası vilâyetler memurları maaşı 25 lirası vilâyetler memurları 
açık maaşı, 20 000 lirası emekli ikramiyesi, 95 000 lirası yayın ve tanıtma masrafları,. 447 lirası eski 
yıllar borçları ve 300 000 lirası da Şehzade Medresesi ile Seyit Battal Gazi Manzumesi onarımı ter
tiplerine taallûk etmektedir. 

Yukarda müfredatı yazılı fazla yekûnu 5 2J6 466 ve noksan yekûnu 477 716 liraya baliğ olmak
tadır. Tehalüf eden 8 000 000 lirası bir fasıldan çıkarılarak diğer fasla zammedilmiş olup hakiki 
bir fazla ve noksan değildir, 
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Hakiki miktarı 5 216 466 lira olan fazla ile 477 716 lira olan fazla ile 477 716 lira olan nok
sanın esbabı mucibesi aşağıda arz edilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

201 11 Merkez memurları maaşı 1 136 898 1 146 753 9 855 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtı memurlarından bir kısmı yeniden (L) cetveline alınmış ve bir 

kısım serbest bırakılmış olup neticede 9 855 lira bir fazlalık hâsıl olmuştur. 

1957 Yılı 1958 Yılı * 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

201 12 Vilâyetler memurları maaşı 1 524 978 1 462 734 62 244 
Vilâyetler teşkilâtının fiilî durumuna göre, % 41 tahsisatlariyle birlikte senelik tutarının 

1 462 734 liradan ibaret bulunduğu anlaşüdığından; 1957 yılı tahsisatına nazaran noksanı bulu
nan 62 244 lira tasarruf edümiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

201 22 Vilâyetler memurları açık maaşı 4 000 9 350 5 350 
Vilâyetler teşkilâtında halen açıkta (7) memur nıevcudolup hizmet müddetlerine göre almakta 

oldukları açık maaşının senelik tutarı, % 4i zammiyle birlikte 7 241,66 liradır. İlerde vukuu muh
temel ihtiyaçlar da göz önüne alınarak 9 350 liraya iblâğ edilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi* Noksanı 

202 21 Merkez hizmetlileri ücreti 109 368 112 941 3 573 
Merkez hizmetlüerinden birkaçının ücretlerine cüzi birer miktar zam yapıldığı ve bir kadro ilâve 

edildiği cihetle 3 573 lira bir fark hâsıl olmuştur. * 

1957 Yıl i 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı' 

202 22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 1 196 433 1 475 424 278 991 
Vilâyetler hizmetlileri kadrosuna, âbidelerin tamiratı mütemadiyesi için 550 lira ücretli 3 tek-

nisiyen, ikisi 400 ve ikisi 350 lira ücretli 4 usta ve yine âbidelerin tamir ve restore işlerinin sür
atle takibi için alınmasına katî ihtiyaç hâsıl olan 3 jeep için 250 şer lira ücretli 3 aded şoför, 
yeniden açılması düşünülen talebe yurdu ve imaretler için 250 şer lira ücretli 2 ve 200 er lira 
ücretli 2 aşçı ve 150 şer lira ücretli 5, 100 er lira ücretli 2 aşçı yamağı, 250 şer lira ücretli 2 daktilo 
talebe yurtları için 250 şer lira ücretli 2, yenilen yaptırılan işhanı, apartman ve çarşılar için 
3 ü 300 er, 5 i 200 er lira ücretli 13 idare memuru, yine talebe yrtlam için 100 er lira ücretli 7 
hademe, 250 lira ücretli bir dâva takip memuru, 7045 sayılı Kanunla Vakıflar Umum Müdürlü
ğüne devredilen tarihî ve mimari kıymeti haiz eski eserlerin korunması işlerinde istihdam edil
mek üzere 200 er lira ücretli 6 koruyucu, kadro noksanı yüzünden hizmetlerinin muntazam bir 
şekilde yürütüleni ediği anlaşılan Gkıreba Hastanesi için 16 hizmetli ilâve edilmiş, gerek bu has
tane ve gerek vilâyetler hizmetlilerinin ücretlerine de birer miktar zam yapılmış olduğundan 
278 991 lira bir fark husule gelmiştir. „ 
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1957 Yılı 1958 Yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 136 000 160 000 24 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 340 000 340 000 
13 7044 sayılı Kanunla devralman eski 

eserler onarımı geçici hizmetlileri ücreti 144 150 144 150 
Yurdun muhtelif köşelerinde bulunan yüzden fazla eski eserlerin birden tamir ve restore işi ele 

alınmış ve daha başkalarının da ele alınması mukarrer bulunduğu gibi, 7044 sayılı Kanunla dev
redilen eski eserlerin tamir işi de buna inzimam etmiş olduğundan bunların keşiflerini tanzim, 
tamir ve restore işini her safhasında kontrol etmek için istihdam edilecek teknik elemanların 
ücret ve tahsisatlarına karşılık olmak üzere işbu fasla 168 150 lira zam yapılmıştır. Yeniden açı
lan 13 neü maddeye konulan 144 150 lira, 7044 sayılı Kanunun 4 neü maddesi uyarınca Hazine 
yardımı ile karşılanmıştır. 

1957 Yıl ı" 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri 
ile artış farkları 148 835 164 224 15 389 

12 % 1 ek karşılıklar 27 061 29 859 2 798 
Merkez ve vilâyetler memurları kadrolarının fiilî durumuna ve hizmetli kadrolarına göre emek

li kesenekleri ve artış farkları ile ek karşılıklarda ceman 18 187 lira bir fark husule geldiğinden 
ilâve edilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

209 13 Emekli ikramiyesi 80 000 60 000 20 000 
Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunun 25 Eylül 1956 

tarihinde yürürlüğe girmesiyle açıkta kalan memurlardan gerekli görülenler emekliye ayrılmış olup 
filhal fazla bir tahsisata ihtiyaç bulunmadığından 60 000 liraya tenzil olunmuştur. 

1957 Yılı 1958 Yüı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

209 14 Sandık yönetim masrafları 13 621 15 831 2 210 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesine göre sandıkla ilgili bütün ku
rumların sandığın masraflarına iştirak etmesi ve bunun her kurumun bir yıl zarfında sandığa öde
diği % 5 emekli, % 25 giriş ve % 100 artış kesenekleri tutarı üzerinden sandıkça kuramlara tak
sim edilmesi lâzım gelmektedir. 

Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünce yapılan hesap neticesinde Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
düşen hissenin 1957 yılında sandığa ödiyeceği % 5, % 25 ve % 100 1er tutarının 0,1444 nispeti hâ
sılı zarbı olacağı anlaşılmıştır. Bu Umum Müdürlüğün 1957 yılının ilk altı ayı zarfında sandığa 
ödediği kesenek yekûnu 54 818,60 liradır, ikinci altı ay zarfında da bu kadar bir paranın ödenece
ği ve şu suretle 1957 yılında ödenecek kesenek miktarı 109 627 liraya ve 0,1444 nispeti ile hâsılı 
zarbı 15 831 liraya baliğ olacağı tahmin edildiğinden 2 210 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

( S. Sayısı : 32 ) 



— 18 -
1957 Yılı 1958 Yüı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

217 — Ek görev tazminatı 4 800 5 500 . 700 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunla Vakıf Gureba Has
tanesi Başhekimliği için 400 lira ek görev tazminatı kabul edilmiş olduğundan 1957 yılı bütçesi
ne 4 800 lira tahsisat konulmuştu. Bilâhara yapılan incelemede, 4178 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin 9 ncu fıkrasının halen meriyette bulunduğu ve binaenaleyh işbu ek görev tazminatı için 
fevkalâde zam da verilmesi lâzımgeldiği anlaşılmıştır. îşlbu fevkalâde zammın 1957 yılma ait 'kıs
mı için 7042 sayılı Kanunla munzam tahsisat alınmış olduğundan 1958 istihkakına karşılık olmak 
üzere 700 lira zam yapılmıştır. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

218 Kasa tazminatı 14 000 15 000 1 000 

Vakıflar Umum Müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hakkındaki 6760 sayılı Kanunun 10 ncu madde
si ile Umum Müdürlük merkezi ve vilâyetler teşkilatındaki vezneder ve veznedar muavinlerine 
aylıkları tutarının % 5 nden % 20 ne kadar aylık kasa tazminatı verilmesi kabul edilmiş oldu
ğundan bunlara verilecek tazminata karşılık olmak üzere 14 000 lira tahsisat alınmıştı. Bunla
ra % 15 kasa tazminatı verilmesi düşünülmüş ise de, 14 000 liranın kâfi gelmiyeceği anlaşıldığın
dan /bir kısmına % 10 ve Ibir kısmına % 15 »verilmesine zaruret hâsıl olduğu cihetle seyyanen 
% 15 e çıkarılmak üzere 1 000 lira zam yapılmıştır. 

1957 Yılı ' 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

302 60 Itıtma 13 000 15 000 2 000 
Bu tertibe konulmakta olan 13 000 liranın ahiren tahakkuk eden ihtiyacı karşılıyamadığı anla

şıldığından 2 000 lira zam yapılmıştır. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

303 Basılı kâğıt defterler 45 000 50 000 5 000 
Basili kâğıt ve defterler stoku bir hayli azalmış olduğundan bunların kısmen olsun ikmali için 

50 000 liraya çıkarılmıştır. 

1957 Yüı 1958 Yüı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

304 21 Merkez telefon masrafları 10 000 16 000 6 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 25 000 33 000 8 000 

Yurdun muhtelif köşelerindeki 100 den fazla âbidenin ele alınmış olan tamir ve restore işlerinin 
çok yakından takibi ve bu husustaki müşküllerin telefonla halli lâzımgelmesine binaen bu tertip
lerdeki tahsisatlar ihtiyaçları karşılıyamamaktadır. Nitekim, 1956 yılında tahakkuk edip tertibinde 
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bakiye kalmamasına binaen ödenemiyerı 9 315 lira için 7042 sayılı Kanunla Umum Müdürlüğün 1957 
yılı bütçesinde açılan 506 ncı karşılıksız borçlar faslına bu miktar tahsisat konulduğu gibi merkez 
telefonları masrafları için 6 000 ve vilâyetler telefonları için 8 000 lira munzam tahsisat alınmasına 
zaruret hâsıl olduğu cihetle, 1958 yılı tahsisatları işbu munzam tahsisat miktarlarının da ilâvesiyle 
teklif edilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

305 Vilâyetler kira bedeli 10 000 14 000 4 000 

Vakfa ait münasip bina bulunmadığından bâzı Vakıflar idareleri kira ile tuttukları binalarda 
oturmaktadır. Senelerden beri alınmakta olan 10 000 lira ihtiyaca kâfi gelmekte idi. Malatya, 
Vakıflar İdaresi binasının yanması ve Uşak Vakıflar Memurluğunun oturduğu binanın daire itti
hazına elverişli olmaması dol'ayısiyle mezkûr idareler kira ile tutulan binalara nakledilmiş oldukla
rından 4 000 lira zam yapılmıştı]', 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M, Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

306 Giyecekler 25 000 40 000 15 000 

Bu tahsisat, vilâyet merkezlerindeki odacılarla işhanı ve apartmanlar müstahdeminiııe verilmekte 
olan birer kat elbise karşılığıdır. Şu birkaç yıl içinde yeniden birçok işhanı ve apartman yaptırıldığı 
halde giyecekler tahsisatı .1956 yılından beri 25 000 lirada ipka edildiğinden bir kısım müstahdemine 
elbise yaptırılamamıştır. Peyderpey hizmete girmekte olan işhanı ve apartmanlar için bu kere de yeni 
kadrolar ilâve edilmiş olduğundan bunlara yaptırılacak elbise bedeline karşılık olmak üzere 15 000 
lira zammolunmuştur. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. -.i- Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

307 20 Muvakkat vazife harcırahı 200 000 250 000 50 000 

İş hacminin gün geçtikçe artması dolay isiyle bu tertipteki tahsisat ihtiyacı kâfi gelmemektedir. 
Nitekim 1957 yılı bütçesine mevzu 200 000 liranın ihtiyacı karşıbyamıyaeağı anlaşılması üzerine 7042 
sayılı Kanunla 50 000 lira tahsisat alınmıştır. 7044 sayılı Kanunla . Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
devredilen eski eserlerin tamirine mütaallik işler de buna inzimam etmiş olduğundan 50 000 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

309 31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 6 000 14 000 8 000 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 3 000 5 000 2 000 

Bilhassa İstanbuPdaki eski eserlerin tamir ve restore işlerinin daimî bir kontrol altında bu
lundurulması lâzımgelmektedir. Bunların sayısı halen 80 dir. Şehrin muhtelif semtlerinde bu
lunan işbu âbidelerin tamir ve restore işlerini kontrol etmek üzere gönderilecek fen elemanla-
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rının buralara otobüs veya tramvayla gitmeleri vakit ziyamı mucibolduğu gibi bunların, gidile
cek semtin çok uzaklarından geçmesi dolayısiyle de ekseriya imkân bulunamamaktadır. Aksak
lıklar husule getiren bu halin önüne geçilerek kontrol işinin süratle ve intizam dâhilinde ya
pılabilmesini temin için Tuzla Fabrikasında imâl edilmekte bulunan jeeplerden 3 adedinin satın-
alınması zaruri görüldüğünden bunların işletme ve diğer masrafları için 6 000 lira ve vukubu-
lacak arızalarının tamir ettirilmesi için 2 000 lira zam yapılmıştır. 

1957 YıJı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

417 13 Tapu hare. ve masrafları 14 000 25 000 11 000 

Yeniden inşa ettirilmiş ve ettirilmekte bulunmuş olan binaların peyderpey tapu kütüğüne tes
cil ettirilmekte olmalarına binaen 14 000 liranın ihtiyacı karşalamıyaeağı anlaşıldığından 11 000 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
P. M. 'Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

417 14 Başka her çeşit masraflar 300 000 325 000 25 000 

Bu. tahsisat, apratman, iş hanı ve çarşı gibi binalardan kaloriferli bulunanların maden kömürü 
bedeli, gerek bunların ve gerek kaloriferli olmıyanların umumi yerlerindeki elektrik ve su bedel
leri ve alelûmun vakıf akaarlann (R) formülünde yazılı diğer çeşitli masrafları karşılığıdır. Hali 
inşada olup mukavelelerine göre 1958 yılında ikmal edilecek olan Yozgad'daki iş hanı ve çarşı, An
kara'daki Sanayi Çarşısı, Çorlu'daki çarşı ile, mühim paralar sarf edilerek bugünün ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde tadil ve tamir ettirilmekte bulunan Bursa'daki Bedestan, Diyarbakır'daki De
liler Hanı ve Trabzon'daki Taşhan'ın umumi masraflarına karşılık olmak üzere 25 000 lira bir zam 
yapılmıştır. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

422 10 Gureba Hastanesi masrafları 400 000 450 000 50 000 
20 İmaretler masrafları 400 000 500 000 100 000 
30 Çeşitli hayır şartları masrafları 75 000 100 000 25 000 
40 Üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri 

yurt-ve kamp msaraflan 500 000 700 000 200 000 

Muazzam vakıflar vücuda getirmiş olan atalarımız; vakfiyelerinde yazılı çeşitli hayır şartları 
meyanmda fakir çocukların tahsil işine de geniş ölçüde yer ayırmış ve bu konuda etraflı şartlar 
vaz'etmişlerdir. Bu şartları, bütçe imkânları nispetinde yerine getirmeye çalışan Vakıflar Umum 
Müdürlüğü muhtelif yerlerde imaretler ve talebe yurtları açmıştır . 

Bu yoldaki çalışmaları daha verimli bir hale getirmek için Gureba Hastanesi masrafları tahsi
satına 50 000 lira, imaretler tahsisatına 100 000, yurt ve kamp masrafları tahsisatına 200 000 li
ra zam yapılmıştır. Çeşitli hayır şartları maddesine de 25 000 lira ilâve edilmiştir. 
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1957 Yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı 

426 40 Vakıflar Nizamnamesi uyarınca ödene
cek intifa hakları 175 000 185 000 10 000 

Kanuni ve nizamî sebeplerle zaptedilen vakıfların alâkalılarının; vakfiye mucibince mevcud-
olan intifa hakları mahfuz tutulmuş olduğundan bunlara intifa hakkı tahsis 'edilmekte olup şim
diye t a d a r zaptedilmiş bulunanların alâkalılarını muhassas intifa hakkı miktarı 170 000 liraya 
baliğ olduğu cihetle; alâkalılarının müracatleri üzerine peyderpey tahsis edilmekte olan intifa 
haklarına karşılık olmak üzere 10 000 lira zammedilerek 185 000 liraya iblâğ olunmuştur. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

450 Üniversite ve yüksek okullarda oku
tulan öğrencilere verilecek burslar 27 750 37 000 9 250 

1957 yılı bütçesine mevzu 27 750 lira; 15 (burs karşılığıdır. Hukuk ve Siyasal Bilgiler fakültele
rinde de burslu öğrenci okutulup memur kadrolarının takviyesi zaruret halini aldığından 5 (burs 
daha ilâve edilerek tahsisatı 37 000 liraya çıkarılmıştır, işbu 37 000 liranın 36 000 lirası, beheri 
150 lira hesabiyle 20 Iburs ve 1 000 lirası, beheri 50 lira hesalbiyle 20 öğrencinin sömestr harcı 
karşılığını teşkil etmektedir. 

" 1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

451 20 Başka her çeşit yayın ve tanıtma mas
rafları 150 000 55 000 95 000 

istanbul'daki Süleymaniye Camii yıl dönümünün kutlanması düşünülerek bu mevzu ile ilgili 
neşriyat ve diğer masraflara karşılık olmak üzere bu tertibin 1957 yılı bütçesindeki tahsisatı artı
rılmıştı. Cami ve külliyede başlıyan tamirat dolayısiyle bu işin müsait bir zamana tehiri muvafık 
görüldüğünden iktiza eden tahsisat, kutlama merasiminin yapılacağı yıl bütçesine konulmak üzere 
95 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

501 Geçen yıl borçları 56 800 70 000 13 200 

Bütçe hacminin ve binnetice hizmetlerin artması dolayısiyle düyuna kalan istihkaklar miktarı da 
artmaktadır. Bu cümleden olarak 1956 yılı bütçesiyle alman 33 600 liraya karşı 55 274 lira ve 1957 
bütçesiyle alman 56 800 liraya karşı Eylül 1957 sonuna kadar 114 942 lira sarfiyat yapılmış bulun
maktadır. işbu 114 942 liranın 40 000 lirası 7042 sayılı Kanunla munzam tahsisat alınarak ve 8 142 
lirası Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi uyarınca ilgili tertiplerden nakledilmek suretiyle karşılan
mış olup şu vaziyet muvacehesinde işbu fasıl tahsisatının bir miktar daha artırılması zarureti hâ
sıl olduğundan 13 200 lira zammedilerek 70 000 liraya iblâğ olunmuştur. 

1958 Yılı 
teklifi Fazlası 
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1957 Yılı 1958 Yılı 

F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

502 10 1953 - 1956 yılları borçları 20 446 20 000 446 

Bu tertip ile ilgili olarak tahsisat üstünde çıkan borçlar, Bütçe Kanununun 6 ncı maddesine tev
fikan 3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden karşılanmakta olduğundan t'ilhal 
fazla tahsisata ihtiyaç yoktur. 446 lira olan kesir kaldırılarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Fazlası 

505 Hükme bağlı borçlar 15 000 25 000 10 000 

15 000 lira, ihtiyaca kâfi gelmediği cihetle bu tertibe taallûk eden bir kısım borçlar ödeneme
mekte ve bu hal haciz tatbikine yol açmakta bulunduğundan 10 000 lira zam yapılmıştır. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

Dernekler ve köyler tarafından inşa 
veya tamir ettirilecek hayrata yardım 8 000 000 — 8 000 000 

Masraf bütçesinin umumi izahatında da açıklandığı üzere işbu 8 milyon lira hakiki bir noksan 
olmayıp yatırımlar kısmına nakledildiğinden burada noksan gösterilmiştir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nev'i tahsisatı teklifi Noksanı 

Şehzade Medresesi onarımı 200 000 — 200 000 
Seyid Battal Gazi Manzumesi onarımı 100 000 — 100 000 

Bu tertiplerdeki tahsisatlar aynen 741 nci fasla nakledildiği cihetle burada noksan gösterilmiş
tir. 

F. M. Tahsisatın nev'i 

741 10 Âbideler onarımı 
20 7044 sayılı Kanunla devralman eski 

eserler onarımı 
30 Hayrat yapı ve onarımı 
40 Dernekler ve köyler tarafından inşa ve

ya tamir ettirilecek hayrata yardım 

Ahiren meriyete giren 7044 sayılı Kanunla, aslında vakıf yoliyle vücuda gelip de muhtelif ka
nunlar veya sair suretlerle Hazine, belediyeler veya hususi idarelerin mülkiyetine geçmiş bulunan 
muhafazası gerekli veya mimari kıymeti haiz eski eserlerin mülkiyeti tekrar Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne devrolunmuştur. Bu suretle mezkûr Umum Müdürlüğün mülkiyetine geçecek eski eser-

1957 Yılı 
tahsisatı 

2 450 000 

—. 
500 000 

1958 Yılı 
teklifi 

2 573 000 

4 000 000 
500 000 

8 000 000 

Fazlası 

123 000 

4 000 000 
— 

8 000 000 
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lerin tamir ve bakımları için işbu kanunun 4 neü maddesi mucibince her yıl Maliye Vekâleti bütçe
sine konulacak tahsisattan yardım yapılması lâzım gelmektedir. • 

Şehzade Medresesi ile Seyid Battalgazi Manzumesinin tamiri için birkaç yıldan beri Hazineden 
yapılan yardım karşılık tutularak ayrı fasıllara tahsisat konulmakta idi. Bu eserler de 7044 sa
yılı Kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğünün mülkiyetine geçmiş bulunduğu cihetle artık tamir 
tahsisatlarının ayrıca gösterilmesine lüzum kalmadığı malûmdur. 

Bu esaslar göz önüne alınmak ve şimdiye kadar yardımlar faslında bulunan, dernek ve köyler 
tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım tahsisatı da yatırımlar kısmına nakledilmek 
suretiyle yeni baştan tanzim olunan 741 nci faslın 10 ucu maddesindeki tahsisat, Âbideler onarımı 
karşılığı olup 123 000 lira fazlasiyle 2 573 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 nci maddesindeki 4 000 000 lira tahsisat, Şehzade Medresesi ve Seyid Battalgazi Manzu
mesi onarımlarına ait 300 000 lira da dâhil bulunduğu halde; 7044 sayılı Kanunla Vakıflar Umum 
Müdürlüğüne devrolunan eski eserlerin tamirine, imar faaliyetleri dolayısiyle .âbidelerin etrafının 
açılması, tanzimi, tamiri ve nakli gereken hayratın, yeniden inşası masraflarına karşılıktır. 

30 ncu maddesindeki 500 000 lira tahsisat, hayrat yapı ve onarımı karşılığı olup 701 nci faslın 
20 nci maddesinden aynen nakledilmiştir. 

40 'nci maddesindeki 8 milyon lira tahsisat da, dernekler ve köyler tarafından inşa veya ta
mir ettirilecek hayrat için yapılacak yardım karşılığını teşkil etmektedir. 

1957 Yılı 1958 Yılı 
F. M. Tahsisatın nevi tahsisatı * teklifi Fazlası 

752 Taşıtlar satmalma karşılığı 20 000 74 000 54 000 

Bilhassa İstanbul'da bulunan eski eserlerin tamir ve restore işlerinin daimi Ibir kontrol altında 
bulundurulması lâzımgelmektedir. Bunların sayısı halen 80 dir. 'Şehrin muhtelif semtinde (bulunan 
işbu âbidelerin tamir ve restore işlerini kontrol etmek üzere gönderilecek fen elemanlarının otobüs 
veya tramvayla gitmeleri vakit kaybını mucrbolduğu ıgibi bunların, gidilecek semtin çok uzakla
rından geçmesi dolayısiyle de ekseriya imkân bulunamamaktadır. Aksaklıklar husule 'getiren "bu 
halin önüne geçilerek kontrol işinin sürat ve intizam dâhilinde yapılabilmesini temin için Tuzla 
falbrikasmda imal edilmekte bulunan jeeplerden 3 adedinin satmalınması zaruri görüldüğünden 
bunların bedeline karşılık olmak üzere 54 000 lira zam yapılmıştır. 

Bu tertibe mevzu bulunan 74 000 lira tahsisatın 20 000 lirası da Valkıf Guretoa Hastanesi için 
satmalınması 'gereken araba bedeline karşılıktır. Bu 'husus için 1957 yılı bütçesine 20 000 lira ko
nulmuş ise de, münasib (bir araba temin edilemediği cihetle 7042 sayılı Kanunla başka ihtiyaçlara 
tahsis edilmiş olduğundan bu ihtiyaç 1958 yılında temin edilmek üzere aynen teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 32 ) 



Rapor 
24. XII. 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1958 yılı bütçesi tarafımızdan tetkik edildi. 
Varidat ve masraf yekûnu 27 110 050 lira olarak bağlanmış bulunan işbu bütçe varidat ve mas

raf yekûnu 22 371 300 lira olan 1957 yılı bütçesine nazaran 4 738 750 lira bir fazlalık arz etmek
tedir. Bu fazlanın hangi fasıllara taallûk ettiği ve mucip sebepleri aşağıda izah edilmiştir : 

1. Merkez ve vilâyetler memurları maaşları ile açık maaşlarını ihtiva eden 201 nci fasılda 
15 205 lira fazla, 62 269 lira noksanlık mevcuttur. 15 205 lira fazlanın 9 855 lirası Gureba Has
tanesine ait 13 kadronun (L) cetvelinden çıkarılarak serbest bırakılmış olmasından mütevellittir. 
Bu 13 kadronun 2 si mütehassıs doktor, 5 i mütehassıs muavini, 1 i eczacı ve 5 i asistan olup hastane 
hizmetlerinin daha iyi bir şekilde ifasını sağlamak gayesine matuf olduğu anlaşılmıştır. Gerçi 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtına ait kadrolardan 1 i 35 lira ve 3 ü 25 lira maaşlı olmak üzere 
4 kadro serbest bırakılmış ise de, buna karşı 4 ü 90 lira ve 1 i 70 lira maaşlı 5 kadro yeniden 
(L) eetveline alınarak (L) cetvelinden çıkarılan 17 kadronun beş tahsisatiyle birlikte senelik farkı 
9 855 lira gibi cüzi bir miktara indirilmiştir. 

15 205 liranın 5 350 lirası da vilâyetler memurları açık maaşı tertibine taallûk etmektedir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkında olup 24 Eylül 1956 tarihinde yürür
lüğe giren 6760 sayılı Kanun icabı olarak açıkta kalan 29 memurun 22 si muhtelif vazifelere tâyin 
edilip halen 7 memurun açıkta bulunduğu ve işbu 5 350 liranın bunların açık maaşına karşılık ol
duğu anlaşılmıştır. 

2. 202 nci Hizmetliler ücreti faslının merkez ve vilâyetler daimî hizmetlileri ücretlerini ihtiva 
eden 21 ve 22 nci maddelerinde ceman 282 564 lira bir fazlalık görülmektedir. Bu fazlalık kıs
men; mevcut personel ile hizmetlerinin muntazam bir şekilde yürütülemediği anlaşılan Gureba 
Hastanesi için 16 kadro ilâve edilmek ve mevcutların ücretlerine birer miktar zam yapılmak su
retiyle bu hastane kadrosunun yeni baştan tanzim edilmiş olmasından ve kısmen de âbidelerin 
mütemadi tamiratı için 3 teknisiyen 4 usta yeni açılacak imaret ve talebe yurtları ile inşaaları 
bitmek üzere bulunan han ve apartmanlar için 15 idare memuru, yine imaret ve talebe yurt
ları için 4 aşçı, 7 aşçı yamağı, 2 daktilo, 7 hademe, 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler 
için 6 koruyucu, 1 dâva takip memuru îstanbuPdaki âbidelerin tamiratını kontrol etmek üzere 
alınacak 3 jeep için 3 şoför ki, ceman 52 kadro ilâve ve bâzı kadroların pek az olan ücretleri
nin birer miktar artırılmasından mütevellidolup ifa edecekleri hizmetlerin mahiyeti itibariyle ka
bule şayan görülmüştür. 

3. Vakıf yoliyle vücude gelip de muhtelif kanunlarla Hazine, belediye ve hususi muhasebe
lerin uhdesine geçmiş olan tarihî veya mimari kıymeti haiz eski eserlerin 7044 sayılı Kanunla 
tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiş olması dolayısiyle artacak iş hacminin umum 
müdürlük merkez teşkilâtına aksedecek kısmı için yeni kadrolar alınmak üzere 203 ncü faslın 11 
nci merkez geçici hizmetlileri ücreti maddesine 24 000 lira zam yapılmıştır. , 

Yine 203 ncü fasılda yeniden açılmış olan 13 ncü maddeye konulan 144 150 lira tahsisat, 
7044 sayılı Kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilen eski eserlerin tamiri için vilâyet
lerde istihdam edilecek kadroların ücretleri karşılığım teşkil etmektedir. 

4. 209 ncu fasıldaki 20 397 lira fazlalık, maaş ve ücret tertiplerine yapılan zamlar dolayı-
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siyle 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenmesi gereken keseneklerden mü-
tevellidolup kanun ieabı olarak husule gelmiş bir farktır. Bu faslın 13 ncü emekli ikramiyesi 
maddesindeki 80 000 lira ta/hsisatm filhal ihtiyaçtan fazla olmasına binaen 20 000 lira noksaniy-
le teklif edildiği anlaşılmıştır. 

5. 217 nci ek görev tazminatı faslmdaki 700 lira fazlalık Vakıflar Umum Müdürlüğü teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki Kanun mucibince (iureba Hastanesi Başhekimliğine verilmekte olan 
400 lira ek görev tazminatına ilâveten 4178 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 9 ncu bendi uyarın
ca verilmesi gereken fevkalâde zam karşılığıdır. 

6. Vakıflar Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkında olan 6760 saydı Kamınım 10 nen 
maddesi ile, veznedar ve veznedar muavinlerine % 5 ten % 20 ye kadar kasa tazminatı ödenmesi 
için Vakıflar Umum Müdürlüğüne salâhiyet verilmiştir. Bütçeye mevzu tahsisat miktarına göre 
bunların bir kısmına % 15 ve bir kısmına % 10 verilebilmekte olduğundan kasa tazminatlarının 
seyyanen % 15 üzerinden ödenmesini temin için 218 nei kasa tazminatı faslına 1 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

7. 302 nei vilâyetler büro masrafları faslının 60 ııeı ısıtma maddesine mevzu bulunan 13 000 
liranın ihtiyaca kâfi gelmemesine binaen 2 000 Jira zammedilerek 15 000.liraya çıkarıldığı anla
şılmıştır. 

8. Yıl geçtikçe iş hacminin artması dolayısiyle 304 ncü faslın 21 nci merkez ve 22 nci vilâ-
yetler telefon masrafları maddelerindeki tahsisatların her yıl biraz daha artırıldığı görülmüş ve 
bu cümleden olarak 1958 yılı için teklif olunan tahsisat miktarı da 14 000 lira fazl asiyle 49 000 
liraya baliğ olmuştur. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1950 yılı sarfiyatı, hesabı kati mucibince 
5 346 198 lira ve bu meyandaki telefon ücreti sarfiyatı 8 300 liradır. 

1958 yılı bütçesi 27 110 050 liraya baliğ olduğu ve 1950 yılında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 
bâzı mühim vilâyet merkezlerinde telefon bulunmasına karşı bugün 40 vilâyetteki Vakıflar İdare
sinde telefon bulunduğu nazara alınarak hizmette beklenen süratin temini bakımından lüzumlu gö
rülmüştür. 

9. 305 nci vilâyetler kira bedeli faslına yapılan 4 000 lira ilâvenin bâzı Vakıflar idarelerinin 
kira ile tutulan binalara nakledilmeleri dolayısiyle ödenecek kira bedeli karşılığı olduğu anla
şılmıştır. 

10. 306 nci giyecekler faslmdaki 15 000 lira fazlanın bir kısmı talebe yurtları ve imaretlerle 
yeni yaptırılan işlıanı ve apartmanlar için ilâve edilen kadrolarda çalıştırılacaklara ve bir kısmı 
da evvelki yıllar bütçeleriyle ilâve edilmiş olan kadrolarda istihdam edilmekte olup tahsisatın 
kifayetsizliği dolayısiyle kendilerine elbise yaptın lamı yanlara 1958 yılında yaptırılacak elbise bedeli 
karşılığıdır. 

11. 307 nci faslın 20 nci muvakkat vezife harcırahı maddesinde görülen 50 000 lira 
fazlanın yıl geçtikçe iş hacminin genişlemesi dolayısiyle tahakkuk eden ihtiyaca karşılık bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

12. 309 ncu faslın 31 ve 32 nci maddelerine konulmuş olan taşıt masraflarına ait tahsisatta 
görülen 8 000 lira fazlalık, İstanbul'daki âbidelerin tamir işlerinin kontrol edilmesi için satmalma-
ouğı anlaşılan 3 jeepin işletme ve onarma masrafları karşılığıdır. 

13. Vakıf akaarlar masraflarını ihtiva eden 417 nci faslın 13 ncü tapu harç ve masrafları mad
desinde görülen 11 000 lira fazlalığın peyderpey inşa ettirilmekte olan binaların tapuya tescil etti
rilmeleri için ihtiyar olunacak masraflara ve ayni faslın 14 ncü basşka'her çeşit masraflar maddesin-
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«deki 25 000 lira ilâvenin bu binaların maden kömürü, su, elektrik ve diğer çeşitli masraflarına 
kargılık bulunduğu anlaşılmıştır. 

14. 422 Jici faslın 10 ncu Guraba Hastanesi masrafları maddesine eklenen 50 000 lira, 300 has
ta yatağının umumi masraflarına, 

20 nci imaretler masrafları maddesine eklenen 100 000 liranın, yeniden açılacak imaretlerin te
sis ve idame masraflarına, 

30 ncu çeşitli hayır şartları maddesine eklenen 25 000 liranın, muhtelif vakfiyelerde yazılı hayır 
-şartlarının daha geniş ölçüde yerine getirilmesi için ihtiyar olunacak masraflara, 

40 ncı üniversite ve okullar muhtaç öğrencileri yurt ve kamp masrafları maddesine eklenen 
.200 000 liranın da yeniden açılacak talebe yurtlarının tesis ve idame masraflarına, 

Karşılık olduğu anlaşılmıştır. 

15. 426 ncı faslın 40 ncı intifa hakkı maddesine ilâve edilmiş olan 10 000 lira, kanuni ve ni
zami sebeplerle mazbut vakıflar arasına alınmış olan vakıfların alâkalılarına, vakfiye şartları ve bu 
baptaki nizamname mucibince tahsis edilecek intifa haklarına karşılıktır. 

16. 450 nci üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek burslar faslına 
ilâve edilen 9 250 lira 5 burs karşılığı olup memur kadrosunun takviyesi için Hukuk ve Siyasal 
Bilgiler fakültelerinde burslu talebe okutulması gayesine matuf bulunduğu anlaşılmıştır. 

17. Yayın ve tanıtma masrafları faslının 20 nci başka (her çeşit masraflar maddesinden tenzil 
olunan 95 000 liranın, Süleymaniye Camii 400 ncü yrldönümünün kutlama merasimi karşılığı olup 
•cami ve külliyede başlanan tamiratın kutlama merasimi yapılmasına imkân vermediği cihetle, tami
ratın hitamında tekrar istenilmek üzere çıkarıldığı anlaşılmıştır. 

18. 501 - 505 nci Borçlar fasıllarına ceman 23 200 lira ilâve edilmiş ve 447 lira tenzilât ya
pılmış olup geçen yıllarda tahakkuk eden borçların seyrine göre hesaplanmıştır. 

19. 1958 yılı bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinde 741 nci Yapma ve onarma işleri faslının 10 
ncu âbideler onarımı maddesinin tahsisatı 1957 yılma nazaran 123 000 lira fazla olup âbidelerin 
tamir masraflarına tahsis edileceği anlaşılmıştır. 

Yine 741 nci fasılda, 7044 sayılı Kanunla devralman Eski esenler onarımı adı ile yeniden açılan 
20 nci maddeye konulan 4 000 000 lira tahsisat, aslında vakıf yoliyle vücuda gelip de muhtelif 
kanunlara göre Hazine, belediye ve hususi muhasebelerin uhdesine geçmiş olup mezkûr kanunla 
tekrar Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiş olan tarihî veya mimari kıymeti haiz eski eser
lerin tamir masrafı karşılığıdır. 

1956 yılından beri bütçelere Şehzade Medresesinin tamiri için 200 000 ve 'Seyit Battalgazi Man
zumesinin tamiri için 100 000 ki, ceman 300 000 lira tahsisat 'konulmakta idi. Bu eserler de 7044 
sayılı Kamınla Vakıflar Umum Müdürlüğüne devredilmiş bulunduğu cihetle tamirleri bu madde
ye mevzu 4 000 000 lira tahsisattan yapılacağı cihetle bu fasıllar kaldırılmış ve mezkûr 300 000 li
ra geçen yıl tahsisatına nazaran noksan olarak gösterilmiştir. 

20. Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım 'karşılığı 
olarak 741 nci faslın 30 n'cu maddesine mevzu bulunan 8 000 000 lira 1957 yılı tahsisatına nazaran 
fazla gösterilmiş ise de, hakiki bir fazla olmayıp bütçenin âdi masraflar kısmına dâhil iken o kı
sımda noksan gösterilerek yatırımlar kısmına alındığı anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 32 ) 
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21. 752 nei Taşıtlar satmalına faslına ilâve edilmiş olan 54- 000 lira, İstanbul'daki 80 kadar-

eski eserde başlamış olan tamiratın devamlı bir şekilde kontrol edilmesini temin için satmalmması 
zaruri 3 aded jeep'in mubayaa bedeline karşılıktır. 

22. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957 yılı -gelir tahmini ile 1958 yılı için tahmin lottunan ve* 
bütçenin (B) cetvelini teşkil eden kısım üzerinde yaptığımız tetkikata göre 1958 yılı için tahmin 
olunan 27 110 050 liranın 12 621 150 lirası muayyen hizmetler mukabili Hazine tarafından veril
miş olup 14 488 900 lirası Umum Müdürlüğün kendi kaynaklarından temin edilecektir. 22 371 300 
lira olan 1957 yılı tahminine nazaran 4 738 750 lira bir fazlalık mevcudolup bu fazlanın da 3 844 150* 
lirası Hazine yardımına ve 894 600 lirası Umum Müdürlüğün kendi kaynaklarına aittir. 

Umum Müdürlüğün kendi kaynaklarına ait gelirlerin tahmininde, hesabı katilere göre son üç; 
yıllık tahsilat seyrinin ve 1957 yılı altı aylık tahsilatı ile Vakıflar İdarelerinden alman malûmatın 
esas tutulduğu anlaşılmış olup tahakkuku ıımmkün" görülmüştür. 

Umum Müdürlüğün varidatı, 1950 yılında 5 009 614 lira iken 1956 yılı varidatı hesabı katî mu
cibince 14 469 085 liraya baliğ olmuştur ki 9 459 471 lira fazladır ve artış nispeti % 288,82 dir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1957 yılında yapmış okluğu işler de kısaca aşağıda arz edilmiş
t ir : 

İdare kendisine esaslı bir gelir kaynağı temin etmek ve aynı zamanda şehirlerimizin imarına: 
hadim olmak üzere muhtelif yerlerde işhanı, otel, apartman ve çarşı gibi çeşitli binalar yaptırma 
faaliyetine devam etmektedir. 1952 yılından bu yana 5 551 862 lira sarfiyle inşa ettirdiği 19 bina 
hizmete girmiştir. Bunların senelik geliri (bir milyon) liranın üstünde olup % 20 bir rant temin 
etmektedir. Diğer taraftan ihale bedelleri 9 683 085 lira tutan 19 bina da inşa halinde olup pey
derpey hizmete gireceklerdir. Gureba Hastanesi yanında başlanmış olan modern paviyon inşaatı
na devam edilmektedir. 

Umum Müdürlük her yıl artan geliriyle mütenasibolarak âbide ve cami tamirlerine ve sosyal1 

yardım işlerine büyük ehemmiyet vermektedir. 1957 yılı içinde de tamir tertibinden 5 314 217 li
ra tefrik edilerek 164 eserin restore edilmesi ele alınmıştır. Bu suretle son senelerde yapılan tamir 
adedi 1 054 e ve sarf edilen para miktarı da 18 897 135 liraya baliğ olmaktadır. 

Ecdadımızın vakfiyelerinde geniş mikyasta yer verdikleri sosyal yardım hizmetlerine de hız ve
rilerek bugüne kadar 10 talebe yurdu ve 15 imaret açılmış olup imaretlerde ekserisi fakir mektep 
talebesi olmak üzere 8 225 kişiye sıcak öğle yemeği verildiği, talebe yurtlarında 801 çocuğun her 
türlü ihtiyaçları temin edilerek okutulduğu ve 1958 yılı için de yurt ve imaret adedinin daha d a 
artırılacağı anlaşılmıştır. 

Vakıflar Bankasının umumi mesaisine gelince : 

Banka, kanun mucibince 50 milyon lira itibari sermayeli olup bunun 33 288 900 lirası tahsil 
edilmiştir. 

Banka 1957 senesi içinde umumi tevdiat bakımından iyi bir durumda olup umumi tevdiat ye
kûnu 106 milyon lira civarındadır. 

Bankaca plasmanların seyyaliyetine ehemmiyet verilmektedir. Ticaret ve sanayiin inkişafına 
tahsis olunan kredinin yekûnu 100 milyonu aşmıştır. 

Bankacılık sahasında mesaisini her gün biraz daha inkişaf ettiren ve halkın alâka ve emniye
tini celbe muvaffak olan Vakıflar Bankasının memleketin muhtelif mahallerinde halen 19 şube ve 
ajansı faaliyette olup takvim yılı sonuna kadar 4 şube daha açılacak ve bu suretle şube ve ajans 
adedi 23 e ulaşacaktır. 
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Vakıflar Bankasının 1956 yılı safi kârı 3 623 510 lira olup 1957 senesinde de bu rakama ula

şılması memuldur. 

Hulâsa; gerek Vakıflar Umum Müdürlüğünün ve gerek Vakıflar Bankasının gayelerinde dikkat 
v̂e hassasiyetle çalışmakta bulunduklarının müşahede olunduğunu arz ederiz. 

Gazianteb Mebusu îstanbıü Mebusu Rize Mebusu Siird Mebusu 
Ekrem Cenanı Nizamettin Kırşan İzzet Akçal M. Daim Süalp 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas : No. l/öl 
Karar No. 6' 

7.1. 1958 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi îera Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 30 . XI . 1957 tarihli ve 71-632, 3024 
numaralı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmiş olmakla Baş
vekâlet Müsteşarı, Vakıflar Umum Müdürü ve 
Maliye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe
sini encümenimiz adına inceliyen raportörleri
mizin hazırlamış oldukları rapor okunduktan 
ve Umum Müdürlüğün faaliyet sahasına giren 
mevzular üzerinde vâki sualler Hükümet mü-
messileri tarafından cevaplandırıldıktan ve bu 
hususta cereyan eden müzakerelerden sonra 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesine merbut masraf 
tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel 
yekûnu geçen yıla nispetle 7 138 250 lira nok-
saniyle 11 548 050 ve yatırım kısmını teşkil 
eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 11 877 000 
lira fazlalıkla 15 562 000 lira olarak Hükümetçe 
tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Masraf kısımlarını gösteren (A/ l ) işaretli 
cetvelde görülen noksanlık evvelce 601 nci fa
sılda yer almış bulunan, dernekler ve köyler ta
rafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata 
ait tahsisatın yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin 741 nci faslında yeniden açılan 
40 nci maddede 8 000 000 lira olarak yer almış 
olmasından ileri gelmektedir. Her iki cetvelin 
muhtelif fasıl ve maddelerinde görülen artış ve 
eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın esbabı 
mucibesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bu
lunmaktadır. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin fasıl ve 
maddelerine mevzu tahsisat teker teker incelen
miş ve Hükümetin tesbit etmiş olduğu miktarlar 
encümenimizce de aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nispetle 
4 738 750 lira fazlasiyle 27 110 050 lira olarak 
Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 

(B) işaretli varidat cetvelinin 4 ncü faslın
da görülen 12 621 150 lira Hazine yardımı, Va
kıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçesinin 
tevzini maksadına matuf olmayıp kanunla veya 
Hükümetçe Vakıflar Umum Müdürlüğüne tevdi 
edilmiş bulunan bâzı hizmetlerin ifası için Umum 
Müdürlük bütçesinde yer almış olan tahsisatın 
karşılığı olarak vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

Bu miktar (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvelle
rin tetkikinde : 
203 ncü faslın 13 ncü (7044 sayılı 
Kanunla devrolunan eski eserler 
onarımı geçici hizmetlileri) madde
sine mevzu 144 150 
604 ncü (Mülhak vakıflara ait cami 
ve mescit hademe ücretleri farkları 
ve tahsisatları) faslına mevzu 477 000 
741 nci faslın 20 nci (7044 sayılı 
Kanunla devralman eski eserlerin 
onarımı) maddesine 4 000 000 
741 nci faslın 40 nci (Dernekler ve 
köyler tarafından inşa veya tamir / 
ettirilecek hayrata yardım) madde
sine de 8 000 000 

lira ki ceman 12 621 150 
lira olarak tesbit edilmiş olduğu görülmektedir. 

Masraf ve yatırım tertiplerini ihtiva eden 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerle varidatını gös
teren (B) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri 
üzerinde encümenimizce rakam değişikliği ya
pılmamış olduğundan lâyihanın birinci ve ikin
ci maddeleri ile bütçenin işlemesine mütaallik 
hükümleri ihtiva eden mütaakıp maddeleri Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 32) 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 Bütçe ka

nunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Bursa Zonguldak 
H. îmre H. Köymen 8. Ataman 

Kâtip 
Balıkesir Adana Ankara 

M. H. Timurtaş B. Tekeli Söz hakkım var 
O. Alişiroğhı 

Antalya Artvin Bolu 
K. Akmantar ¥. Kümüşel 8. Bilir 

Çorum 
Y. Gürsel 
Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 

N. N. Yücel 
Konya 

M. Bağnaçtk 
Rize 

/. Akçal 

Diyarbakır 
E. Turgut 

istanbul 
N. Kır§an 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Nevşehir 
N. önder 

Sakarya 
8. Dinçer 

Edirne. 
M. 8arol 
İstanbul 
1. Sevel 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Ordu 

A. H. Onat 
Trabzon 
t. Şener 

Muhalifim D. Akbel 
F. Melen 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 11 548 050 lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 15 562 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
27 110 050 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün
ce 1958 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1958 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 30. V I . 1939 tarihli ve 3656 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 icra 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. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki 27 . V I . 1956 ta
rihli ve 6760 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1958 bütçe yılında kullanıla
maz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 -1956 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1958 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 

( S . Sayısı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

ncı kısım fasıllariyle yatırım faslıları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 1958 bütçe yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin onayı ile 500 000 liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Umum Müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu 
raya Başvekil ve Maliye 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
II. Polatkan 
Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Sıh. ve îç.Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
/ / . Erkmen 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
.S. Yırcalı 

kanun hükümlerini ic-
Vekili memurdur. 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

T. tleri 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

Ş. Ergin 
Hariciye Vekili 

F. E. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekili 
S. Ağaoğlu 

îmar Vekili 
M. Berk 

B. E. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir 
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A / l CETVELİ 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

ikinci hısım - Personel 
masrafları 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

kabul edilen 
Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 

202 Ücretler 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâvetler hizmetlileri ücreti 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri üc

reti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 
13 7044 sayılı Kanunla devralı

nan eski eserler onarımı geçi
ci hizmetlileri ücreti 144 150 144 150 

1 136 898 
1 524 978 

3 000 

4 000 

2 668 876 

109 368 
1 196 433 

1 305 801 

136 000 

340 000 

1 146 753 
1 462 734 

2 975 

9 350 

2 621 812 

112 941 
1 475 424 

1 588 365 

160 000 

340 000 

1 146 753 
1 462 734 

2 975 

9 350 

2 G21 812 

112 941 
1 175 424 

1 588 365 

160 000 

340 000 

Fasıl yekûna 476 000 644 150 644 150 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zaili
mi 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

( S. dayısı : 32 ) 

20 000 

61 000 

20 000 

61 000 

20 000 

61 000 
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Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Merkez memurları doğum yar
dımı 3 000 3 000 3 000 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 5 400 5 400 5 400 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 3 000 3 000 3 000 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 6 000 6 000 6 000 
Yakacak zammı 990 990 990 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş 

Fasıl yekûnu 99 390 99 390 99 390 

kesenekleriyle artış farkları 
•% 1 ek karşılıklar 
Emekli i kramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Ek görev tazminatı 
Kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci lasını yekûnu 

1.48 835 
27 061 
80 000 
13 621 

110 000 

379 517 

2 100 
4 800 

14 000 
814 275 

5 764 760 

164 224 
29 859 
60 000 
15 831 

110 000 

379 914 

2 100 
5 500 

15 000 
814 275 

6 170 507 

164 224 
29 859 
60 000 
15 831 

110 000 

379 914 

2 100 
5 500 

15 000 
814 275 

6 170 507 

( S. Sayısı : '32) 



31 

F. M. Tahsisatın nev'i 

301 

302 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

|,| ____, : ' 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

3 000 
5 000 
6 000 
7 000 
1 500 
4 500 

27 000 

12 000 
25 000 
12 000 
10 000 
6 500 

13 000 

78 500 

3 000 
5 000 
6 000 
7 000 
1 500 
4 500 

27 000 

12 000 
25 000 
12 000 
10 000 
6 500 

15 000 

80 500 

3 000 
5 000 
6 000 
7 000 
1 500 
4 500 

27 000 

• ,.:;.„.. *W;:^ 

12 000 
25 000 
12 000 
10 000 
6 500 

15 000 

80 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 45 000 50 000 50 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 10 000 10 000 10 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 14 000 14 000 14 000 
21 Merkez telefon masrafları 10 000 16 000 16 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 25 000 33 000 33 000 

Fasıl yekûnu 59 000 73 000 73 000 

305 Vilâyetler kira bedeli 10 000 14 000 14 000 
306 Giyecekler 25 000 40 000 40 000 

0̂7 IÎ3 rcıt*3 lılar 
10 Daimî vazife harcırahı 16 000 16 000 16 000 

'(•& Şi l t t i v"3l) 
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1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

309 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 

. harcırahları 

20 Muvakkat vazife harcırahı 200 000 250 000 250 000 
30 Müfettişler lıarcırahı 30 000 30 000 30 000 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 1 1 1 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone
lin harcırah ve başka masraf
ları 

92 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ııcu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

93 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gerekince 
verilecek vasıta avansı karşı
lığı J 2 000 2 000 2 000 

50 000 

14 760 

50 000 

14 760 

50 000 

14 760 

Fasıl yekûnu 312 761 362 761 362 761 

11 
12 

21 

22 

31 

32 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 
Vilâyetler 
masrafları 
Vilâyetler 

taşıtları işletme 

taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

4 000 
6 000 

10 000 

4 000 

1 500 

8 000 

3 000 

16 500 

583 761 

4 000 
6 000 

10 000 

4 000 

1 500 

14 000 

5 000 

24 500 

681 761 

4 000 
6 000 

10 000 

4 000 

1 500 

14 000 

5 000 

24 500 

681 761 

{-& Sl»«Sl : 32; 
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î \ M. 

407 

10 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Aidat 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

160 000 
50 000 

206 000 

1958 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

160 000 
50 000 

206 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

160 000 
50 000 

206 000 

Fasıl yekûnu 416 000 416 000 416 000 

417 Vakıf akaarlar masraftan 
11 Bina ve Arazi vergileri 530 000 530 000 530 000 
12 Belediye Yergi ve resimleri 100 000 100 000 100 000 
13 Tapu İıarc ve masrafları 14 000 25 000 25 000 
14 Başka her çeşit masraflar 300 O00 325 000 325 000 

Fasıl yekûnu 944 000 980 000 980 000 

418 Faiz, acyo ve para taşıma mas-
T'a fi a n 

10 Faiz 2 000 2 000 2 000 
20 Para taşıma masrafları 3 000 3 000 3 000 

* * « 
Fasü yekûnu 5 000 5 000 5 000 

419 6092 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tesbit ve satış mas
rafları 20 000 20 000 20 000 

421 Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
umumi masrafları 80 000 80 000 80 000 

422 Hayrî ve sosyal hizmetler 
10 Gureba Hastanesi masrafları 400 000 450 000 450 000 
20 İmaret masrafları 400 000 500 000 500 000 
30 Çeşitli havır şartları masraf

ları " ' 75 000 100 000 100 000 
40 Üniversite ve okullar muhtaç 

öğrencileri yurt ve kamu mas
rafları 500 000 700 000 700 000 

• ( S. Sayısı : 32 ) 
v 
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F. M. Tahsisatın nevi 

1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

424 

4.25 

426 

450 

451 

50 Çeşitli sosyal yardım masraf
ları * 75 000 75 000 75 000 

60 Muhtaç ve körlerin maaşları 100 000 100 000 100 000 
* • . • » ' • ' » 

Fasıl yekûnu 1 550 000 1 925 000 1 925 000 

10 

20 

5634 sayılı Kanunla ilgili mas
raflar 
5634 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 
5634 sayılı Kanunun 10 ncıı 
maddesi uyarınca Hazineye 
ödenecek karşılıklar 

10 

20 
30 
40 

Hayratın ve hayrattaki kıy
metli eşyanın inceleme ve ayır
ma masrafları 
Muhtelif istihkaklar 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları maaşları 
Tevliyat ve evlâdiyet maaşları 
Fer'î hizmetlor tahsisatı 
Vakıflar Nizamnamesi, uyarın
ca ödenecek intifa hakları 

Üniversite ve yüksek okullar
da'okutulan öğrencilere verile
cek burslar 
Yayın ve tanıtma masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit yayın ve ta 

mtma masrafları 

7 200 

147 000 

Fasıl yekûnu 154 200 

5 000 

2 070 
25 000 
12 000 

175 000 

Fasıl yekûnu 214 070 

m 750 

5 000 

150 000 

7 200 

147 000 

154 200 

5 000 

2 070 
25 000 
12 000 

185 000 
* 

224 070 

37 000 

55 000 

7 200 

147 000 

154 200 

5 000 

2 070 
25 000 
12 000 

185 000 

224 070 

37 000 

5 000 

55 000 
Fasıl yekûnu 155 000 60 000 

(S.'S»2FM1 : 32) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 6 000 6 000 6 000 

454 Sigorta masrafları 
10 2762 sayılı Kanunun 15 nci 

maddesi gereğince ayrılacak 

456 
476 

501 
502 

505 

20 

10 
20 

sigorta karşılığı 
Diğer sigorta masrafları 

Fasıl yekûnu 

Düştintilmiyen masraflar 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısmı - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1953 - 1956 yılları borçları 
1928 - 1952 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

B'öşinci kısım yekûnu 

150 000 
500 

150 500 

500 
1 

3 728 021 

56 800 

20 446 
512 

20 958 

15 000 

92 758 

150 000 
500 

150 500 

500 
1 

4 063 271 

70 000 

20 000 
511 

20 511 

25 000 

115 511 

150 000 
500 

150 500 

500 
1 

4 063 271 

70 000 

20 000 
511 

20 511 

25 000 

115 511 

Altıncı kısım - Yardımlar 

001 Kudretsiz hayrata yardım 
10 îmar ve ihya karşılığı 20 000 20 000 20 000 
20 Vakıflar Nizamnamesinin 52 

nci maddesi gereğince yapıla
cak ödemeler 20 000 20 000 20 000 

( S. Sayısı : 32) 
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Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dernekler ve köyler tarafın
dan inşa veya tamir ettirile
cek hayrata yardım 8 000 000 0 0 

Fasıl yekûnu 8 040 000 40 000 40 000 

Mülhak vakıflara adt cami ve 
mescit hademe ücretleri fark
ları ile tahsisatları 477 000 477 000 477 000 

Altıncı kısmı yekûnu 8 517 000 517 000 5.17 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 5 764 760 6 170 507 6 170 507 
Üçüncü kısım yekûnu 583 761 681 761 681 761 
Dördüncü kısım yekûnu 3 728 021 4 063 271 4 063 271 
Beşinci kısım yekûnu 92 758 115 511 115 511 
Altıncı kısım' yekûnu 8 517 000 517 000 517 000 

UMÛMÎ YEKÛN 18 686 300 11 548 050 11 548 050 

• (S. Sayısı : 32) 
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A/2 - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar * 

701 Vakıf akaarlarla kira getirmı-
yen binalar onarımı ve küçük 
yapılar 415 000 415 000 415 000 

O Şehzade medresesi onarımı 200 000 O O 
O Seyit Battal Gazi manzumesi 

onarımı 100 000 O O 
741 Yapma ve onarma işleri 

10 Âbideler onarımı 2 450 000 2 573 000 2 573 000 
20 7044 sayılı Kanunla devralı

nan eski eserler onanını O 4 000 000 4 000 000 
30 Hayrat yapı ve onarımı , 500 000 500 000 500 000 
40 Dernekler ve köyler tarafın

dan inşa veya tamir ettirile
cek hayrata yardım O 8 000 000 8 000 000 

Fasıl yekûnu 2 950 000 15 073 000 15 073 000 

752 Taşıtlar aatınalma karşılığı 20 000 74 000 74 000 
/ . , . — 

Yatırımlar yekûnu 3 685 000 15 562 000 15 562 000 

(& Sayın-: 32) 
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B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

îcareler 
1 learei vahide 
2 îcarei müeccele 
3 Mukataa 

1957 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

7 570 000 
100 000 
10 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

7 450 000 
100 000 
10 000 

7 450 000 
100 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 7 680 000 7 560 000 7 560 000 

Temettü ve faizler 
1 Türkiye Vakıflar Bankası tc-

mettüleri 
2 Akaar ve toprak satış bedeli 

950 000 950 000 950 000 

3 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

faizi 
Tâviz bedeli faizi 

Fasıl yekûnu 

Türlü gelirler 
HahTûl mııaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasıMtı 
ve kira bedeli 
Vakıf menba suları hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 

Fasıl yekûnu 

300 000 
275 000 

1 525 000 

1 000 000 
230 000 
400 000 

i 500 000 
40 000 

414 800 

3 584 800 

300 000 
50 000 

1 300 000 

2 000 000 
400 000 
3&5 000 

1 250 000 
40 000 

505 000 

4 560 000 

300 000 
50 000 

1 300 000 
2*gmtwma&HBm 

2 000 000 
400 000 
365 000 

1 250 000 
40 000 

505 000 

4 560 000 

Hazineden yardım 8 777 000 12 621 150 12 621 150 
Geçen yıldan devrolunan gelir 
fazlası 804 500 1 068 900 1 068 900 

UMUMÎ YEKÛN 22 371 300 27 110 050 27 110 050 

( S. Sayısı : 32 > 
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C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Tarihi Numarası Ü Z E T Î 

8 . 3 .1934 

20. 4 .1936 

19 . 5 .1934 

27 . 5 .1955 

28 . 6 .1952 

2 1 . 7 .1953 

îcarei 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. 

Îcarei müeccele 

Mukataa 

5982 

6183 

Vakıflar Kanununun 27 nei Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi hakkında Kanun. 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında Ka
nun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

13 

Türkiye Vakıflar Bankası temettüleri 

1 .1954 6219 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortak
lığı Kanununun 6 ncı ve 9 ncu maddeleri 

Akaar ve toprak satış bedeli faizi 

5 . 6 . 1 9 3 5 2762 Vakıflar Kanununun 13 ncü maddesi. 
1 . 7 . 1 9 5 3 6092 Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve 

Meyvalıkların Satış Şekli hakkında Kanun 

Taviz bedeli faizi 

2762 Vakıflar Kanununun 32 nei maddesi. 

Mahlûl muaccelesi 

3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 
ne suretle satılacağına dair. 

5 . 6 . 1 9 3 5 

27 .12 .1937 

Zeytinlikler hasılatı 

Arazi ve incirlikler hasılatı 
tTTO 

8 . 3 . 1 9 3 4 2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında. 

20 . 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi. 

( S . Bayım • 32 ) 



40 
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

N e v i 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

Tarihi Numarası Ö Z E T î 

19 . 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira bedeli 

Vakıf Memba Suları İşletmesi hasılatı 

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 

5.6.1935 
20 . 4 .1936 

17. 7 .1936 
26 . 5 .1927 

2762 
2950 

1050 

Vakıflar Kanununun 13, 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf Malların Taksitle Satılması ve Kiraya Ve
rilmesi hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi 
(köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkûmünbih 
borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, mün
hal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanma 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmıyan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

D - CETVELİ 

3k 

2 
3 

4 

5 

6 

Memuriyetin nev'i 

Merkez hizmetlileri 

Usta 
Sanatkâr i§çi 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 
» 

Dâva takip memuru 
Memur 

> 
» 

Başhademe 
Hademe 

Aded 

1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

200 
200 
350 
350 
300 
250 
200 
250 
200 
175 
150 
200 
175 

G. 

1 

2 

3 

Memuriyetin 

Hademe 
» 

Gece bekçisi 
Dağıtıcı 

Vilâyetler 

Teknisiyen 
» 
» 

Usta 
2» 

Sanatkâr işçi 
» » 
» » 
» » 

nev'i 

hizmetliUri 

Aded 

4 
7 
2 
1 

3 
2 
2 
4 
5 
1 
4 
3 
4 

Ücret 

150 
125 
125 
200 

550 
475 
400 
400 
350 
300 
250 
200 
150 

( S. Sayısı : 32 ) 



Memuriyetin ue1 'i 

Sanatkâr işçd 
Şoför 

» 
» 

Bahçıvan 
Aşçı 

» 
Aşçı yamağı 

» » 
Daktilo 

» 
» 
» 

Talebe yurtları idare memuru 
» » » » 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» (Seyyar) 

Aidatlı memur 
Dâva takip memuru 

» » » 
» » » 
» » » 

Hademe 
» 
» 

Talebe yurtları hademesi 
Koruyucu (eski eserler için) 
Bekçi 
Başkoruyucu (Seyyar) 
Koruyucu (Seyyar) 
lş§İ 
Tarım işçisi 

Aded 1 

5 
2 
3 
1 
3 

12 
12 
15 
12 

1 
2 
2 
7 
1 

12 
1 
5. 
5 
6 
7 
3 
5 

70 
1 
2 
2 
2 
2 

50 
100 

17 
6 

14 
3 

13 
39 
1 

Oureha Hastanesi hizmetlileri 

Teknisiyen 
» 

Usta 

1 
1 
1 

— 41 — 
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, | 
1 

100 
300 
250 
200 
150 
250 
200 
150 
100 
350 
300 
250 
175 
400 
250 
400 
300 
250 
200 
150 
125 
100 

75 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
100 
200 
100 
125 
100 
100 
100 

400 
300 
300 

G. Memuriyetin ne T,i Aded 

Usta 
» 
» 
» 

Eczacı kalfası 
» » 

Sanatkâr işçi 
» » 
» » 

Şoför 
Bahçıvan 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

» » 
Laborant 

» 
Hastabakıcı 

» 
» 

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

17 
9 

11 
İmam ve gassal 1 

4 Daktilo 
5 Memur 

» 
» 

6 Başhademe 
Hademe 

,» 
Kapıcı 

» 
Gece bekçisi 

1 
1 
2 
2 
1 

29 
34 

1 
2 
2 

[)cret 

250 
200 
150 
125 
250 
200 
250 
150 
100 
300 
150 
350 
225 
125 
100 
225 
200 
150 
125 
100 
250 
175 
225 
175 
150 
150 
125 
100 
175 
150 
150 

Kaldırılmış tekke ve zaviye mensuplan 

Maaşı Vilâyeti 

20 İstanbul 
I 20 » 
1 20 » 

32,5 » 
20 » 
20 » 
20 » 

[ 20 Bursa 

Adı 

Abdülfettah Güran 
Ali Muhsin Gerçekev 
Mehmet Fikri Bozkır 
İbrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet İzzet Baştuğ 
Hüsnü Ceyhun 
Bâmi Gülman 
Abbas Esen 

( S. Sayısı : 32 ) 
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E . CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 
13 7044 sayılı Kanunla devralman eski 

eserler onarımı geçici hizmetlileri üc
reti 

L CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Hukuk Müşavirliği 

5 Avukat 

Âbide ve Yapı İşleri Dairesi 

Abideler Şubesi : 
4 Restorasyon mütehassısı Y. 

Mimar (İhtisas mevkii) 
4 Rölöve Mütehassısı Y. Mimar 

(İhtisas mevkii) 
5 Y. Mimar (İhtisas mevîkii) 

Yapı İşleri Şubesi : 
4 Tesisat mütehassısı Y. Mühen

dis (İhtisas mevkii) 
4 Betonarme mütehassısı Y. Mü

hendis (İhtisas mevkii) 
5 Y. Mimar veya Y. Mühendis 

(İhtisas mevkii) 

Aded 

x 

si 

1 

1 
1 

1 

1 

2 

Aylık 

80 

90 

90 
80 

90 

90 

80 

D. 

6 

9 

10 
11 

12 

7 
9 

11 
9 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Mühendis veya mimar (İhtisas 
mevkii) 
Ressam 

Aded 

1 
1 

Hayır İşleri ve Mülhak Vakıflar 
Müdürlüğü 

Hayır İşleri Bürosu : 
Memur 

Mülhak Vakıflar Bürosu : 
Memur 

Ghıreba Hastanesi 

Üçüncü sınıf mütehassıs 
Mütehassıs muavini 
Asistan 
Eczacı 
Hemşire 

» 
» 
» 

1 
1 

1 

1 
2 
6 
1 
1 
2 
3 
6 

Aylık 

70 
40 

35 
30 

25 

60 
40 
30 
40 
40 
35 
30 
25 
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R CETVELİ 

Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 
Madde 21 — Merkez memurları açık maaşı 

Madde 22 — Vilayetler memurları açık maaşı 
6211 sayılı Kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tedtipten ödenir. 

Fasıl 202 — Ücretler 
Madde 21 — Merkez hizmetlileri üqreti 

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 
Madde 13 — 7044 sayılı Kanunla devralınan eski eserler onarımı geçici hizmetlileri ücreti 

6211 sayılı kanun mucibince verilecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas

rafları 
Tahsisat veya günlük ücretle her hangi bir hizmette veyahut muayyen bir işin ifası zımnında 

istihdam edilecek ecnebi uzmanlara, sözleşmeleri gereğince verilecek ücretlerle, memleketimize ge
liş ve dönüş ve memleket içinde seyahat, harcırahları ve yine anlaşmaları gereğince ödenecek sair 
masrafları bu tertipten verilir. 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 30 — Geri verilecek paralar 

Mahlûl ihbariyeleri, mazbut vakıflar arasına alman vakıfların ilgililerine bağlanacak intifa 
haklarının birikmişleri, Sular Kanunu uyarınca Belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için 
ayrılan ve ayrılacak olan hisseler de bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Müfettiş ve tahkik memurları tarafından tâyin edilecek bilirkişilere verüecek ücretlerle 6760 

sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kullanılacak avukatların ücretleri de bu tertipten 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. 
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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. 

Fasıl 417 - Madde 14 — Başka her çeşit masraflar 
Vakıfhan ve apartmanların ısıtma ve aydınlatma masrafları, 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 gayrimenlmller hakkında yapılacak her 
türlü ilânların ücretleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulunan maaşlı veya 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 
mülhak vakıflara ait icareteynli gayrimenkuller için vakıflarına ödenmesi lâzımgelen icare, 
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 Kanun gereğince yapılacak tesbit ve satış masrafları 
Vakıflara ait gayrimenkullerin mahallerinde veya kayıtları üzerinde tesbiti, mesahalarının ic

rası ve kıymetlendirilmeleri işleri ile bu hususta yapılacak tetkik ve tasnif işlerinde çalıştırılacak 
bilir kişilere yapılacak her türlü ödemeler ve yine bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin 
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 
istühdaın 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 — Hayrı ve sosyal hizmetler 
Madde 10 — Gureba Hastanesi masrafları 

Erzak, tıbbi alât ve sair malzeme mubayaası, hastane (binasının her hangi ıbir kısmının tadil re 
tamiri veya yeniden inşası dolayısiyle yapılacak ilânların ücretleri, hizmet 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 mufbayaası 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 şartları masrafları 
Raptedilmiş vakıfların vakfiyelerinde yazılı hayır şartlarından, Vakıflar Umum Müdürlüğünce 
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yerine getirilmesi uygun görülenlerin istilzam ettiği bütün masraflarla, İstanbul'da Eminönü'ndeki 
Yeni Cami imamlarının sükna 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, mubayaalar 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 
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 malzemesinin be
delleri ve bunların muhafazasına ait levazım ve tesis masrafları, vakıflar haritası ve vakıf terimleri 
sözlüğü vücuda getirilmesi ile ilgili her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

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 da bu fasıldan ödenir. Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci maddesi 
mucibince ücretleri Umum Müdürlük bütçesinden verilenler de bu hükme tâbidir. 

Fasıl 701 — Vakıf akaarlarla kira getirmiyen binalar onarımı ve küçük yapılar 
Yapma ve onarma için satmalmacak 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 bükümle 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 fasıldan ödenir. 

Fasıl 741 — Yapma ve onarma işleri 
Madde 10 — Âbideler onarımı 

Yapma ve onarma için alınacak malzeme ve fennî alet bedelleriyle bu işlerde ve bu işlerin de
netlenmesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma maşraflariyle kanunları gereğince 
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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 gayrimeııkullerin 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 işlerle 
alâkalı her türlü masraflar, İstanbul'da inşa ettirilecek Fatih Heykelinin inşa ve etüd masrafları, 
proje müsabakası dolayısiyle teşkil edilecek jüride ve etüd işlerinde vazife alacak mütehassıslara 
verilecek harcırah ve yevmiyeler, ilân ücretleri ve sair bilcümle masraflar, müsabıklara verilecek 
mükâfat ve mansiyonlar imar faaliyeti dolayısiyle âbidelerin etrafının açılması, tanzimi, ağaçlan
dırılması ve nakli gerekenlerin nakil işinin istilzam ettiği bilcümle masraflar da bu maddeden 
ödenir. 

Madde 20 — 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onanını 
7044 sayılı Kanunla devralman tarihî veya mimari kıymeti haiz eski eserlerin imar faaliyeti 

dolayısiyle etrafının açılması, tanzimi, bu işlerle ilgili sair bilcümle masraflar, artırma, eksiltme 
ve ihale komisyonlarının maaşlı veya ücretli olmıyan âzalarının huzur ücretleri ile ilân ücretleri 
de bu maddeden ödenir. 

Madde 30 — Hayrat yapı ve onarımı 
Bu işlerde ve bu işlerin denetlenmesinde çalıştırılacak işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma 

masraflariyle kanunları gereğince bu işlerde çalıştırılanlara tanınan hakların istilzam ettiği bil
cümle masraflar, diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin yollukları, cami bitişiğinde ve ha
rimindeki gayrimeııkullerin istimlâk bedelleri, artırma, eksiltme ve ihale komisyonlarında bulu
nacak maaşlı veya ücretli olmıyan azaların huzur ücretleriyle onarma işleri için yapılacak ilân
ların ücretleri ve bu işlerle alâkalı her türlü masraflar, imar faaliyeti dolayısiyle hayrat bina
ların etrafının açılması, tanzimi ve ağaçlandırılması işlerinin istilzam ettiği masraflar da bu ter
tipten Ödenir. 

Madde 40 — Demekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardım 
Bu tahsisat, dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrat için yardım 

olarak verileceği gibi imar faaliyetleri dolayısiyle âbidelerin etrafının açılması, tanzimi ve tamir
lerinin 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. 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanıla

rak (E) cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen hizmetlilere ait kadro 

P. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmet
lileri ücreti 

/ 

* 

MERKEZ 

Görevin çeşidi 

Yapı teknisiyeni 
» » 

Onorma teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
Fotoğrafçı 

» yardımcısı 
Sürveyan 
Desinatör 
Onarma ustası 

.» » 
Tesbit memuru 
Kayıtçı 

:» 
» 

İşçi 

(•) 
(•) 
(•) 
O 
O 
(*) 
(•) 
(•) 
O 
(•) 
(*) 
<•) 
(•) 
(*) 
(•) 

(**) 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

Aylık 
ücret 
Lira 

875 
750 
875 
750 
475 
550 
300 
350 
350 
300 
250 
400 
250 
200 
150 
150 

Müddet 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 

Tutarı 
Lira 

14 875 
12 750 
14 875 
25 500 

8 075 
9 350 
5 100 
5 950 
5 950 
5 100 
4 250 
6 800 
4 250 
6 800 
5 100 
1 200 

135 925 

(*) 5 tahsisat dâhü. 
(**) 2 » » 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

203 12 Vilâyetler geçici hiz
metlileri ücreti 

— 48 — 
VÎLkYETLER 

Grörevin çeşidi 

Yapı teknisiyeni ( 
Onarma teknisiyeni 

» :» ( 
Tesisat teknisiyeni ( 
Teknisiyen ( 

» 
Sürveyan ( 

» ( 
» ( 

Desinatör ( 

'*) 
;•) 
•) 
*\ 
*) 
'•) 
*\ 
*\ 
#) 
#) 

Sayı 

2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Aylık 
ücret 
Lira 

875 
875 
750 
750 
550 
475 
400 
350 
250 
300 

Müddet 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

29 750 
74 375 
38 250 
12 750 
9 350 
8 075 

13 600 
5 950 
4 250 
5 100 

Eski eserler tesbit ve tescil 
memuru (*) 
Eski eserler tesbit ve tescil 
memur yardımcısı (**) 
Eski eserler tesbit ve tescil 
memur yardımcısı (*##) 
Talebe yurdu müzakerecisi (*) 
Tesbit memuru (•) 

» » (•) 
» » (*) 
» » (•) 

Mahlûlât tasfiye memuru (*) 
» » » (*) 
» » » (*) 
» » » (**) 
» » » (*•*) 
» » » (*) 

îşçi (*#) 

4 
2 
6 
o 
o 
1 
2 
1 
1 
4 
12 

550 

250 

300 
475 
350 
300 
250 
200 
350 
300 
250 
200 
250 
200 
125 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
4 
8 
12 
6 

9 350 

1 500 

3 300 
8 075 
5 950 
20 400 
8 500 
20 400 
17 850 
5 100 
8 500 
1 200 
2 750 
13 600 
12 000 

339 925 

(*) 5 tahsisat dâhil. 
(•*) 2 » » 

(***) 3 » » 

»•©-« 
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Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/24) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI, 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 648/3033 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygüarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Masraf bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğünün 1958 yılı cari masrafları 1957 yılma nazaran 67 920 
lira fazlası ile 1 717 434 lira olarak tesbit edilmiştir. Fazlalık haddizatında 67 920 lira ise de 
bütçenin muhtelif tertiplerinden yapılan 45 500 lira indirim çıkarıldığında hakiki fazlalık 22 420 
lira olup alâkalı tertipleri ile mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir : 
Lira 

7 100 (D) cetveline dâhil merkez hizmetlilerinin ücretleri senelerden beri artış görmemiş ve 
ay^s miktarları hali hazıra nazaran pek az bulunmuştur. Bu noktadan birer derece artı
rılmış olması ile tahakkuk eden 11 050 liranın 3 950 lirası tasarruftan karşılanmak 
üzere yalnız bu miktar bütçeye konulmuş ve bu suretle fazla miktarda «açık bulunan hiz
metli kadrolarına tâyin yapılabileceği tahmin edilmiştir. 

52 100 Vilâyet hizmetlilerinden (D) cetveline dâhil 147 kişiden 141 kişinin az olan ve yıllardan 
beri hiçbir artış görmemiş, bulunan aylık ücretlerine birer derece zam yapılmış ve ta
hakkuk eden miktarı 75 650 lira bulunmuş olup bunun 23 550 lirası tasarrufattan karşı
lanacağından yalnız bu. miktar tahsisat konulmuş ve bu itibarla halen yarı yarıya açık 
bulunan kadrolara tâyin yapılacağı tahmin olunmuştur. 

500 Mart ve Eylül 1957 de alınan çocuk zammı beyannamelerine nazaran 158 çocuk tesbit 
edilmiş ve bunun senelik tahsisatı göz Önünde tutularak vâki olacak doğumlar da he
saba alındığından 500 liranın tahsisata ilâvesi lâzımgelmiştir. 

200 Merkez memurları, doğum yrdımı maddesine doğum adedinin airtışı hesaba alınarak 
Yazı işleri Şubesi Müdürlüğünün İ4;V> 1957 tarih ve 172 sayüı talepnamesine müsteni
den bu maddeye bu miktar ilâve ve zam yapılmıştır. 

400 Vilâyetler memurları doğum yardımı maddesine mevzu tahsisatın senesi içinde kâfi 
gelemiyeceği anlaşılmakta Yazı İşleri Şubesi Müdürlüğünün 14 ...V . 1957 tarihli ve 172 
sayılı talepnamesi veçhile bu miktar tahsisat ilâve edilmiştir. . - - . 

(S. . Sayısı* 4Q) 



3 310 5434 sayılı Emeldi Sandığı Kanuımnuıı 14 ncü maddesi gereğince bütçenin maaş ve ücret 
fasıllarına mevzu tahsisatın % 5,5 nispetinde tahakkuk eden kanuni bir artış bulunmuştur. 

490 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fıkrası gereğince bütçenin 
maaş ve ücret fasıllarında bulunan tahsisatın % 1 nispetinde karnini fark olarak konulmuş
tur. 

820 1587 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi' mucibince gece pratikasında çalışanlara ödenmekte olan 
tahsisattan bâzı merkez ve idarelerde bulunan tevzi kesirlerinin tam adede iblâğından ve (L) 
cetvelinden faal kadroya alman iki memurun gece pratika ücretinden meydana gelen fark 
olarak konulmuştur. 

500 Merkez tedavi masrafı ve harcırahı: Bu maddeye konulan 1 000 lira tahsisatın kifayetsizliği 
tahakkuk etmekle Yazı İşleri Şubesi Müdürlüğünün 14 . V . 1957 tarih ve 172 sayılı talep
namesine müsteniden bu miktar artış yapılmıştır. 

1 000 Vilâyetler tedavi masrafı: Bu maddeye vaz'olunan 2 000 lira tahsisatın kifayet etmediği ve 
seneden seneye düyun devredilmekte bulunduğu cihetle bu gibi hallere mahal kalmamak 
üzere Yazı işleri Müdürlüğünün 14 . V . 1957 tarih ve 172 «ayılı talepnamesi veçhile bu ilâ
ve yapılmıştır. 

1 500 Vergi ve resimler : Umum Müdürlüğün İzmir Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessesesi bi
nasından bir kısmının ifraz suretiyle kiraya verilmesi üzerine vergiye tâbi tutulmuş ve öden
mesi lâzımgelen senelik vergi ve diğer resimleri karşılamak üzere bu miktar tahsisatına ilâve 
olunmuştur. 

67 920 Yekûn. 

Yapılan indirimler 

2 500 5434 sayılı Kanunun 89 ucu maddesine tevfikan emeklilik ikramiyeleri ödeme miktarları hak
kında gerçi önceden bir tahmin yapılmamakla beraber 1957 bütçesine konulan tahsisattan 
fiilî ödemeler hesaba alınınca 2 500 liranın indirilmesi uygun görülmüştür. 

3 500 Emekli, dul ve yetim maaşları olarak bütçeye konulmuş olan 87 500 liranın maaş asılları ve 
üç misli tahsisatı 84 000 lira tahakkuk etmekle fazla görülen bu miktar diğer lüzumlu ih
tiyaçlara tahsis edilmek üzere indirilmiştir. 

2 000 Daimî memuriyet harcırahı için 1958 yılında yapılacak memur nakil ve tâyinlerinde âzami 
tasarrufa riayet şartı göz önünde tutularak mevzu tahsisattan 2 000 lirasının diğer mübrem 
ihtiyaçlara hasır ve tahsis edilmek üzere buradan indirilmiştir, 

500 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve Jhale Kanununun 28 nci maddesi mucibince taşra teşkilâtı
mızın nezdlerindeki,komisyonlara müdavim gayrimuvazzaf belediye azalarına ödenecek hu
zur ücreti olup komisyon toplantılarında tasarruf cihetine.gidilmek üzere bu miktar indirim 
yapılmıştır. 

15 000 Smır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları Önleme masrafları tertibine konulan tahsisat 
miktarının önceden tâyin ve tahmini imkânsız olmakla beraber 1958 yılı için 40 000 lira
nın bütçeye vaziyle 15 000 liranın indirilmesi ve şayet tezyidi iktiza ederse fasıl maddeleri 
arasında münakale tatbiki suretiyle temini yoluna-gidilmesi uygun ıbulünmuştur. 

1 000 Merkez memurları çocuk <zammı: Alman beyannamelerdeki çocuk adedlerine göre yapılan he
saba müsteniden bütçeye konulmuş -olan 4 000 lira -tahsisattan 1 000 lirası indirilmiştir. 

1 000 Yabancı memleketler harcırahı : Yabancı .memleketlere bir mevzuun -tetkiki için izam oluna
cak memur adedinin tâyininde âzami tasarrufa riayet şartı ile 1957 bütçesine konulmuş olan 
tahsisata göre 1 000 lim.şıtatfiMşiır. 

(.aja#isi;40) 
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20 000 Temizleme malzemesi ve işçi masrafları: Her ne kadar bu maddeye konulmuş olan tahsisat 
miktarının sarfında önceden bir tahmin "yapılmak 'mümkün olmamakla beraber evvelki sene
lere konulan tahsisata mahsuben seneleri içinde fiilen yapılmış olan ödemeler hesaba alınarak 
bu miktar tahsisatın indirilmesi ve 40 000 lira ile idare olunması muvafık bulunmuştur. 

45 000 Yekûn. , 
I Yatırım bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1958 yılı yatırını masrafları 1957 yılma nazaran 
20 000 lira fazlasiyle 310 000 lira olarak tesbit edilmiş ve alâkalı tertipleriyle mucip sebepleri aşağı
da gösterilmiştir. 

Lira 

20 000 Bina. yapımı ve satmalına : 
1957 bütçesine mevzu 50 000 liranın .1956 yılmda İskenderun'da inşa edilecek tahaffuzhane 
arsasına getirilmiş olan su tesisatının ikmal ve ilâve inşaatı ile mezkûr mahalde yeniden 
yaptırılacak Tahaffuzhane binası ve iskelesinin kaç liraya mal olabileceğinin esaslı bir şe
kilde bilinmesi ve ona göre de âti bütçelere tahsisat konulmasını temineıı yaptırılacak 
proje ve keşiflerine sarf edilmekte olduğu, 1958 yılında ise iskân edilmiyecek bir halde ha
rap ve mailiinhidam olan Sinob ve Enez Sahil Sıhhiye idareleri binalarının hetmiyle yer
lerine yenilerinin müstaeelen inşasının İrinini için 70 000 liranın sarfı tahmin edilmiş ve 
1958 bütçesine 20 000- lira zamla bu miktar tahsisat konulması elzem görülmüştür. 

Varidat bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1958 yılı varidatı 1957 yılma nazaran 42 420 lira 
fazlasiyle 2 027 434 lira olarak tahmin tdilmiş ve bu fazlalığın mucip sebepleri aşağıda gösteril
miştir. 
Fazlalık 

Lira v . 

20 000 Yatırım bütçesinin 741 nci bina yapımı ve satmalına faslına 1957 yılında konulan tah
sisatın aynen muhafazası kabil olamamıştır. Çünkü mailiinhidam olan Sinob ve Enez 
Sahil Sıhhiye idareleri binalarının hedmi De yerlerine yenilerinin inşası için 20 000 lira
nın bizzarure bu fasla eklenmesi lâzungelmiş; ve karşılığı varidat aynı zamanda varidat 
bütçesinin 4 ncü faslını teşkil eden geçen seneden devrolunacak nakit faslına ilâve 
edilmiştir. 

22 420 1958 yılı masraf bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerinden yapılan ve bütçenin gerekli 
fasıl ve maddelerindeki ihtiyaçlara tahsisat olarak konulan mebaliğe karşılık yapılan 
45 500 lira indirmeden başka gerek maaş ve ücret ve gerekse diğer masraf fasıllarına 
müfredatı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterilmiş olduğu üzere ilâve ve artışlar yapılmış 
ve karşılığı olan meblâğ da varidat bütçesinin 4 ncü faslını teşkil eden geçen seneden 
devrolunacak nakde bu miktar fazla devrolunacağı tahmin edilmesi ile ilâve olun
muştur. 

42 420 Yekûn 

Not : 

Raporu Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçe raporu ile beraberdir. 

( S . Sayısı : 40 ) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/24 
Karar No. 20 

27 .1 . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğü 1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve 
Yüksek Meclise arzı îera Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1957 
tarih ve 71-648/3033 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası encümenimize havale edil
miş olmakla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili, Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürü 
ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı bütçesinin 
masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli 
cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 22 420 faz-
lasiyle 1 717 434 ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işretli cetvel yekûnu ise 20 000 lira faz-
lasiyle 310 000 lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiş olup her fasıl ve madde üze
rinde yapılan zam ye tenzillerin mucip sebep
leri lâyihanın gerekçesinde her fasıl ve madde 
hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş ve mez
kûr bütçeyi encümenimiz namına tetkik eden 
raportörlerimizin de bütçenin Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabulü hakkındaki mütalâa
ları Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti büt
çesi hakkında ihzar olunan müşterek raporda 
yer almış bulunmaktadır. 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetveller üzerinde 
encümenimizce yapılan tetkikat sonunda her 
fasıl ve maddeye mevzu tahsisatın hizmetlerin 
lâyikiyle ifasına kifayet edecek miktarda ol
duğu görülmekle Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı varidatını gös
teren (B)-işaretli cetvel yekûnu da 42 420 
lira fazlasiyle 2 027 434 lira olarak Hükümet
çe tahmin ve tesbit edilmiş bu varidat, 200 000 
lirası umumi bütçeden verilen tahsisattan, 
502 867 lirası geçen yıldan devrolunacak nakit 

mevcudundan ve mütebakisi idarenin kendi ge
lir kaynaklarından terekküb etmekte olup encü-
uıenimizce gelir fasıl ve maddeleri her-hangi bir 
tadile tâbi tutulmaksızın Hükümetin tahmin ve 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir, 

Madde metinleri aynen kabul edilmiş bulu
nun Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü
ğü 1958 yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı 
bulunan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur, 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Afyon K. 
M. Â. tflgen 

Antalya 
K. Akmantar 1 

Çankırı 
F. Arkan 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Erzincan 
R. Bayındır 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İzmir 
D. Akoel 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Reisvekili 
Bursa 

H. Köymen 

Kâtip 
Balıkesir 

M. H. Timur t aş 

Ankara 
ff. Balık 

Artvin Bolu 
*Y. Güm§el S. Bilir 

Çorum 
Y. Gtirsel 

Elâzığ 
77. Müftügît 

Erzurum 
Ş. Erker 

İstanbul 
İV. Kırşam 

Kastamonu 
H. Bura 

Kocaeli 
C. Tüzün 

(S, Sayısı : 40) 
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Konya 

M. Bağrıaçık 
Manisa 

S. Mthçıoğlu 
Nevşehir 
N. önder 

Konya 
N., Tahralı 

Marâş 
K. Bayazıt 

Ordu 
Muhalifim 
A. H. Onat 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

Zonguldak 
H. Timur 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Zonguldak 
T. öktem 

(S. Sayısı: 40) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1958 yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 717 434 lira ve ya
tırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 310 000 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. —. Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 027 434 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1958 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden herbirinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1958 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI. 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar bağlı, (D) işaretli cet-
vetlde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1958 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir. 

. 
1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup da Mu-

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman" aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1958 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

(S. Sayısı : 

BÜTÇE ENCÜMENÎNÎN TÂDÎLÎ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1958 
yılı Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

40) 
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Hü. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli eetvel-
de gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 
hinden itibaren mer'idir. 

1 Mart 1958 tari-

MADDEJ). — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri 
memurdur. 

Başvekil 
A, Menderes 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırddr 

Ziraat Vekili' 
AT." ökmen 

Çatışma Vekili 
JJ. Erkmen 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
S, Yırcah 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

T. İleri 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

§. Ergin 
Hariciye Vekili 

F: R: Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İrih. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekili 
#, Ağaoğlu 
İmar Vekili 

M. Berk 

B. E. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — A#ne». kabul edilmiştir, 

40) 



A/l CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci ••kısvm ~ Personel 
masrafları 

1 - Maaşlar ve ücretler 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Maaşlar 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

Fasıl yekûnu 

4 000 
18 500 

800 
1 600 
2 000 
3 000 

3 000 
19 000 
1 000 
2 000 
2 000 
3 000 

29 900 30 000 

Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maa^ı 
Vilâyetler memurları acık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

141 500 
467 500 

1 

ı. 
609 002 

22 950 
7 650 

45 900 
317 900 

394 400 

141 500 
467 500 

1 

1 

609 002 

22 950 
7 650 

53 000 
370 000 

453 600 

141 500 
467 500 

1 

1 

609 002 

22 950 
7 650 

53 000 
370 000 

453 600 

3 000 
19 000 
1 000 
2 000 
2 000 
3 000 
30 000 

(S. Sayısı : 40) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddeai 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 1 1 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı 
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 ghiş 38 970 42 280 42 280 
kesenekleriyle artış farkları 

210 
211 
221 

301 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masraflan 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Gece pratika ücreti 
Emekli dul ve yetim maaşları 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme -. 
Demirbaş* 
öteberi masraflan 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

7 200 
30 000 
2 500 

24 940 

103 610 

1 500 
46 500 
87 500 

1 272 413 

1 500 
2 000 
4 000 
4 000 
1 500 
5 000 

18 000 

7 690 
27 500 
2 500 

24 940 

104 910 

1 500 
47 320 
84 000 

1 330 333 

1 500 
2 000 
4 000 
4 000 
1 500 
5 000 

18 000 

7 690 
27 500 
2 500 

24 940 

104 910 

1 500 
47 320 
84 000 

1 330 333 

1 500 
2 000 
4 000 
4 000 
1 500 
5 000 

18 000 

(S. Sayısı : 40) 
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F. 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
2 500 
5 000 

10 000 
6 000 
9 000 

35 500 

1958 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
2 500 
5 000 

10 000 
6 000 
9 000 

35 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 000 
2 500 
5 000 

10 000 
6 000 
9 000 

35 500 

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

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun mucibince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

10 000 

2 000 
3 000 
2 200 
5 000 
12 200 

17 500 
25 000 

6 000 
10 000 
3 000 
19 000 

1 000 
2 000 

10 000 

2 000 
3 000 
2 200 
5 000 
12 200 

17 500 
25 000 

* 
4 000 
10 000 
2 000 
16 000 

1 500 
3 000 

10 000 

2 000 
3 000 
2 200 
5 000 
12 200 

17 500 
25 000 

4 000 
10 000 
2 000 
16 000 

1 500 
3 000 

Fasıl yekûnu 3 000 4 500 4 500 

( S. Sayısı : 40 i 
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F. 

309 

310 

M. 

31 

32 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
Vilâyetler taşıtları inletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

42 500 

50 000 

92 500 

1 

232 701 

1958 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

42 500 

50 000 

92 500 

1 

231 201 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

42 500 

50 000 

92 500 

1 

231 201 

407 Geriverilecek paralar 1 500 1 500 1 500 
408 2490 sayılı Kanun gereğince 

artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verile-

412 
414 

417 
418 
419 
421 Sağlık temizleme masrafları 

10 Tahaffuzhane masrafları 30 000 30 000 30 000 
20 Temizleme malzemeleri ve iş

çi masrafları "* 60 000 40 000 40 000 
30 Bakteriyoloji evleri masrafları 15 000 15 000 15 000 
40 Sınır ve kıyılarda çıkacak bu

laşıcı hastalıkları Önleme mas
rafları 55 000 40 000 40 000 

cek huzur ücreti 
îlâç ve lâboratuvar masrafları 
Eşya taşıma, ambalaj, sigorta 
masrafları 
Vergi ve resimler 
Para taşıma masrafları 
Mahkeme masrafları 

1 500 
İ 000 

5000 
7 000 
1 000 
2 000 

1 000 
1 000 

5 000 
8 500 
1 000 
2 000 

1 000 
1 000 

5 000 
8 500 
1 000 
2O00 

Pasü yekûnu 160 000 125 000 125 000 



u 

Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yayın masrafları 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 

Dördüncü kısmı vekûmı 

800 
100 

5 000 

184- 900 

800 
100 

800 
100 

900 

5 000 

150 900 

900 

5 000 

150 900 

Beşinci kışımı - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 2 400 

Fasıl yekûnu 

Besinci kısım vekûnu 

2 600 

2 400 

5 000 

2 600 

2 400 
Eski yıllar borçları 
1953 - 1956 villan borçlan 
1928 - 1952 » » 

2 000 
600 

2 000 
600 

2 000 
600 

5 000 

2 600 

5 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım .vekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 272 413 
232 701 
184 900 

5 000 

1 695 014 

1 

1 

330 333 
231 201 
150 900 

5 000 

717 434 

1 330 333 
231 201 
150 900 

5 000 

1 717 434 

(S. Salısı : 40) 
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A/2 -

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

• 15 — 

CETVELİ 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Bina yapımı ve satmalına 
Satınalmacak taşıtlar 

Yatırımlar yeki ınu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

150 000 
50 000 
90 000 

290 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

150 000 
70 000 
90 000 

310 000 

kabul edilen 
Lira 

150 000 
70 000 
90 000 

310 000 

B CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım 

Resimler 
1 SıMıiye-resırıi 
2 Kaplı patante 
3 Bulaşık resmi 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

1 225 000 
7 500 

35 939 

1 268 439 

1. 268 439 

1 225 000 
7 500 

35 939 

1 268 439 

1 268 439 

1 225 000 
7 500 

35 939 

1 268 439 

1 268 439 

'''(».'"lİÖinV'-iO) 
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M. Varidatın nev'i 

im 
Yılı tahminleri 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talmıin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

1 
2 
3 
4 

İkinci hısım 

Çeşitli varidat 
Para cezası 
Satılacak mallar bedeli 
Çeşitli varidat 
Gayrimenkuller varidatı 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısvm 

2 500 
5 500 

11 000 
37 128 

56 128 

56 128 

2 500 
5 500 

11 000 
37 128 

56 128 

56 128 

2 500 
5 500 

11 000 
37 128 

56 128 

56 128 

Umumi bütçeden yardım 200 000 200 000 
Geçen yıldan devrolunacak 
nakit 460 447 502 867 

200 000 

502 867 

Üçüncü kısım yekûnu 660 447 702 867 702 867 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 1 268 439 
îkinei kısım yekûnu 56 128 
Üçüncü kısım yekûnu 660 447 

1 268 439 
56 128 
702 867 

m»» « 

1 268 439 
56 128 
702 867 

UMUMÎ YEKÛN 1 985 014 2 027 434 2 027 434 
==*şs»js: 

(S..JtaKi:4Ö) 
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C • CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Kanun 

Tari 

21 . 4 
13 . 12 

31. 7 

31 . 7 . 

18 . 6 . 

10 . 6 . 

30 . 6 . 

lıi 
1340 
1935 

.1936 

1936 

1947 

1949 

1954 

Numarası 

500 
2864 

3057 

3058 

5115 

5435 

6426 

Ö Z E T İ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist Gemilerden Alman Resimlerden Bâzılarının 
Affına ve Bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanu
nun 1 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine dair Ka
nun. 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanona 
ek kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
ki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair 
Kanun 

(S. Sayısı : 40) 



D CETVELİ 

ö. Meiımriyetin nevi Aded ücret I G. 

MERKEZ HİZMETLİLERİ 

Daktilo 

» 
Baghademe 

6 Hademe 
Kapıcı 
Î§Qİ 
Gece bekçisi 

Dağıtıcı 
1 Başmakinist 

Kaloriferci 
Usta 

2 175 
1 150 
I 200 
1 175 
6 125 
1 125 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

125 
150 
125 
175 
400 
175 
225 

20 

VİLÂYET HİZMETLİLERİ 

3 Elektrik makinisti 
Teknisiyen 

» 

8 Şoför 
» 

im 
» 

3 Hastabakıcı 
6 Hademe 

Usta 
Kaloriferci 
Tahaffuzhane kapıcısı 

* gece ibakçi«i 

300 
200 
175 
150 
125 
175 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 225 
5 125 
1 125 
1 125 
6 125 
1 175 
1 175 
1 175 
1 160 

Tahaffuzhane başhademesi 1 
» (bahçıvanı 5 

Ola ta/haffusslıanesi kalorifercisi 1 

200 
125 
200 

m 
Koruyucular 

Bagkoruyuou 
Koruyucu 

Transit koruyucu 

1 
15 
18 
20 
7 
i 

225 
150 
126 
125 
125 
125 

m 
Deniz nakil vasıtaları adamken 

Kaptan 
» 

Gemi adamları 

1 
2 
2 
3 
2 
3 
19 
15 

350 
300 
250 
225 
200 
300 
150 
125 

ttlâftf&r i§çtteri 

aşı 
İŞÇİ 

47 

İSO 
125 

D. 

L CETVELİ 
Memuriyetin nev'i 

13 İkinci sınıf sahil sıhhiye ida
resi memuru 

13 Tephire! 
14 Sıhhat zabıta memuru 

Aded Maaş 

20 
20 
15 

(S. Sayışı ; 40) 
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R CETVELÎ 

Fasıl 201 •— Maaşlar 
Madde 11 — Merkez memurları maaşı 

-Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı 

Fasıl 202 — Ücretler 
Madde 11 — Merkez memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

Deniz ve kara ta§ıt vasıtalarının sigorta paraları ile bunlara alınacak her nevi demirbaş eşya
lar ve mefruşatın paraları, lüzumu halinde (hariçten kira ile tutulacak deniz ve kara vasıtalarının 
kira bedelleri de bu tertipten ödenir. - . . . . , . . . < . f , 

Madde 32 — Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının tebdil veya tamirleri ve gereken makine, tekne ve saire gibi 

aksamının bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Sağlık temizleme masrafları 
Madde 10 — Tahaffuzhaneler masrafları 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan fakir yolcuların iaşe masrafları ile bunlardan 
vefat edenlerin cenaze defin paraları da bn tertipten ödenir. 

Madde 20 — Temizleme malzemeleri ve işçi masrafları 
Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları da bu 

tertipten ödenir. 

Fasıl 454 — Sigorta masrafları 
Bina, eşya, alet ve edevatın sigorta primleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Tahaffuzhaneler için su tesisatının tamir ve sair masrafları ile iskelelerin tamir bedelleri 

ve ilân ücretleri ve diğer her nevi masrafları bu tertipten Ödenir. 

(0. Sayı» : 40) 



Fasıl 741 — Bina yapımı ve satmalma 
Bina yapmak maksadiyle satınalmacak arsalann bütün masraflan ile yeniden yapılacak 

bina ve iskelelerin bilcümle inşa masrafları ve ilân paralan, ve diğer icabeden masrafları bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 752 — Satınalmacak taşıtlar 
Yaptırılacak veya satınalmacak kara, deniz taşıt ve pratika vasıtalarının paralan ile satın

almacak deniz motorlannın paralan ve ilân ücretleri ve sair icabeden masrafları bu tertip* 
ten ödenir. 

• > • - « 

(tt Sayın t 40) 
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1958 Yılı 

İnhisarlar U. M. Bütçesi 





İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/25) 

T. C. . 
Başvekâlet 30. XI. 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

8ay%: 71 - 645/3030 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1957 tarihinde karariaştmlan kanun lâyihasının esbabı 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 ait
tir. Bu cetveller için gerekli izahat masraflar kısmında mevcuttur. 

Kanun lâyihasının 2 nei maddesi varidat nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Varidat kıs
mında lâzımgelen izahat verilmiştir. 

Kanun lâyihasının 3 ncü maddesinin (A) fıkrası varidat nevilerinden her birinin dayandığı hü
kümleri gösteren (C) cetveline, 

Kanun lâyihasının 4 ncü maddesi daimî müstahdemler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. 
Aynı zamanda muvakkat mahiyetteki müstahdemler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alı
nabilecek tertipleri gösteren (E) işaretli cetvelde yukarda mevzuubahsedilmiştir. 

Kanun lâyihasının 5 nci maddesi 1958 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetve
linin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Kanun lâyihasının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın fevkinde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara 
ait borçlann ödeme şekillerini göstermektedir. 

Kanun lâyihasının 7 nci maddesi bütçe tertiplerine nazaran alınacak formülü gösteren (R) cet
veline aittir. 

Kanun lâyihasının 8 nci maddesi İnhisarlar varidatınin hususi hükümlerine göre tarh ve tahsil
lerine 1958 bütçe yılında da devam olunması Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesine is
tinaden cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun lâyihasının 9 ncu maddesi bâzı memur ve müstahdemlere yemek verilmesi için yetki ver
mektedir. 

(B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâhiyet veren kanunları gösteren (G) 
cetveline aittir. 



( A - l ) 

Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücreti : 

Madde 11 — Umum müdürlük memurları ücreti : 

• Aded Lira 

1. Kadro 

2. (L) cetveli 
• 

3. Üst derece 

4. Kadro imkânları 

5. (5) maaş tahsisatı 

6. Tasarrufu mümkün görülen 

574 2 386 200 Umum Müdürlük memurlarının geçen yıl 607 
olan kadro adedi 33 noksaniyle 574 e indi-

20 — 45 600 rilmiştir. 

554 2 340 600 
+ 624 825 

2 965 425 
19 200 

2 946 225 
4- 1 227 594 

4 173 819 
— 421 819 

3 752 000 Liı»a teklif edilmiştir. Bu miktar geçen yılm 
'"---- aynıdır. 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 

Aded Lira 

1. Kadro 

2. (L) cetveli 

3. Üst derece 

4. Kadro imkânları 

5. (5) maaş tahsisatı 

6. Tasarrufu mümkün görülen 

2 149 5 895 000 Vilâyetler memurları kalrosu geçen yıl 2 378 
74 — 152 700 iken 229 noksaniyle 2 149 a indirilmiştir. 

2 075 5 742 300 
+ 1 652 775 

7 395 075 
64 200 

7 330 875 
4 3 054 531 

10 385 406 
— 685 406 

9 700 000 9 700 000 Lira teklif edilmiştir. Bu miktar geçen yıldan 
300 000 lira ziyadedir. 

(S. Sajül : 41) 



Madde 13. — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti : 
Adet Lira 

1. Kadro 

2. (L) cetveli 

3. Üst derece 

4. Kadro imkânları 

5. (5) maaş tahsisat 

6. Tasarruf imkânı görülen 

786 
51 

735 

2 550 600 Geçen sene 747 olan kadronun 39 kadro ilâve-
181 200 siyle 786 ya yükseltilmesi sebebiyle. 

2 369 400 
+ 737 175 

3 106 575 
21 900 

v_ 
3 084 675 

+ 1 285 281 

4 369 956 
69 956 

4 300 000 Lira teklif edilmiştir. Bu miktar geçen yıldan 
450 000 lira fazladır. 

Madde 21. — Umum Müdürlük müstahdemleri ücreti : 
Bu maddeyi 1957 yılma nazaran 96 475 lira fazlasiyle 1 160 250 lira teklif edilmektedir. 
Bu fazlalık geçen sene 242 olan kadronun 10 ilâvesiyle 252 ye çıkarılması ve bir kısımlarının 

terfii düşünülmüştür. 

Madde 22. — Vilâyetler müstahdemleri ücreti : 
Bu kadroya geçen seneye nazaran 195 500 lira fazlasiyle 3 322 650 lira teklif edilmektedir. 

Geçen sene 1 608 olan kadroya 60 eleman ilâve e dilmiş ve bâzılarının terfii sağlanmıştır. 

Madde 23. — fabrika ve işletmeler müstahd emleri ücreti : 
Bu maddedeki 71 adedlik kadronun sabit kalmasına rağmen bir miktarının terfiini sağlamak 

üzere bu tertibe geçen yıla nazaran 3 400 lira fazlasiyle 294 100 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 203. —Muvakkat müstahdemler ücreti : 
Madde 11. — Umum müdürlük muvakkat müstahdemler ücreti : 
Geçen yılın aynı olarak 249 900 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12. — Vilâyetler muvakkat müstahdemler ücreti : 
Bu tertibe istenilen miktar geçen yılın aynı olarak 30 600 liradır. 

mn ücretleri ve 5 maaşlık tahsisatı karş'Umacak tır. 
Bu tahsisatla 6 sürveya-

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler muvakkat müstahdemleri ücreti : 
Okuma bilmiyen işçilere ders vermek üzere çalışan öğretmenler için, geçen yılın aynı olarak 

8 925 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 204. — Ecnebi mütehassıslar ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
İdarenin muhtelif işletmeleri için hariçten getirilecek mütehassıs ve yardımcı personelin ay

lıklarını karşılamak üzere bu tertibe geçen yılın aynı olarak 16 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 206. — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 

Madde 11. — Umum Müdürlük memurları çocuk zammı : 
Eski yıllar ödemeleri göz önünde tutulup geçen yılda olduğu gibi 55 000 lira kâfi görülmüştür. 

(S, Sayısı : 41) 



Madde 12. — Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Bu maddeye istenilen ödenek geçen yılın aynıdır. 

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler memurları çocuk zammı ; 
Bu tertibin 1955 yılı katî masrafı 98 046 lira ve 1956 yılında ise 100 449 liradır. Bu artış nazarı 

dikkate alınarak 1958 yılı için 15 000 lira ziyadesiyle 110 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 21. — Umum Müdürlük memurları doğum yardımı : 
Geçen yılda olduğu gibi 25 doğum tahmini suretiyle ve geçen yılın aynı olarak 5 000 lira iste

nilmiştir. 

Madde 22. — Vilâyetler memurları doğum yardımı : 
1957 yılındaki miktar kadar teklif edilmiştir. 

Madde 23. — Fabrikalar ve işletmeler memurları (Joğunı yardımı : 
Muhtelif seneler doğum durumu göz önünde tutulmak suretiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 31. — Umum Müdürlük memurları ölüm yardımı : 
Memur ve eşlerinin ölüm vakaları vasatisi hesabiyle geçen yıl olduğu gibi 3 000 liranın kâfi ge

leceği anlaşılmıştır. 

Madde 32. — Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Aynı mülâhaza ile geçen yıldaki miktar kadar tahsisat konulmuştur. 

Madde 33. — Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılda olduğu gibi 3 000 lira kâfi gelecektir. 

Madde 40. — Yakacak zammı : 
6 memura ayda 30 lira ve 167 memura da ayda 15 lira üzerinden tediye yapılması düşünülerek 

15 000 lira teklif edilmiştir. Bu miktar geçen yılın aynıdır. 

Fasıl 207. — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı .-

1955 - 1956 yılarında bu fasıldan masraf yapılmamıştır. Bununla beraber bir memurun imtihana 
girme ihtimali düşüncesiyle 1 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 209. — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti 'Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler : 

Madde 11. -— % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyim artış farkları karşılığı : 
1958 yılında giriş ve maaş artış farklarına mütenazıran bu tertibe geçen yıldan 40 586 lira fazla-

siyle 874 655 lira tahsisat istenilmiştir. 

Madde 12 — % 1 ek karşılıkları : 
202 nci fasıl maddelerinde izah edildiği veçhile ücretler tutarından % 1 i olarak teklif edilen 

159 028 lira geçen yıldan 7 379 lira fazladır. 

Madde 13 — Emeldi ikramiyeleri 'karşılığı : 
Bu tertibi geçen yıldan 100 000 lira noksaniyle 400 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 14 — Sandık yönetim masrafları : 
Emekli Sandığınca karşılanıp talefeedilen miktar 120 500 liradır. 

Madde 15 — Diğer ödemeler : 
Btı tertibe geçen yıldan 50 000 lira no'ksaniyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı : 
Geçen seneki miktarın aynı olarak 2 100 lira teklif edilmiştir» 

(S. Sayısı : 41) 



Fasıl 218 — Kasa tazminatı : 
4896 sayılı Kanuna müsteniden nizamnamenin 107 nci maddesiyle mesul muhasiplere, satış yap-

•mıyan amhar memurlariyle sevk ve transit memurlarına da kasa tazminatı verilmesi kalbul edilmiş 
ibulımduğıından yeni ihdas edilen idareler ve maaş artışları da katılmak suretiyle tazminata müsta
hak olacakların hesaplanması neticesinde bu fasla geçen yıla nazaran 40 000 lira fazlasiyle 
650 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları : 
Madde 10 — Kırtasiye : 
îhtiyacm ıgüçlükle karşılanmasına çalışılarak bu maddeye geçen yılın aynı K>lara!k 13 000 lira 

teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Döşeme : ' 
Bu tertibe geçen -yıldan 1 000 lira fazlasiyle 2 500 lira istenmiştir. 

Madde 30 — Demirbaş : 
İdarenin muhtelif demir#>aş eşya ihtiyacını karşılamak üzere geçen yılda olduğu gibi 5 000 lira 

teklif edilmiştir. 

Madde 40 — öteberi masrafları : 
Üç binaya ayrılmış bulunan Umum Müdürlüğün artan ihtiyaçlarını karşılıyabilmek üzere bu 

tertibe geçen seneden 2 500 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 50 — Aydınlatma : 
1957 yılı tahsisatından 3 000 lira fa'zlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. Üç binaya taşmılması 

sebebiyle aydınlatma masraflarının bu miktar tansisatla idare edileceği tahmin edilmektedir. 

Madde 60 — Isıtma : 
Geçen yılda olduğu gibi 20 000 lira ile idareye çalışılacaktır. 

Madde 70 — Umum Müdürlük teşkilâtının nakil masrafı : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları : 
Madde 10 — Kırtasiye : 
Geçen yıllar katî masrafları göz önünde tutularak ayın miktar teklif edilmiştir. 

Madde 20 Döşeme : 
Gerek eski gerekse yeniden ihdas edilen idarelerimiz için perde, güneşlik, muşamba, kilim ve em

sali döşeme masrafları için bu yıl da aynen geçen seneki miktar olarak 10 000 lira konulmuştur. 

Madde 30 — Demirbaş : 
Bu maddeye geçen yıldakinden 15 000 lira fazlasiyle 45 000 lira istenilmiştir. • 

Madde 40 — Öteberi masrafları : 
10 000 lira artırılarak 50 000 lira hesaplanan ihtiyaç artışındaki âmil yeni acılan idarelerin ihti

yacı olan masrafları da ihtiva eylemesi zaruretindedir. 

Madde 50 — Aydınlatma : 
Bu tertibe teklif edilen miktar geçen yılın aynıdır. 

Madde 60 — Isıtma: 
145 000 lira teklif edilmiştir. Geçen yılın aynı olan bu miktarla iktifa edilecektir. 

Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen yıldaki miktarın aynı olarak 90 000 lira ile idareye çalışılacaktır. 

( S. Sayısı : 41 ) 
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Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Madde 11 — ¥mura Müdürlük posta ve telgraf ücretleri : 
Âzami tasarrufa itina kaydiyle geçen yıldaki 35 000 liralık tahsisatla idareye çalışılacaktır. 

Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıl tahsisat miktarı kadar ödenek teklif edilmiştir. 

Madde 21 — Umum Müdürlük telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 80 000 lira istenilmiştir. 

Madde 22 — Vilâyetler telefon ve başka'muhabere ücret ve masraf lan : 
Geçen yılın aynı olarak 80 000 lira istenilmiştir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli : 
Madde 11 — Umum Müdürlük : 
Yapılan kira mukavelelerine göre gereken kira bedelini karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl

dan 100 000 lira noksaniyle 300 000 lira konulmuştur. 

Madde 12 — Vüâyetler : 
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 306 — Giyecekler : 
Geçen yılda olduğu gibi 250 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar : 
Madde 10 — Daimî îttetouriyet harcırahı : 
Pek mücbir sebeplere müsteniden yapılan tâyin ve nakillerin 100 000 lira tahsisatla icrası müm

kün olamıyacağı cihetle bu maddeye geçen yıldan 25 000 lira fazlasiyle 125 000 lira teklif edilmiş
tir. 

Madde 20 — Muvakkat memuriyet harcirahı : 
3 u tertibe teklif edilen 530 000 lira geçen yılın aynıdır. 

Madde 30 — Müfettişler harcırahı : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 260 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 50 — Ecnebi mütehassıs ve löüstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve mas
rafları : 

Bu maddeye geqen yılda olduğu gibi 2 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 92 — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 229 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Madde 11 — Umum Müdürlük : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 70 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Bu maddeye geçen yıl da olduğu gibi 80 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 50 000 lira teklif edilmiştir. 

(S . $fl3*SS! : 41 ) 



Fasıl 403 — Temsil masrafları : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 407 — Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar : 
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 500 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30 — Geriverilecek paralar : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40. — Mahkeme harçları : 
Geçen yılda olduğu gibi 54 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 50. — Bina ve Arazi vergileri : » 
Geçen yılın aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 60. — Kaçağın meni ve takibine dair 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler : 

Gecen yılın aynı olarak 13 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 
Bu fasıl için geçen yılda olduğu gibi 17 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları : 
Bu fasıl için geçen yılın aynı olarak 80 000 lira fceklif edilmiştir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları : 
Madde 11. — İşçi ücretleri ve her türlü tediyeler : 
İş Kanununa tâbi daimî işçilerin geçen yıla nazaran % 10 zamlı gündelikleriyle sigorta ve prim 

farkları karşılığı olarak bu maddeye 50 000 lira fazlasiyle 230 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12. — Yönetim masrafları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 18 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13. — Teknik masraflar : 
Bu maddeye geçen yılda olduğu gibi 42 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 14. — Fidelik müsabakaları : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 15. — Bağ yardımı : 
Maddenin muhafazası için geçen yılda olduğu gibi (1) lira teklif edilmiştir. 

Madde 16. — Mücadele masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları : 
Madde 11. — Tütün ekimi ve yazma masrafları: 
Geçen yılın ayın olarak 110 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12. —• Kaçakla mücadele masrafları : 
Memurlarımızın şahıslarına aidolup vazife sırasında kaçakçı kurşunu ile vurularak veya yine 

vazife sırasında sakatlanıp hastalanarak ölen atlar için koruma ve tahsil memurlarına 400 lirayı 
geçmemek üzere tazminat verilmesi lüzumlu ve zaruri görüldüğünden bu maddeye geçen yılın aynı 
olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

(-S. Sayım : 41) 
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Fasıl 451 • Yayın masrafları : 
Madde 10 — satmalına ve abone : 
Geçen yılda olduğu gibi 12 500 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yılda olduğu gibi 12 500 lira teklif edilmişti!*. 

Fasıl 452 — Staj masrafları .-
Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin hnrcı-

rahlariyle başka her çeşit masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketişrt gönderileceklerin harcı 
rah ve masrafları : 

Geçen yılda olduğu gibi 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 453 -— Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı : 
Geçen yılın aynı olarak 21 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Geçen yılda olduğu gibi 9 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 2 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları : 
Madde 10 — Kurs umumi masrafları : 
Geçen yılda olduğu gibi 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — öğrenci bursları : 
Geçen sene açılan kursa 12 ziraat ve 12 harmancılık öğrencisi alınarak aylığı 125 lira itiba

riyle 36- 000 lira burs ve 2 000 lira da ilâç ve tedavi masrafı karşılığı olarak ceman 38 000 lira 
tahsisat verilmiştir. Bu sene burs miktarının 150 liraya çıkarılması (hesabiyle bursa iştirak 
eden 12 ziraat ve 5 harmancı öğrencisinin bursları karşılığı olarak 30 000 lira, ilâç ve tedavi 
masrafı karşılığı olarak 2 000 lira ki, ceman geçen yıldan 5 400 lira noksaniyle 32 600 lira teklif 
olunmuştur. 

Madde 30 — İnhisarlar memurları meslek kursu ve umumi masrafları : 
Memurların umumi bilgilerinin artırılması maksadiyle açılan bu kursa iştirak eden memurla

rın harcırahları, gündelikleri ile kurs için kiralanacak bina, kira bedeli ve sair her çeşit kurs 
masraflarını karşılamak üzere geçen yıldan 1.5 000 lira noksaniyle 65 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 501 — Geçen yıl borçları : ' 
Geçen ylılm aynı olarak 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 502 — Eski yıllar borçları : 
Madde 10 — 1953 - 1956 yılları borçları : 
Geçen yıl tahsisatından 7 000 lira noksaniyle 23 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — 1928 - 1952 yılları borçları : ' 
Gazianteb Şarap Fabrikasında 1946 yılında emaneten inşa ettirilen ambarların 7 449 lira inşaat 

bedelinin ödenebilmesi için bu maddeye geçen yıla nazaran 7 000 lira fazlasiyle 12 000 lira teklif 
edilmiştir. 

(& Sayısı: 4â) 
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Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar : 
Geçen yılın aynı olarak 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasjl 602 — İşçi kurul ve sendikalarına yardım : 
Geçen yıldan 10 000 lira ziyadesiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım: 
Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir 

Fasıl 605 — 4250 sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince ödenecek şarap ih
raç pirimleri ve yapılacak başka ödemeler: 

Geçen yılın oynı olarak 350 000 lira teklif edilmiştir. 

(A/2) 

Fasıl 701 — Yapı onarımı : 
Madde 11 — Umum Müdürlük : 
Enstitüler binalarının tamiri maksadiyle bu maddeye geçen yılın aynı olarak 50 000 lira tek

lif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Mülhakat idare, büro ve depolarımızın zaruri tamirleri için bu yılın rayici nazara alınarak geçen 

yıldan 50 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Tütün ve müskirat fabrikaları binalariyle tuzlalar ve tütün bakım evleri binalarının zaruri 1a-

mir ve bakımları için geçen yılın aynı olarak 350 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 735 — Bina satın alma, yaptırma : 
Madde 11 — Umum Müdürlük binası inşaatı : 
Umum Müdürlük binası inşaatını karşılamak üzere 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
İnşaatına bu yılda da devam edilecek binalarla maili inhidam bulunan ve zelzelede yıkılmış olan 

binalar inşaatını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıldan 980 000 lira fazlasiyle 1 450 000 li
ra teklif edilmiştir. 

Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler : 
Nissen barakalarının alınması, geçen sene yapıiamıyan bira fabrikaları tevsi projelerinin tatbi

ki, bu sene bu fasla alman çay fabrikalan binalarının inşası, müskirat ve tütün fabrikalarının mev
cut projelerine göre yaptırılması maksadiyle 6 455 917 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 736 — 5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince satmalmacak veya yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evleri ve ambarlan : 

İnşaatı devam eden Adana, Paşalimanı ve Bursa binaları ile yeniden yaptırılacak istanbul Mal
tepe binası ile Bursa'da iki asansör inşası için 4 .000 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imâl ve doldurma evle
riyle mevcutlarının genişletilmesi masraflan : 

Madde 10 — Fabrika, imâl ve doldurma evleri: 
Maltepe sigara fabrika inşaatı ile diğer fabrika ve doldurma evlerinde yapılacak tadil ve tevsi 

işleri için bu maddeye 4 500 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — A. M. F. Firması bonolan : 
1957 yılında ödenememesi mülâhazasiyle aynen 1 723 734 lira teklif edilmiştir, 

(S. Sayısı: 41) 
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Fasıl 75.1. — Satmalı nacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kuriuam as rafları : 

On senelik program dâhilinde kurulmakta olan çay fabrikası ve atölyelerinin makinaları ile; ye
niden inşa edilen bakım ve işleme evlerinde yapılarak muhavvilc merkezleri ve yaprak tütün ba
kım ve işleme atelyelerindeki klimatizasyon tevsii ve Samsun, Bursa, Bandırma yaprak tütün ve 
işleme atelyelerinde yapılacak sevk bandı, aspratör, tavlama, prese gibi tesisler ve tuzlalar için sa-
tmahnaeak makina alât ve vasıtalar ve bunların kurma masrafları ve müskirat fabrikalarında mev
cut eskimiş, kifayetsiz makinaların tebdili ve bira fabrikalarının tevsiine ait masrafları karşılamak 
üzere bu fasla 6 milyon lira konulmuştur. v ' ; * ' ) " y" v'" v " v ; ' V v \ , 

Fasıl 752 — Satmalınacak nakil vasıtaları ve bunların komple motorları : 

Kara nakil vasıtalarının ekserisinin tamir kabul etmez bir hale gelmesi hesabiyle 15 aded yeni 
kamyon ve 6 aded eippkap kamyonet alınması ve bir kısım vasıtanın motorlarının değiştirilmesi 
için 6 aded komple kamyon motoru mubayaası, deniz nakil vasıtalarından 7 tekne için komple dizel 
motoru alınması ve at, merkep, bisiklet, motosiklet, araba, koşum gibi eşyanın mubayaası için bu 
fasla 300 000 lira teklif edilmiştir'. 

*• Fasıl 76.1 —- (,;<anıaltı. Yavşan ve diğer tuzlalarda, yaptırılacak yeni tesisler ve bunların genişlet
me ve sınırlandırma masrafları : 

Bu fasla geçen yıldan 200 000 lira noksaniyle 800 000 lira teklif edilmiştir. 

1957 yılı beş aylık tütün satışları (11 488 961) kilo olup geçen yılın ayın devresi zarfındaki satış 
miktarı (10 580 643) kiloya nazaran % 8,58 nispetinde fazladır. 

1956 yılı satış miktarı (26 425 877) kilo olduğundan satış nispeti olan % 8,58 in buna tatbiki ha
linde 1957 yılı satışlarının (28 693 217) kilo olabileceği ancak son aylardaki inkişaflara nazaran sa
tışların sene nihayetinde 29 milyon kiloyu bulacağı tahmin edilmektedir. Bu artış 1957 yılında da 
devam ettiği ve ilâveten son aylardaki % 4,13 nispetindeki inkişafın da nazarı itibara alındığı tak
dirde 1958 yılı için (30 500 000) kilo mamul tütün satılabileceği tahmin edilmiştir. Satış nevilerine 
göre vasati fiyatın 1 403,60 kuruş üzerinden satış tutarının 428 099 138 lirayı bulacağı hesabedil-
miştir. 

1957 yılı bütçe tahminlerinde 555,33 kuruş olarak hesabedilen tütün maliyeti 1958 yılı için 
644,20 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

1957 1958 

Asli madde 
Malzeme 
işçilik 
Umumi masraf 

Yekûn 

416,06 
73,56 
32,51 
33,20 

555,33 

485,05 
84,46 
34,82 
39,87 

644,20 

Beyiye, nakliye, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1957 yılı bütçe 
tahminlerinde, kilo başına 101,09 kuruş hesabedilmişken 1958 yılı için yapılan tahminde bu masraf
ların 132,27 kuruş olacağı neticesine varılmıştır. 

(8. Sayısr': 41) 
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1957 1958 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

67,82 
9,98 
8 -

ıo,-
2 , -
3,29 

110,26 
9,70 
7,70 
7 -
2,90 
8,70 

Yekûn 101,09 146,26 

.Yukarda izah edilen vaziyete nazaran 1957 ve 1958 yılları tütün satışının maliyet, masraf ve 
kâr tahminlerini gösteren cetvel aşağıdadır. 

Yılı Kilo Bedeli Maliyeti Satış masrafları Satış kârları 

1957 28 500 000 331 600 576 158 267 951 28 811 149 ' 144 521 476 
1958 30 500 000 428 099 138 196 482 460 44 609 900 187 006 778 

Netice itibariyle 1958 yılı tahminlerinde 1957 yılma nazaran 42 485 302 lira bir fazlalık der-, 
piş edilmiştir. 1957 yılında vasati kilo olarak bir kilo tüttünden elde edileceği tahmin edilen 
kâr 507,09 kuruş olduğu halde 1958 yılında613,14 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Bu vazi
yete göre 1958 yılı »atış kârı geçen yıldan 42 485 302 lira fazlasiyle 187 006 778 lira olabileceği 
tahmin edilmiştir. 

Tuz 

1957 yılı (5) aylık satışları (120 932) ton olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki (112 366) 
ton satışa, nazaran % 7,62 nispetinde artış kaydedilmiştir.' 1956 yılında (320 916) ton tuz sa
tılmış bulunduğuna ve artış nispeti olan % 7,62 nin buna tatbiki halinde 1957 yılı satışları
nın (345 369) ton olacağı tahmin edilmiştir. 1958 yılında da bu nispet dâhilinde artış devam 
ettiği takdirde satışların (371 686) tonu bulacağı hesaplanmakta ise de tuz toptancılarının toptan 
mal almaları ve ellerinde mühim miktarda stok bulunması hesabiyle mukayesede 1956 senesi 
dahilî satış miktarı esas alınarak 1958 satış tahmini (325) bin ton gösterilmiştir. Bu satıştan 
elde edileceği hesaplanan bedel tutarı 12 939 000 liradır. Beher ton tuz için 13,17 lira maliyet 
ve 9,80 lira satış masrafı hesabedilerek 5 474 100 lira miktarında satış kârı elde edileceği tah
min edilmiştir. 

Çay 

1957 yılı (5) aylık çay satışı (1 832 429) kilo olup geçen yılın aynı devresinde yapılan 
(1 687 688) kilo satışa nazaran % 8,57 bir artış vardır. 1956 yılı satış miktarı (4 144 848) ki
lodur. Artış nispetinin buna tatbiki halinde 1957 yılı satış miktan (4 500 060) kiloyu ve 1958 yılı 
satışı ise (4 885 000) kiloyu bulacaktır. 

1958 yılı satış tahmini olarak (6) milyon kilo ve 150 000 000 lira gösterilmiştir. Beher kilo 
için 1 189,90 kuruş maliyetle 181,— kuruş satış masrafı hesabedilerek 67 746 000 lira satış kârı 
tahmin olunmuştur. Maliyet ve satış masraflarının müfredatı aşağıda gösterilmiştir, 

(S. Öü*ft>41) 
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Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
ti. Masraf 

Vekıın 

Maliyet 
1957 1958 

980,61 
4 3 , -
2 0 , -
1 1 , -

1 054,61 

1 107,40 
44,~-
26,40 
12,10 

1 189,90 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

Satifl masrafları 
1957 

150,— 
3 . — • 

20,-. 
2,--
5,-~ 
4 , -

184,— "• 

1958 

145,— 
3,— 

1 4 -
9,~ 
7,— 
3,-~ 

1 8 1 -

Bu vaziyete göre 
olacaktır. 

1958 yılı satış kârı geçen yıldan 9 947 340 lira fazlasiyle 67 746 000 lira 

Bira 

1957 yılı (5) aylık bira satışı (13 702 934) litre olup geçen yılın aynı devresinde yapılan 
(12 544 077) litre satışa nazaran 9,23 artış mevcuttu*. 

1956 yılı satış miktarı (26 295 461) litredir. Artış nispetinin buna tatbiki halinde 1957 yılı 
satışı (28 722 530) litreyi ve 1958 yılı satışı (31 373 000) litreyi bulacaktır. Ancak fabrikaların 
kapasitesi göz önünde tutularak 1958 yılı satışıtahmini (27) milyon litre olarak gösterilmiştir. 
Beher litre için 41,80 kuruş maliyet ve 60,75 kuruş satış masrafı hesabedüerek 7 071 540 lira sa
tış kârı hesaplanmıştır. 

İspirtolar 

1957 yılı (5) aylık ispirto satışı (5 138 140) litre olup geçen yılın aynı devresinde yapılan (4 030 222) 
litre satışa nazaran %.27,49 artış vardır. 1956 yılı satış miktarı (9 405 848) litredir. Artış nispetinin 
tatbiki- halinde 1957 yılı satışı (11 991 500) litreyi ve 1958 yılı satışı (15 287 000) litreyi bulacaktır. An
cak kolonya imalcileri toptan ispirto alıp kolonya imalinden sonra uzun müddet sarfı ile meşgul 
olduklarından mukayesede 1956 senesi katî satışı ve 1957 tahmini esas alınarak 1958 yılı satışı tah
mini (12 958 000) litre ve (15 176 376) lira olarak gösterilmiştir. Beher litre için 67,09 kuruş maliyet ve 
15,23 satış masrafı hesabedüerek 4 509 613 lira satış kân tahmin edilmiştir. 

Rakılar 

1957 yılı (5) aylık rakı satışı (5 022 900) litre olup gecen yılın aynı devresinde yapılan (3 937 634) 
litre satışa nazaran % 27,56 nispetinde bir artış mevcuttur. 1956 yılı satış miktarı (11 291 185) litredir. 
Artış nispetinin buna tatbiki halinde 1957 yılı satışı (14 403 030) litreyi ve 1958 yılı satışı da 
(18 372 000) litreyi bulacaktır. Ancak fabrikaların kapasitesi göz önünde tutularak 1958 yılı satış 
tahmini (15) milyon litre ve satış bedeli 157 909 134 lira olarak gösterilmiştir. Beher litre için 283,84 
kuruş maliyet 100,16 kuruş satış masrafı hesabedüerek 103 308 646 lira satış kârı tahmin edilmiş
tir. • 

Şaraplar 

1957 yılı (5) aylık şarap satışı (1 607 363) litre olup geçen yılın aynı devresinde yapılan 
(1 652 667) litre satışa nazaran % 2,74 eksilme vardır. 1956 yılı satış miktarı (5 039 341) litredir. 
Eksilme nispetinin tatbiki halinde 1957 yılı satışı (4 901 260) litre ve 1958 yılı satışı (4 767 000) 
litre olacaktır. Ancak bu azalış sebeplerinin araştırılıp izalesi halinde satışların daha tabiî bir sey-

(S. "Sayısı :.41) 
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re ircaı mülâhazasiyle 1958 yılı satışı. (5 100 000) litre olarak hesaplanmıştır. Beher litre için 47,89 
kuruş maliyet hesabedilerek 629 972 lira satış kârı tahmin edilmiştir. 

Diğer içkiler 
A) Kanyak : 
1957 yılı (5) aylık kanyak satışı (92 076) litre olup geçen yılın aynı devresindeki (81 726) lit

relik satışa göre % 12,66 artış göstermektedir. 1956 yılı satış miktarı (282 643) litredir. Artış nis
petinin buna tatbiki halinde 1957 yılında (318 420) litre satılacağı hesaplanmaktadır. 1958 yılında ise 
bu satışın (356 000) litreyi bulacağı hesaplanmakta ise üç sene beklemek suretiyle imâl olunan bu 
malın, fabrika imâl kapasitesi nazara alınarak 1958 satış miktarı (300) bin litre ve bedeli 3 224 140 
lira olarak gösterilmiştir. Bundan 2 084 755 lira satış kârı tahmin edilmektedir. 

B) Vermut : 
1957 yılı (5) aylık vermut satışı (118 796) litre olup geçen yılın bu devresinde yapılan (83 041) 

litre satışa nazaran % 43,05 artış göstermektedir. 1956 yılı satış miktarı (269 152) litredir. Artış 
nispetinin buna tatbiki halinde 1957 yılı satışı (355 020) litreyi ve 1958 yılı satışı (550 000) litreyi 
bulacak ise de hususi âmiller tarafından piyasaya çeşitli vermutlar çıkarılmış ve tutulmuş olduğun
dan 1958 yılı satış tahmini ihtiyaten (350 000) litre ve 1 165 000 lira olarak gösterilmiştir. Beher 
litre için 207,34 kuruş maliyet ve 48,10 kuruş satış masrafı hesabedilerek 288 460 lira satış kâr] 
tahmin olunmuştur. 

C) Kınakına : 
1957 yılı 5 aylık kınakına satışı (1 293) litre olup geçen yılın aynı devresinde yapılan (979) litre 

satışa nazaran % 32,10 artış kaydetmektedir. 1956 yılı satış miktarı (2 066) litredir. Artış nispetinin 
buna tatbiki halinde 1957 yılı satışı (2 066) litreyi, 1958 yılı satışı ise (2 730) litreyi bulacaktır. An
cak kanyakta olduğu gibi bu mamulün satışlarında da 1957 yılı için (2 000) litre ve tutarı 
6 800 lira olarak tahmin edilmiştir. Beher litre için 293,26 kuruş maliyet ve 40,26 kuruş satış 
masrafı hasebiyle 119 lira satış kân tahmin olunmuştur. 

D) Likörler : 
1957 yılı 5 aylık likör satışı (203 560) litredir. Geçen yılın aynı devresindeki satış (174 989) litre 

olduğuna nazaran c/c 16,32 nispetinde bir artış vardır. 1956 yılı satış miktarı ( 457 52'5) litredir. Artış 
nispetinin buna tatbiki halinde 1957 yılı satışı (532 200) litreyi ve 1958yılı satıcıda (620000) lit
reyi bulacak ise de 1958 yılı satış tahmini ihtiyatlı bir hesaba istinaden (605 000) litre ve bedeli 
de 3 664 000 lira gösterilmiştir. Beher litreye 329,77 kuruş maliyet bedeli ve 53,35 kuruş satış 
masrafı hesabedilerek satış kârı 1 344 900 lira hesaplanmıştır. 

E) Malt : • 
1957 yılı 5 aylık malt satışı (56 747) litre olup geçen yılın aynı devresinde yapılan (33128) litre 

satışa nazaran % 71,84 artış gösterilmektedir. 1956 yılı satış miktarı (103 075) litredir. Artış nis
petinin buna tatbiki halinde 1957 yılı satışı (177120) litreyi ve 1958 yılı satışı (300000) litreyi bu-
lacaksâda ihtiyaten (100 000) litre satış, ve 177 143 lira bedel gösterilmiştir. Beher litre için 96,47 
maliyet ve 42,60 kuruş satış masrafı hesabedilerek 38 073 lira kârı tahmin olunmuştur. 

F) Votka : 
1957 yılı 5 aylık votka satışı (612 771) litre olup geçen yılın bu devresinde yapılan (458 429) litre 

satışa nazaran % 33,66 nispetinde artış göstermektedir. 1956 yılı satış miktarı, (1230 273) litredir. 
Artış nispeti mukayesesinde 1957 yılı. satışının (1646 860) litreyi ve 1958 yılı satışının da (2160000) 
litreyi bulacağı tahmin edilmektedir. Buna rağmen ihtiyati mülâhaza ile 1958 yılı satışı (2 588 000). 
litre ve 1958 ve bedeli 23 659 880 lira gösterilmiştir. Beher litrenin 144,14 kuruş maliyet ve 60,86 
kuruş satış masrafı hesabı halinde 16 334 131 lira satış, kârı tahmin olunmuştur. 

G) Cin : 
1957 yılı 5 aylık satış (19152) litre geçen yılın aynı devresindeki satış (16 237) litre olduğuna göre 

artış nispeti % 17,95 dir. 1956 yılı satış miktarı ve 1957 yılı satışı mukayesesinde (60) bin litre 
tahmin edilen miktara mukabil 1958 yılı için (55) bin litre hesabedilmiştir. Bu satışın karşılığı 467 500 

(S. Sayışı : 41) 
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liradır. Beher litre için 238,76 kuruş maliyet ve 76,60 kuruş satış masrafı hesabiyle 290 537 lira 
satış tahmin olunmuştur. 

Barut 
1957 yılı 5 aylık barut satışı 4 453 313 lira olup geçen yılın aynı devresinde yapılan 5 175 259 

lira satışa nazaran % 12,02 eksilme mevcuttur. 1956 yılı satış miktarı 10 895 406 liradır. Eksil
me nispetinin buna tatbiki halinde 1957 yılı satışı 9 585 780 ve 1958 yılı satışı 8 433 000 lira 
olacaktır. Satışlar münhasıran patlayıcı maddelere aidolduğundan 1958 yılı satış tahmini 8 139 000 
lira olarak gösterilmiştir. Beher kilosu 62,71 kuruş maliyet ve 3,90 kuruş satış masrafı hesabiyle 
2 717 226 lira satış kâin tahmin olunmaktadır. 

Kibrit 
1957 yılı (5) aylık kibrit satışı 37 066 sandık olup geçen yılın bu devresinde yapılan 38 621 san

dık satışına nazaran % 4,08 nispetinde eksilme mevcuttur. 1956 yılı satın miktarı 90 141 sandık
tır. Eksilme nispetinin devamı İmlinde 1957 yılı 86 500 sandık ve 1958 \ıJı satışı (83) bin sandık 
olacaktır. Piyasaya muhtelif malar çıkarılmış olduğundan ve idaremizce bayilere terk olunan 
beyiye miktarının azlığı dolayısiyle satışta bir azalma görülmektedir. Buna rağmen ihtiyaten 1958 
yılı satış tahmini (84) bin sandık olarak gösterilmiştir. Beher sandık için 10.1,67 lira maliyet ve 
33,19 lira satış masrafı hesabedilerek bu malın satışından 7 571 760 lira kâr hâsıl olacağı tahmin 
olunmuştur. 

Yukardaki hesaplara göre umumi, satış kârı 408 856 108 liradır. Bu 'rakama memleket harici 
satışlarından elde edileceği tahmin edilen (500) bin lira ile maliyete giren bütçe masraf ve sair vari
dat olarak 13 250 000 lira eklenerek ve döner sermaye masrafları olarak 11 425 000 lira tenzil edil
dikten sonra bütçe varidatı (B) cetvelinin 1 nci faslı olan satış kârları 411 181 108 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Bütçe varidatının bu faslı geçen yıl tahminlerinden 106 643 982 lira fazladır. Bu 
suretle elde edilen 411 181 108 liraya bütçe varidatı olarak 4 700 000 lira ve muhtelif nevi maraıı-
lât satışlarından elde edilen 249 373 424 lira Millî Müdafaa Vergisi ilâvesiyle bütçe Kanunu lâyiha
sının 2 nci maddesinde gösterildiği üzere (B) cetveli yekûnu 665 254 532 lira tutmuştur ki, bu 
miktar geçen yıl tahminlerinden 163 272 215 lira fazladır. 

Umumi bütçeye ödenecek Hazine hissesi hesabına gelince : 665 254 532 lira olarak tahmin edilen 
varidattan bütçe Kanunu lâyihasının 1 nci maddesinde sözü geçen (A/l) ve (A/2) cetvelinde gös
terilmiş olan ceman 57 722 961 lira tenzil edilmek, 4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu 
içkiler satış kârından % 4,5 nispetinde 5 878 743 lira Tayyare Resmi ve 5237 sayılı Kanun gereğince 
inhisarlar safi varidatından % 5 nispetinde 14 789 612 lira, belediyeler hissesi ile 5422 sayılı Ka
nun gereğince 1957 yılma ait Kurumlar Vergisi 6 995 816 lira ayrılmak suretiyle Hazine hissesi 
geçen seneye nazaran 146 334 790 lira fazlasiyle 579 867 400 lira olarak tesbit olunmuştur. 

İdarenin Hazine hissesinden maada sağladığı gelirler : 

Hazine hissesi 
Tayyare Resmi 
Belediye hissesi 
Bira İstihsal Resmi 
Kibrit » » 
Kurumlar Vergisi 

1958 varidat fazlası 

1957 

429 692 149 
3 656 044 

11 529 018 
10 800 00ü 
11 250 000 
3 840 461 

470 767 672 
160 163 899 

630 m m 

1958 

579 867 400 
5 878 743 

14 789 612 
10 800 000 
12 600 00ü 
6 995 816 

630 931 571 
1 020 000 

631 951 571 
2C 

(s. %$m • **) 
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1958 yılı satışlar tahlili 

Vasati fiyat Satış 
ölçü Satış Kuruş S. masrafları Satış bedeli Kâr 

I - İnhisar dahili satışlar : 
1. Tütün : 

Satış Kilo 30.500.000 1403 60 428.099.138 
Maliyet 644 20 196.482.460 
Satış mas. 146 26 44.609.900 241.092.360 187.006.778 

2. Tuz Î 

Satış Ton 325.000 39 81 12.939.000 
Maliyet 13 17 4.279.900 
Satış mas. 9 80 3.185.000 7.464.900 5.474.100 

3. Çay 
Satış Kilo 6.000.000 2500 — 150.000.000 
Maliyet 1189 90 71.394.000 
Satış mas. 181 — 10.860.000 82.254.000 67.746.000 

4. İspirtolar : 
Satış Litre 12.958.000 117 11 15.176.376 
Maliyet 67 09 8.693.058 
Satış mas. 15 23 1.973.705 10.666.763 4.509.613 

5. 

6. 

nh 

• 
Rakılar : 

Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

D. İçkiler : 
Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

işar dâhili kârlar yekûnu 

» 

» 

15.000.000 

4.000.000 

1052 
263 
100 

809 
180 
57 

72 
84 
16 

11 
85 
75 

39.575.968 
15.024.520 

. 7.233.950 
2.310.040 

157.909.134 

54.600.488 

32.364.463 

9.543.990 

103.308.646 

22.820.473 

390.865.610 
II - İnhisar harici satışlar : 

7. Bira : 
Satış » 27.000.000 128 74 34.760.000 
Maliyet 41 80 11.285.960 
Satış mas. 20 75 5.602.500 
İstihsal Ver. 40 — 10.800.000 27.688.460 7.071.540 

( S. Sayısı t 4 1 ) 
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Vasati Üyat Satı§ 

Ölçü Satış Kuruş S. masrafları Satış bedeli Kâr 

8. Şarap.: 
Satı§ » 
Maliyet 
Satış mas. 
İstihsal Ver. 

9. Barut : 
Satış Lira 
Maliyet 
Satış mas. 

10. Kibrit : 
Satış San.11 

Maliyet 
Satış mas, 
İstihsal Ver. 

Satış kârları : 
Harici satış kârları 
Maliyete giren bütçe masrafları 

Faiz, amortisman, sabit kıymetle! 

Bütçe (B) cetvelinde gösterilen ı 
Bütçe varidatı 
Millî Müdafaa Vergisi 

Bütçe varidatı yekûnu : 
Bütçe masrafları 
Tayyare Resmi 
Belediye hissesi 
Kuramlar Vergisi 

Hazine hissesi : 

5.100.000 

84.000 

ve sair gelirler 

r sigortası ve sair 

satış kârları 

80 
47 

20 

62 
3 

24 
89 

71 
90 

37500 — 
101 67 

12 19 
15000 

masraflar 

2.442.716 

1.020.000 

5.104.353 
317.421 

8.540.280 
2.787.960 

12.600.000 

5.878.743 
14.789.612 
6.990.816 

4.092.688 

3.462.716 

8.139.000 

5.421.774 

31.500.000 

23.928.240 

500.000 
13.250.000 

< 

4.700.000 
249.373.424 

57.722.961 

27.664.171 

629.972 

2.717.226 

7.571.760 

408.856.108 

13.750.000 

422.606.108 
11.425.000 

411.181.108 

254.073.424 

665.254.532 

85.387.132 

579.867.400 

(S . Sayısı : 41) 
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Rapor 
tö . / , 1.958 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüne ait 1958 yıiı Bütye Kanun tasarısını tetkik ettik : 
İdarenin umumi faaliyetleriyle bilice müfredatı hakkındaki görüşmelerimizi Yüksek Riyase-' 

linizce. tertiplenen kayıtlara mütonazıran aşağulnki şekilde arz ve izah eyleriz : 

I. Kısım 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü çalışmaları hakkında Umumi görüşlerimiz 

A) Umumi mütalâalar : 

inhisarlar Umum Müdürlüğü, sınai ve ticari faaliyetleriyle vergi tahsil eyleyen, hükmi şah
siyeti haiz, mülhak bütçeli Devlet müessesesidir. 

Muhtelif kanunlarla (1) ihdas edilmiş bulunan ihisarlann yüklediği vazifeleri bu idare 
(21 fabrika, 54 tuzla, 310 yaprak tütün bakım ve işletme deposu, 29 başmüdürlük, 66 müdürlük, 
449 memurluk ve 1 169 başbâyilikteıı terekkübedeıı organizasyonu ile) ifa etmektedir. 

tş hacmi ı 

1957 
Lira 

507 462 425 
15 878 780 
114 500 000 

îr 186 192 804 
6 458 920 
18 750 000 

849 242 929 
v ' :rts 

% 

59,76 
1,87 
13,48 
21,92 
0,76 
2,21 

100,— 

1958 
Lira 

655 921 750 
16 189 000 

150 000 000 
262 603 473 
8 139 000 

31 500 000 

1 124 353 223 

% 

58,34 
1,44 
13,34 
23,35 
0,72 
2,81 

100,— 

1. Tütün 
2. Tuz 
3. Çay 
4. İspirto 
5. Barut 
6. Kibrit 

Bu tablonun tetkiki ile anlaşılacağı gibi idarenin iş hacım 1957 yılında: 849 242 929 lira, 1958 
yılında ise 275 110 294 lira fazlasiyle: 1 124 353 223 lira civarında olacaktır. 

(1) 3078 Tuz Kanunu ' 
843? Tütün ve tütün inhisarı Kanunu 
4233 Çay inhisarı Kanunu 
4250 İspirto ve ispirtolu içkiler Kanunu 
4374 Barut ve patlayıcı maddeler inhisarı Kanımı 
5865 Kibritin inhisardan çıkarılması Kanunu 

6556 - 6532 Biranın inhisardan çıkarılması Kanunu 
6551 Patlayıcı maddelerin inhisardan çıkarılması Kanumı 

(S , Sayısı : 41) 
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Sermaye: 

İdarenin mütedavil sermayesi 300 00u 000 liradır. 1 . X I I . 1957 tarihinde sermaye durumu 
şöyledir 

Aktif 

Para 62 213 702 
Mal 319 793 525 
M. sermaye sabit kıymetleri 9 445 396 
İştirakler 470 381 
Alacaklar 39 283 639 

Pasif 

ödenmiş sermaye 
Sigorta ihtiyatı 
Bonolar 
idarenin desteklemeye borcu 
Krediler 

105 295 175 
505 700 

200 000 000 
95 687 768 
29 718 000 

Yekûn 431 206 643 Yekûn 431 206 643 

Personel durumu: 

Umum Müdürlüğün 4896 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (1) sayılı cetvel ile 3765 kişiden te-
rekkübeden memur kadrosu 5804 sayılı Kanunla 3732 ye indirilmiştir. Gittikçe artan istihlâk ih
tiyaçlarını karşılamak üzere, Tütün fabrikalariyle, Bakım, atölyeleri teşkilâtının genişletilmesi 
zarureti ve çay ziraatinin gelişmesi sebebiyle (Muhtelif çay fabrika ve atelyelerinin kurulması 
dolayısiyle 25 . I I I . 1957 tarihinde 6939 sayılı Kanun çıkartılmış ve personel ihtiyacı kısmen tan
zim edilmiştir.) Bahsedilen kanuna göre, inhisarlar Umum Müdürlüğü kadrosu (3 509) dur. 1958 
yılında (L) cetvelinden 31 kadro serbest bırakılmak suretiyle yeni ihtiyaçlar karşılanmak isten
miştir. Diğer taraftan yeniden ihdası düşünülen idare memurlukları için 30 koruyuculuk ve ar
tan iş hacmi göz önünde tutularak 3 teknisiyen ve 7 memur kadrosu D cetveline ilâve edilmiş
tir. 

Hulâsa mevzu, organizasyon, sermaye ve personel bahsi görüldükten sonra idarenin faaliyeti 
hakkındaki görüşlerimiz: 

İdarenin faaliyeti : 

I - işletmecilik 
I I - Tevzi 

I I I - Hazineye temin «ylediği gelir. 

/ - İşletmecilik bakımından 

Aşağıda arz ve izah edilmiştir. 

a) Tütün fabrikasyonu : 

İnhisarlar İdarfesi mamul tütün imalâtını îstaubul, izmir, Samsun, Malatya, Adana ve Bitlis fab
rikaları vasıtasiyle yapmaktadır. 

1926 yılında 9 804 000 kilo olan tütün istihlâki 1958 yılında 30 500 000 kilo tahmin edildiğine 
göre, evvelki yıllarda olduğu veçhile bu yıl da fazla mesai suretiyle-temine çalışılacağı gibi, inşaatı
na başlanan 15 000 000 kilo imal kapasiteli Maltepe sigara fabrikasının ikmaline kadar da eförse 
çalışmaya devam (edileceği öğrenilmiştir. 

b) Yaprak tütün işlemesinde tasarruf sağlamak gayesiyle yapılan çalışmalar sorumda, yeni te
sislerin de inzımaıniyle 1955 mahsulü tütün işlemelerine kıyasen 1956 yılı mahsulü işlemesinde beher 
kiloda 7 kuruş hesabiyle 600 000 lira tasarruf sağlanmıştır. Tesislerin diğer iş yerlerine de tatbüo 
halinde, bu tasarrufun 1 000 000 liraya yükseleceği hakkındaki idare beyanı yerinde görülmüştür, 

{& Bayisi V 41) 
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Samsun, Bursa ve Bandıraıa işleme merkezlerindeki kilimatizasyon tesisleri ve Trabzon'daki tav
landırma tesislerinin ikmali faydalı olacaktır. 

5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince inşa edilen tütün işleme ve bakım evleriyle, senevi 540 000 
liralık kira tasarrufunun 1958 de 100 000 lira daha ziyadeleşeceği tahmin 'edilmektedir. 

c) ispirtolar ; 

Sanayi, yakacak, tuvalet ve sâf ispirto imalâtı ; Memleketin sanayide, ecza ve kolonya imalinde 
ve yakmak üzere kullandığı ispirtolarından 1958 yılında 12 958 000 litre satış tahmin edildiği görül
müştür. 

ç) İspirto ve ispirtolu .içkiler fabrikaları : 

İçki fabrikalarının bugünkü kapasiteleri aşağıda gösterilmiştir : 

Fabrika ismi 

Paşabahçe 
Likör 
İstanbul Bira 
Ankara Bira 
İzmir 
Gazianteb 
Diyarbakır 
Tekirdağ 
Elâzığ 
Ürgüp 
Şarap evleri 

İspirto 
100° Litre 

3 900 000 

Soma 
100 Litre 

2 900 000 

Rakı 
Litre 

6 250 000 

Votka 
Litre 

1 500 000 

Bira 
Litre 

14 000 000 
6 000 000 

430 000 1 000 000 2 100 000 
175 000 300 000 
550 000 800 000 

Fabrika ismi 

Paşabahçe 
Likör 
İstanbul Bira 
Ankara Bira 
İzmir 
Gazianteb 
Diyarbakır 
Tekirdağ 
Elâzığ 
Ürgüp 
Şarap evleri 

Yekûn 

Yekûn 

Malt hulâsası 
Litre 

100 000 

100 000 

4 330 000 

Şarap 
Lire 

2 330 000 
3 500 000 

800 000 

4 000 000 
860 000 
975 000 
490 000 

12 955 000 

4 625 000 

Likör 
Litre 

600 000 

600 000 

9 450 000 

Kanyak 
Litre 

330 000 

330 000 

1 500 000 

Cin 
Litre 

70 000 

* 

70 000 

20 000 000 

Vermut 
Litre 

350 000 

* 

350 000 

(S. Sayısı : 41 ) 



d) Baht ve votka i 

Bu içkilerin muhtelif yıllar satış seyri şöyledir : 

Sene 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Rakı 
Litre 

6 278 676 
6 744 988 
7 264 321 
8 193 488 
9 637 885 
9 653 770 
11 291 185 
12 000 000 
15 000 000 

Votka 
Litre 

209 481 
308 412 
415 445 
569 767 
768 132 
953 076 

1 230 272 
1 500 000 
2 588 000 

Bu satış seyrinin mütalâası fabrikalarda imalâtı karşılayacak normal genişlemelerin kifa
yetsiz kaldığını gösterir, bununla beraber işletmelerin kapasitelerine lüzumlu ilâveler yapmak 
ve bâzı tedbirler alınmak ve fabrikalar forse çalıştırılmak suretiyle âzami istihsal yapmak 
imkânı sağlanacaktır. 

Gelecek senelerde vukuu melhuz artışı karşılamak gayesiyle, rakı ve votka imâlinden fabri
kaların soma ve saf ispirto ihtiyacını temin edecek saf ispirto tasfiye, soma taktir, rakı taktir, 
imla grupları ve buhar kazanları gibi tesislerin tem inine çalışılmaktadır. 

Diğer ispirtolu içkilerin istihlâkindeki artış seyri normaldir. Bu artışı karşılamak üzere ima
lât kapasiteleri gerekli işletme tesislerinin tevsii suretiyle temin olunacağı görülmektedir. 

(e) Bira : 

Bira fabrikalarının imalât kapasitesi 20 000 000 litredir. Bu fabrikalara verilen senelik ma-
mülât bu işletmelerin âzami forse çalıştırılması suretiyle kargılanmıya çalışılmaktadır. Bununla 
beraber, 1950 - 1957 yılları arasında imalât artış nispeti % 144 e baliğ oluşu göz Önünde i utularak 
İstanbul Bira Fabrikasının, imalât imkânı 7 000 000 litre daha bira imaline elverecek şekilde, 
bâzı tesislerle takviye ve tevsii için inşaat faslına tahsisat teklif edilmiştir. 

(f) Şarap : 

Şarap fabrikalarının imal ve dinlendirme kapasitesi 13 000 000 litre civarındadır, idarenin 
, bâzı küvler ilâvesi, Çanakkale Şarap Fabrikası inşaatının ikmali ve halen kirada bulunan Kilis 

Şarap Fabrikasında da imalât yapılması halinde, .17 000 000 litre şarap imaline elverişli hale gele
ceği anlaşılmıştır. 

(g) T\ız işletmeleri : 

50 yi mütecaviz muhtelif tuzla işletmesinden vasati 300 000 ton tuz istihsal edilmektedir. 1957 
yılında deniz tuzlasından .- 303 327 ton, göl tuzlalarından 49 292 ton - stok fazlalığından istihsal 
azalmaktadır. - Kaya tuzlalarından 25 445 ton, kaynak tuzlalarından, 38 496 ton olmak üzere, 
eeman 416 560 ton, istihsali programlanmıştır. Bu istisal yurdun istihlâkini tamamen karşıla
maktadır. - - - ,fy 

İnhisarlar İdaresi Çamaltı tuzlasmdaki tevsüere devam etmektedir, 1958 yılı için talebolu-
nan 800 000 lira ile bu genişleme ve tahkimin hemen hemen ikmal edileceği programından anla-
sumaktadır. 

(8 Sayın r 41) 
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h) Çay ifUtmesi ; 

Rize vilâyetinde Fener mevkiinde 1947 yılında faaliyete geçen Çay Fabrikasından sonra 
Gündoğdu, Çayeli Fabrikalan ve Pazaf, Hopa, îyidere a tehler i 1957 yılında aşağıda gösterilen 
kapasiteleriyle faaliyette bulunmuşlardır : 

İstihsâl olu-

80 ton ile 
35 » » 
35 » » 
20 » » 
20 » » 
20 » » 

1957 de İşle
diği yaprak 

(Kg.) 

4 494 066 
1 664 524 
1 630 047 
1 010 890 
898 597 

1 227 878 

10 970 002 

nankuru 
çay 
(Kg.) 

1 000 000 
450 000 
500 000 
158 000 
150 000 
150 000 

2 408 000 

Îyidere Atelyesi yerine bu mmtakadaki inkişafı sağlıyaeak evsafta inşa edilmekte olan Îyi
dere Fabrikası, mukavelesine göre 25 . II . 1958 de ikmâl edilerek 1959 kampanyası faaliyete 
geçecektir. 

Bu fabrika ve atelyelere ilâveten Azaklı, Kendirli, Musadağ ve Kukulukaya gibi çayın en 
kesif mevkilerinde birer atelye kuralmuş ve 1958 kampanyalarında faaliyete geçirilmişlerdir. 
Çayın süratle gelişmesine mütenazır olarak 1958 yılında Artvin vilâyetine bağlı Arhavi kaza
sında bir atelye ile, Giresun vilâyeti merkezinde ve bu vilâyete bağlı Tirebolu kazasında da bi
rer atelye kurularak bu mıntakalar mahsûlünün işlenmesi sağlanacağı anlaşılmıştır. 

Doğrudan doğruya memleket mahsulünü işliyen bu fabrika ve atelyelerden başka İstanbul'da 
dahilî mamulât, hariçten ithal olunan çaylan paketliyen bir atelye daha mevcuttur. Yerli ve ec
nebi 6 500 ton çay burada harman edilip, paketlenmektedir. İstihsalin artışı dolayısiyle 1957 yı
lında Rize fabrikalannda da çay paketleme işine başlanmıştır. Çay mahsulünün Mayıs ve Eylül 
aylan arasında toplanıp tamamen kendine has ve sistem şartlan itibariyle yüklü, muntazam bir 
çalışmayı icabettirişi karşısında bu yıl mahsulünün hiç zarar verilmeden işlenişi çalışma progra
mının iyi tatbik edildiğine delil teşkil etmektedir. 

Yeni kumlan fabrikalarda kuvveî muharrike olarak mazot kullanılması da işletmecilik bakı
mından faydalı görülmektedir. 

Bu fabrikalann ve atelyelerin makinalariyle işletme cihazlarının Makina ve Kimya Endüstrisi 
Kurumuna verilen siparişle sağlanışı bu endüstrinin, her iki Devlet müessesesinin müspet çalışma
larını ispat etmektedir. 

i) Kibrit İşletmesi: 
Kibritin İnhisardan çıkanlmasmdan sonra, hususi '»âmülerce piyasaya kibrit çıkarılmasından ma

ada bir miktar da ithal edilmesine rağmen kibrit istihlâkini karşılamak üzere, İnhisar İdaresi fab
rikasının daha yüklü -bir şekilde çalıştırılması icab etmekte bulunduğu kanaati hâsıl olmuştur. 

1958 yılı için ihtiyacın 84 000 sandık oluşu İnhisar İdaresinin imal kifayetsizliği karşısında yurt 
dışından da kibrit ithalini zaruri kılacağı anlaşılmıştır. 

Fener Fabrikası günde 
Gündoğdu » » 
Çayeli » » 
Pazar Atelyesi » 
Hopa » » 
îyidere » » 

(S, Sayım ; 41) 
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j) Kereste Fabrikası: • 

Geçen iki yılda görüldüğü gibi mamulât ambalajında oluklu karton kullanılması tasarruf sağla
mış ve Tatava Kereste Fabrikasının kapatılması faydalı olmuştur. Halen lyidere Fabrikasının işle
diği kerestelerle içki mamulâtı ambalajı karşılanmaktadır. 

k) İşletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 

inhisarlar İdaresinde, daimî veya muvakkat olarak çalıştırılan 30 000 işçiye 1956 yılında 
79 823 234 lira ücret ödenmiştir. 1957 yılının işlenmiş aylarına göre cari yıl sonuna kadar ödene
cek ücret tutarı 88 000 000 lirayı bulacağı hesaplanmıştır. 

1957 yılının Ağustosundan itibaren, ücretlere yapılmış olan zamlar muvacehesinde 1958 yılında 
ücretlerin 97 000 000 lirayı aşacağı umulmaktadır, ? 

» - • 

Sosyal yardımlara gelince : 

1956 yılında ödenen miktar 5 990 771 liradan işçilere verilen yemek bedelinin 70 kuruştan 100 
kuruşa çıkarılması ve Ekim 1957 bidayetinden çocuk basma 10 lira yardımın kabulü ile bu meblâğın 
1957 de 7 760 000 lira ve 1958 de de 10 600 000 liraya baliğ olacağı anlaşılmıştır. 

II - Tevzi bakımından 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü merkez teşkilâtından maada birbirine bağlı 449 memurluk, 6 tuzla 
amirliği, 48 tuzla memurluğu, 65 müdürlük ve 29 başmüdürlükten ibaret bir bölge organizasyonuna 
sahiptir. 

Bu teşkilât dışında kalan yerlerde satış ve terzi işleri sözleşmeli 1 169 başsatıcılarla idare olun
maktadır. Satışın tevzi masrafları (nakliye, beyiye, sigorta, ambar kiraları) personel ve müteferrik 
masraflardan terekkübetmektedir. 

Başmüdürlükler teşkilâtı tevzi organı kabul edildiği takdirde, 1958 yılı bütçesinin (A/ l ) liste-
sinde vilâyetlere ait masrafların yekûnu 15 003 750 lirayı tevzi masrafı olarak kabul etmek doğru 
olur. 1958 yılı Millî Savunma ve İstihsal vergileri hariç, inhisar mamullerinin satış tutarı 
850 559 799 lira tahmin edildiği cihetle, İnhisarlar İdaresinin kendi teşkilâtiyle, yaptığı tevzi içm 
ödiyeceği masrafların satış bedellerinin % 1,78 zine tekabül ettiği görülmektedir. 

/ / / - Hazineye temin ettiği gelir bakımından 

İnhisarlar İdaresi Hazineye, a) Satış kârı, b) Millî Müdafaa Vergisi omak üzere iki şekilde 
gelir temin eylemektedir. 

a) Satış kârları: 

1958 yılı bütçesinin (B) cetvelinde 415 881 108 lira sarış kârı tahmin edilmektedir. Bunun 
411 181 1.08 lirası inhisarlar varidatı, 4 700 000 lirası ise muhtelif resimler ve hasılattır. Eski se
nelere nazaran çeşitli mamıılâtm kâr nispetleri aşağıya çıkarılmıştır : 

'(S, Sayısı = 41) 
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Yıl 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 . 
1956 

Mamul 
tütün 

. % 

41,29 
45,56 
44,06 
40,99 
43,15 
43,41 
42,69 
44,43 
45,13 
39,82 
40,59 
49,02 
45,46 

İspirto ve 
ispirtolu 

içkiler 
% 

53,37 
49,38 
44,78 
38,38 
39,08 
44,59 

- 42,81 
45,90 
50,64 
50,41 

.' 52,22 
54,21 
50,76 

Tuz 
% 

56,64 
55,81 
56,67 
56,89 
6 1 , -
55,17 
53,15 
56,43 
53,10 
53,24 
51,69 
44,31 
39,62 

Barut 
% 

24,49 
28,56 
25,29 
29,87 
27,98 
30,36 
34,20 
36,11 
30,— 
29,38 
25,20 
26,01 
29,80 

Kahve 
% 

69,25 
64,85 
67,44 
17,22 

Çay 
% 

63,32 
61,06 
63,25 
44,05 
36,45 
39,02 
43,10 
43,50 
43,21" 
43,16 
37,63 
46,20 
50,56 

Kibrit, 
çakmak 
ve taş 

% 

19,24 
15,71 
14,58 
13,44 
8,32 
9,43 
8,25 
4,65 
2,46 
3,47 
0,32 

Son yıllarda maliyet unsurlarının bilhassa iptidai madde, malzeme, işçilik ve umumi masraflar
da görülen artışlar sebebiyle satış gelirinin satış hasılatına nispeti düşmüş ve 1955 yılında yapıl
mış olan fiyat ayarlanmasına rağmen 1956 ve 1957 yıllarında aynı masrafların artış seyri karşısın
da İnhisarlar İdaresince mamulât satış fiyatlarının yeniden tetkika ve ayarlamaya tâbi tutulması
nı zaruri kılmıştır. 

Bu hususta, alâkalı hesap ve malûmat muvacehesinde : 
«Bir vergi cibayet müessesesi karakterini taşıyan inhisarlar İdaresi; mamullerinde Devletin te

min ettiği faidenin yabancı monopol idareleri teşebbüs ve miktarında bulunması, vergi politikası 
ve monopol sisteminin bariz hususiyetlerini muhafaza bakımından zaruri görüldüğü, 

Monopol rejimi cari memleketlerde inhisar imalâtı üzerinde tahsil edilecek meblâğın - cibayet 
usulleri ne olursa olsun •, Devlete temin olunan gelirlerle nispeti monopollerin işletme emsalini teş
kil ettiği, 

Bu nispetin Fransa'da % 76, İtalya'da % 73, Japonya'da % 76, İsveç'te % 76 ve İspanya'da 
% 67 olduğu halde memleketimizde son defa 27. V I . 1955 tarihinde yapılmış bulunan zamma ta
kaddüm eden tarihte bu emsali % 61,18 e kadar düştüğü ve o tarihteki zamlarla % 64, 39 a kadar 
çıkarıldığı ve bu tarihten zamanımıza kadar artmış olan iptidai madde, malzeme, işçilik ve umu
mi masraflarla 1957 yılı sonlarına doğru bu emsalin % 59 a düşmüş bulunduğu ve bu defaki yeni 
fiyatlarda 2 nei sigara ile tütünlere zam yapılmadığından bu nispeti ancak % 63,24 e çıkarmış 
bulunduğu, 

Bu defa yapılan zamların ağır alkollü içkilere hasrolunuşu sebeplerinden bu nispetin de eski yıl
lara nazaran satışlarında büyük inkişaf kaydedilen rakı, votka, cin, kanyak gibi alkol derecesi 
40 m üstünde bulunan maddelerin ve mamul tütünde olduğu gibi artan maliyetleri karşısında bu 
maddelerin Hazineye temin eyledikleri gelir nispetinin % 62,70 e düşmüş bulunduğu cihetle zamk 
fiyatlarla monopol emsalinin % 68,32 ye çıkarıldığı, 

Bir inhisar metaı olmıyan kibritin senelerden beri beher kutusu beş kuruşa satılışından kâr 
temini imkânsızlaştığı, hususi teşebbüs tarafından imal olunan kibritlerin on kuruştan satılışı ve 
inhisar bayilerine kutu başına ödenen 8 santim ücretinde mütevali şikâyetlere sebebiyet verdiği 
cihetle bu beyiyenin de artırılmasını temin en kutu başına 2,5 kuruş zam yapılmasının bir zaruret 
bulunduğu. 

( S. Sayısı ı 41) 



(b) Milli Müdafaa vergileri : 

Hakkında Umum Müdürlükçe verilen izahat tarafımızdan yerinde görülmüştür. 
inhisar altında bulnan maddelerden tütün, tuz ve müskirattan - satış bedeline ilâveten - Millî 

Müdafaa Vergisi ahnıaaktadır, Bu verginin muhtelii' nenelerde Hazineye sağladığı geliri gösteren 
tablo aşağıdadır : 

Sene 

1944 
1945 
1946 
19147 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Tütün 

64 638 764 
40 821 618 
65 128 898 
67 863 975 
•69 589 981 
84 241 395 
75 686 930 
82 096 696 
91 868 499 
99 425 550 
114 938 898 
147 668 311 
166 116 952 

Tuz 

1 979 96,1 
1 498 809 
2 069 439 
2 412 008 
2 350 019 
2 567 073 
2 519 369 
2 523 025 
2 885 676 
2 671 637 
3 110 864 
2 860 444 
3 202 958 

Müskirat 

11 306 70J 
0 845 25.1 
1.0 845 858 
13 859 443 
12 926 825 
1& 640 322 
12 009 854 
13 041 471 
13 674 068 
15 298 411 
18 299 725 
14 972 737 
15 746 94ıi 

Kibrit 

5 704 163 
9 831 531 
9 957 947 

10 571 051 
8 544 062 
8 858 779 
1 492 791 

g. Taşı 

30 050 
54 604 
63 952 
4 607 

Yekûn 

77 925 426 
49 169 678 
83 748 308 
94 021 565 
94 888 624 
11,1 024 448 
98 760 215 
106 519 972 
109 921 034 
117 395 598-
136 349 487 
165 501 492 
185 066 856 

(7 aylık) 

(14 aylık) 

İnhisar maddeleri satışının artışına uygun surette Millî Müdafaa vergilerinin de arttığı görül
mektedir. 1957 yılı 193 255 191 lira olarak tahmin edilmiş ve 1958 yılında bu miktar 249 373 424 lira 
hesaplanmıştır. 

inhisar maddeleri dışında kalan bira, kibrit ve saireden vaktiyle Millî Müdafaa Vergisi olarak 
ödenegelen miktarların istihsal Vergisi adiyle ödenmekte bulunduğu aynca kayda değer görülmüş
tür. Filhakika 1958 yılında inhisar idaresinin şarap, bira ve kibritten ödiyeceği istihsal vergileri -
nin tutan da 24 420 000 lirayı bulmaktadır. 

II - Kısım 

1958 yılı bütçe masraf ktsmı 

inhisarlar Umum Müdürlüğünün 1958 yılı masraf bütçesinde (A/l) kısmı 30 243 310 lira ve 
(A/2) kısmı 27 479 651 lira olmak üzere 57 722 961 lira teklif edilmektedir. 

(A/l) kısmındaki fazlalık 972 400 lira ve yatırımlara ait A/2 kısmındaki teklifin fazlası da 
4 485 916 liradır, 

(.8; Sayış* : 41) 
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A/l 

Bütçenin (A/l) kısmında idarenin âdi masraflarına aidolan fazla ve noksanlıkların fası) ve 
maddeleri aşağıya çıkarılmıştır, 

p. 

202 

206 
209 

218 
301 

302 

305 
307 
420 

476 

502 

602 

• 

M. 

12 
13 
21 
22 
23 
13 
11 
12 
13 
14 
15 

20 
40 
50 
70 
30 
40 
11 
10 
11 

20 
30 

10 
20 

Tahsisatın nevi 

Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 
Umum müdürlük hizmetliler ücreti 
Vilâyetler hizmetliler ücreti 
Fabrika ve işletmeler hizmetliler ücreti 
Fab. ve işlet, memurları çocuk zammı 
% 5 emekli ve giriş kesenekleri karşılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim masrafları karşılığı 
Diğer ödemeler 
Kasa tazminatı 
Merkez büro masrafları (döşeme) 
Merkez öteberi masrafları 
Merkez aydınlatma masrafları 
U. müdürlük teşkilâtının nakil masrafı 
Vilâyetler büro masrafları (demirbaş) 
Vilâyetler büro masrafları (öteberi) 
Kira bedeli (merkez) 
Daimî memuriyet harcırahı 
Tecrübe ıslah ve mücadele masrafları 
işçi ücretleri 
öğrenci bursları 
İnhisarlar memurları meslek kursu 
umumi masrafları 
1953 . 1956 yılları borçlan 
1928 - 1952 yılları borçları 
îşçi kurul ve sendikalarına yardım 

Yekûn 

Fazla 
l i ra 

300 000 
450 000 
96 475 

195 500 
3 400 

15 000 
40 586 
7 379 

27 959 

40 000 
l 000 
2 500 
3 000 

15 000 
10 000 

25 000 

50 000 

7 000 
10 000 

1 299 799 

Noksan 
lira 

100 000 

50 000 

49 099 

100 000 

'•> 5 400 

15 000 
7 000 

327 399 

Bütçe lâyihasının esbabı mueibesindo artış sebepleri izah oJunaıı bu miktar zaruretlere ve ka
nuni sebeplere istinadettirilmiş bulunmaktadır. Geçen yıla nazaran bu artış miktarında dahi 
255 000 lira civarında noksanlık müşahede edilmiştir. 

(& Sayısı ; 43 ) 
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A/2. 

Masraf kısmı 

Bütçenin bu kısım fasıl ve maddeleri arasında 1957 yılma nazaran aşağıda tebarüz ettirilen 
değişmeler yer almaktadır. 

F. M. 

701 
735 

741 

12 
11 
12 
13 
10 
30 

751 

752 

761 

771 

Tahsisatın nevi 

Vilâyetler yapı ve onarımı 
Umum müdürlük binası inşaatı 
Vilâyetler 
Fabrikalar 
Fabrika imâl ve doldurma evleri 
Rize çay fabrikaları 
Satın alınacak makina alât ve vasıta
ları ve bunları kurma masrafları 
Satın alınacak taşıtlar ve komple mo
torları masrafları 
Çamaltı ve Yavşan ve diğer yaptırıla
cak diğer tuzlalardaki yeni tesisler 
Şaraplık bağ yetiştireceklere yapılacak 
ikrazlar 

Fazla Noksan 
Lira Lira 

50 000 

980 000 
2 055 917 

500 000 

1 600 000 

100 000 

1 500 000 

100 000 

200 000 

Yekûn 5 285 917 i 800 001 

Yatırımlar tablosunun : 
701 nci faslında umum müdürlük nakliyat şubesi ve enstitü binalarında lüzumlu onarmalar, 

vilâyetlerde mevcut idare binalarında ve fabrikalarında gereken tamirat yapılacaktır. 
735 nci faslında istenilen tahsisatla İstanbul Belediyesinden satmalman arsa üzerinde 1958 yı

lında Umum Müdürlük binası inşaatına başlanılacaktır. 
Vilâyetlerde : İnşaata başlanan (İskenderun, Kalecik, Bitlis, İsparta) idare binalarının ikmaline 

devam edileceği, mailî inhidam Bergama binasının inşası, eskiden yarım kalan Çarşamba ve Sivri
hisar idare binaları inşaatına devam edileceği programa alınmıştır. 

Fabrika binalarına gelince : Bu tertipteki tahsisatla : 
Paşabahçe Fabrikasında : 6 şarap küvü ve 500 tonluk ambar, 
Likör Fabrikasında : 100 tonluk su deposu, 
İstanbul Bira Fabrikasında : Malt, tahammür, kaynatma daireleri ve 2 000 tonluk sn deposu,. 
Ankara Bira Fabrikası : Viski tecrübe imalât dairesi, 
Diyarbakır Fabrikasında : Devam eden taktir kulesi ve tahammür havuzları, 
Gazianteb İçki Fabrikasında : İmlâ dairesi, stok ambarı, işçi yemekhanesi ve soyunma yeri, lojman, 
Tekirdağ Şarap Fabrikasında : İki aded küv, 
Ürgüp Şarap Fabrikasında : Küv izolâsyonu, ihata duvarı, hela ve tesisleri, 
İzmir Şarap Fabrikasında : Su tesisatı, ray ferşi, akar yakıt deposu, ispirto ambarı, taktir kazan 

dairesi tadilâtı, 
Ve diğer bir kısım inşaattan maada îyidere Çay ve Çanakkale Şarap fabrikaları inşaatına devam 

edileceği ve mütaaddit nissen barakası alınıp muhtelif mahallere monte olunacağı hakkında bir prog
ram mevcuttur. 

( & Sayısı : 41) 



736 ncı fasla ait 4 000 000 liralık tahsisatla 5113 ve 6476 sayılı kanunlara teb'an îzmit, Adana, 
Pasalimanı, İstanbul Maltepe Bakım ve İşleme ately eleri inşaatına devam olunacağı, Bursa'da 
klimatizasyon tesisatı kurulacağı ve iki asansör tedarik ve tesisi yapılacağı hakkındaki idare prog
ramı görülnıüştür. 

741 nei fasılda Maltepe Sigara Fabrikası inşaatı ve bonoların tediyesi yer almaktadır. 
751 nei fasılda matlup tahsisatla muhtelif fabrikalar için alınacak ve kurulacak makinalar yer 

almıştır. Bu makinaların çay fabrikalarına aidol anları evvelce bahsolunduğu gibi Makina ve Kim
ya Endüstrisi Kurumundan tedarik edilecektir. Bu faslın da geniş bir programı mevcuttur. İnhisar 
İdaresinin istihlâki karşılamak üzere fabrikaların kapasitesini genişletmeye matuf olan bu programı
nın tamamen tatbiki şayanı temennidir.. 

752 nei fasılda taşıt vasıtaları için 300 000 lira istenilmiştir. Rize çay mıntakasınııı genişlemesi, 
tütün bakım atelyelerinin ve işletme tesisatının durumundan başka Umum Müdürlüğün de halen ayrı 
ayrı binalarda bulunması sebebiyle taşıt vasıtalarına olan ihtiyacı muhiktir. 

761 nei fasılda Tuzlalar için geçen yıldan 200 000 lira noksan tahsisat talebedilmiştir. Çamaltı 
tuzlasının azmak inşaatı ve elevatör kanalı ile sahil tahkimatının bu yıl bitirilmesi beklenmektedir. 

Hulâsa itibariyle idarenin gerek (A/l) ve gerekse (A/2) tertiplerinde 1958 yılı için âzami su
rette tasarrufa gayret edilmiş bulunduğu müşahede edilmiştir. 

B - Cetveli 

1958 yılı varidat tahminlerinin incelenmesi : 

1958 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde tasan muhteviyatı varidat tahminleri geçen yıllar 
varidatiyle mukayese edilmiştir. 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa vergisi 
Hazine H. Devrolunan 

Yekûn 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa vergisi 
Hazine H. Devrolunan 

Yekûn 

Umumi olarak verilen bu malûmattan sonra İnhisarlar İdaresi mamulâtmm başlıca maddelerine 
ait tahminler ve bunların dayandığı unsurlar aşağıdaki şekilde gözden geçirilmiştir. 

1956 yılı 
Bilanço 

Lira 

281 143 728 
2 430 021 

185 066 856 
8 073 542 

476 714 147 

1957 yılı 9 
aylık tahmini 

Lira 

103 110 770 
1 600 000 
86 424 230 
2 500 000 

193 635 000 

1957 yılı 
bütçe tahmini: 

Lira 

301 977 126 
4 190 000 

193 255 191 
5 000 000 

504 422 317 

Yekûn 
Lira 

351 176 084 
3 146 815 

244 456 052 
7 500 000 

606 278 951 

1957 yılı 
9 aylık fiilî 

Lira 

248 065 314 
1 546 815 

158 031 822 
5 000 000 

412 643 951 

1958 yılı 
bütçe tahmini 

Lira 

403 431 108 
4 700 000 

249 373 424 
7 750 000 

665 254 532 

( S: Sayım.:. 41 ) 



i. Mamul tütün. 

1958 satış miktan, satış vasati fiyatı, satış hâsılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış masraf
ları nihayet satış kân bakımından 1956 yılı neticeleri ve 1957 yılı durumu birlikte mütalâa edile
rek keyfiyet rakamlarla aşağıya çıkanlmıştır. 

Satış miktarı Maliyet 
Kilo V. Fiyat Lira V. Fiyat Lira 

1957 yılı bütçe tahmini 28 500 000 1 163,51 331 600 575 555,33 158 267 951 
1958 » » » 30 500 000 1 403,60 428 099 138 644,20 196 482 460 

Fark 2 000 000 240,09 96 498 562 88,87 38 214 509 
1956 yılı bilanço 26 425 877 1 185,74 313 342 008 540,76 142 901 083 

1957 » 9 aylık 22 218 143 1 126,54 272 514 735 595,00 132 197 950 
1957 » 3 » • 7 406 057 1 400,- 103 684 226 595,- 44 066 050 

Yekûn 29 624 200 1 270,- 376 199 00] 595, 176 264 000 

Satış masrafları Satış kârları 
V. fiyat Lira V. fiyat Lira 

1957 yılı bütçe tahmini 101,09 28 811 149 507,09 144 521 47« 
1958 % % » 146,26 44 609 900 613,14 187 006 778 

101,09 
146,26 

45,17 
105,27 

28 811 149 
44 609 900 

15 798 751 
27 818 910 

Fark 45,17 15 798 751 106,05 42 485 302 
1956 yılı bilanço 105,27 27 818 910 539,71 142 622 015 

1957 yılı 9 aylık 105,- 23 329 050 526,54 116 987 734 
1957 » 3 » 105,-- 7 776 350 700, ~ 51841866 

Yekûn 105,— 32 105 400 570r~ 168 829 60') 

Bu liste muhteviyatından anlaşıldığına göre 1958 yılında behier kilosu 1 403,60 kuruştan 
30 500 000 kiloluk satış tahmin edilmiştir. İdarece bir kilonun maliyeti 644,20 kuruş ve satış mas 
rafı 146,26 kuruş hesaplandığına göre bir kilodan 613,14 kuruş kâr elde edilecektir. 

Millî Müdafaa Vergisi bundan hariçtir. Bu listelerin ifadesine göre İnhisar İdaresinin 30 50U 000 
İdi o tütün satışından elde edilecek satış kârı 187 006 778 lirayı bulacaktır. 

(S. SayisH- 41) 
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2. Tun : 

1957 yılı muhammen ve 1956 yılı fiilî durum la tu incelenmek suretiyle tetkika tâbi tutulan tur 
hakkında da aşağıdaki tablo tertiplenmiştir. 

Yekûn 

Satış miktar 
Ton V. Fiyat 

1957 yılı bütçe tahmini 
1958 » » » 

Fark 
1956 yılı bilanço 

1957 yılı 9 aylık 
1957 » 3 » 

320 000 
325 000 

5 000 
378 91G 

26ü 397 
88 800 

355 200 

—,19 
37,27 

42,07 
42,07 

42,07 

Lira 
Maliyet 

V, Fiyat Lira 

39,J62 12 678 780 
39,81 12 939 000 

14 

11 
3 

14 

260 220 
124 

207 
735 

943 

900 

414 
816 

280 

8,25 
13,17 

4,92 
13,14 

15,-, 
15,-, 

15,--

2 
4 

1 
4 

3 
1 

5 

640 320 
279 

639 
979 

995 

900 

580 
963 

955 
332 000 

327 955 

S'dUa masrafları 

1957 yılı bütçe tahmini 
1958 » » » 

Fark 
1956 yılı bilanço 

1957 yılı 9 aylık 
1957 » .3 » 

s Yekûn 

V. Fiyat 

9,80 
9,80 

9,78 

8,~ 
8,~ 

8 , -

Lira 
Satış kârları 

V. Fiyat Lira 

3 136 000 
3 185 000 

49 000 
3 705 800 

2 131 175 
710 400 

2 841 575 

21,57 
16,84 

4,73 
14,35 

19,07 
19,07 

19,07 

6 902 460 
5 474 100 

1 
5 

5 
1 

6 

428 360 
439 

080 

137 

283 
693 416 

773 699 

Yukardaki izahata nazaran 1958 yılında beher tonu 39,81 liradan 325 000 ton tuz satılacağı, be
her ton maliyetinin 13,17 lirayı bulacağı ve bir ton için 9,80 lira satış masrafı yapılacağı ve niha
yet bir tondan 16,84 lira satış kân elde edileceği anlaşılmaktadır. 

Muhtelif yıllar tuz satış seyrinin incelenmesi sonunda 1958 yılında satılacak tuz miktarı ihti
yatlı ve isabetli olarak hesaplandığı kanaatine varılmıştır. Bu satıştan elde edilecek satış kârı tu
tarı 5 474 100 liradır, 

( S. Sayısı.: 41) 
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3. İspirto ve ispirtolu içkİUr s 

Bira, rakı, şarap, ispirto ve diğer müteferrik içkilerden terekkübeden bu gruptan bira, rakı ve 
şarap maddelerinden elde edilmesi beklenilen varidat aşağıdaki şekilde izah edilmiştir : 

A) Bira ; 

Litre 

Satış 
miktarı 

V. Fiyat Lira 
Maliyet 

V. Fiyat Lira 

1957 yılı bütçe tahmini 

1958 » y> » 

Fark 

1956 yılı bilanço 
1957 yılı 9 aylık 
1957 » 3 » 

27 000 000 128,89 34 800 000 
27 000 000 128,74 34 760 000 

— 0,15 40 000 

26 295 461 128,74 33 852 257 

24 145 631 129,45 31 257 730 
8 048 569 129,45 10 418 870 

Yekûn 32 194 200 129,45 41 676 

34,21 
41,80 

7,59 

33,58 

35,— 
35,— 

35,— 

9 237 150 
11 285 960 

2 048 810 

8 829 050 

8 450 970 
2 817 000 

11 267 970 

Satış masrafları Satış kârları 
V. Fiyat Lira V. Fiyat Lira 

1957 yılı bütçe tahmini 
1958 » » » 

Fark 
1956 yılı bilanço 

1957 yılı 9 aylık 
1957 ». 3 * 

Yekûn 

62,50 16 875 000 32,18 8 687 850 
60,75 16 402 500 26,19 7 071 540 

1,75 172 500 .5,99 1 616 310 
61,08 16 061 816 34,08 8 961 391 

62,— 14 970 290 32,45 s 7 836 470 
62,— 4 990 110 32,45 2 611 760 

62,- 19 960 400 32,45 10 448 230 

Bu tabloya göre 1958 yılı bira satış tahmini mikdar itibariyle geçen yılın aynıdır. 
İstihlâk, ihtiyaç ve talebi bu miktarın çok üstünde olmasına rağmen fabrikaların kapasiteleri im

kân vermediğinden 27 000 000 litre aynen ipka edilmiştir. Bir litre satış fiyatı 128,74 kuruş ve 
beher litrenin maliyeti 41,80, satış masrafları 60,75 kuruş ve satış kârı ise 26,19 kuruştur. Bu hesap
la satıştan 7 071 540 lira kâr sağlanacaktır. 

Masraf tablosunda yatırımlar bahsinde bira fabrikalarına yapılacak tesisler hakkındaki tahsisata 
ait mütalâa ve kanaatimizin bu bahiste de tekrarı faydalı görülmüştür. 

B) Bakî: 

Rakı satışlarında büyük artışlar vardır. Nitekim 1957 yılında 12 000 000 litre tahmin edilen 
satış 1958 de 3 000 000 litre ziyadesiyle 15 000 000 litredir. % 20 nispetindeki bu artış da mun
zam çalışmaları icabettirmektedir. Rakı satışları tablosu aşağıya çıkarılmıştır. 

(S. Sayısı .«:4i) 



1957 yılı bütçe tahmini 
1958 » » » 

Park 
1956 yılı bilanço 

1957 yılı 7 aylık 
1957 » 5 » 

Yekûn 

1957 yılı bütçe tahmini 
1958 .». » » 

Fark 
1956 yılı bilanço 

1957 yılı 7 aylık 
1957 » 5 » 

Yekûn 

- a a -
Satış miktarı 

Litre V. Fiyat 

12 000 000 
15 000 000 

3 000 000 
11 291 185 

7 594 126 
•5 423 874 

13 018 000 

Satış 
V. Fiyat 

83,81 
100,16 

16,35 
109,78 

106,— 
106,— 

106,— 

Lira 

851,23 102 147 500 
1 052,72 157 9Q9 134 

241,49 
858,24 

860,62 
975,19 

55 761 634 
96 505 108 

65 357 188 
52 893 212 

908,36 118 250 400 

masrafları 
Lira 

10 056 049 
15 024 520 

4 968 471 
12 $95 617 

8 049 770 
5 749 330 

13 799 100 

Satış 
V. Fiıaıt 

538,70 
688,72 

150,02 
526,— 

525,62 
640,19 

573,36 

Maliyet 
Fiyat Lira 

228,72 27 447 287 
263,84 39 575 968 

35,12 12 128 681 
222,46 25 118 088 

229,— 17 390 550 
229,— 12 420 670 

229— 29 811 220 

kârları 
Lira 

64 644 164 
103 308 646 

38 664 482 
59 391 403 

39 916 868 
34 723 212 

74 640 080 

Bu rakamların ifadesine nazaran 1 litre rakı maliyeti 263,84 kuruş, satış masrafları 100,16 ku
ruş ve satış fiyatı 1 052,72 kuruş olduğuna göre 1 litrede 688,70 kuruş hesabiyle umumi satışlar
dan 103 308 646 lira kâr elde edüecektir. 

C) Şarap : 

Aşağıdaki hesaplama tablosu ile şarapların 1958 yılı maliyet ve kârı ifade edilmektedir. 

Satış miktarı 
Litre V. F. Lira 

Maliyet Satış kârı 
Litrede Lira Litrede Lira 

5 100 000 80,24 ' 4 092 688 67,89 3 462 716 12,35 629 972 

Netice 

Yukarıdaki izahata göre mamul tütün, tuz, bira, rafa ve şaraptan elde edileceği tahmin edilen 
kârlar : 

(Si Şayia ,: 41 > 



— 34 — 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6/ 
7. 
8. 
9. 
10. 

Tütün 
Tuz 
Bira 
Bakı 
Çay 
İspirto 
Diğer içkiler 
Şarap 
Barut 
Kibrit 

Lira 

187 006 778 
5 474 100 
7 071 540 

103 308 646 
67 746 000 
4 500 613 
22 820 473 

629 972 
2 717 226 
7 571 760 

408 856 108 
lira ve buna yurt dışı satışlardan elde edileceği umulan 500 000 lira ile maliyete giren bütçe 
masrafları v'e sair gelirler toplamı 13 250 000 liranın ilâvesi ve buna mukabil nıütedavil sermaye 
masrafları olan 11 425 000 Uranın tenzili sureciyle bütçe varidatı yani (B) cetvelinin 1 nci faslı 
olan 411 181 108 liralık satış kârını hesaplamak mümkündür. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim, muhtelif varidat ve Millî Mü
dafaa vergilerinin de satış kârlarına ilâvesi halinde umumi varidat bütçe tasarısının (B) cetve
linde gösterildiği gibi 665 254 532 lira tutmaktadır. 

Bütçenin (A/l) ve (A/2) cetvellerindekj masraf yekûnu 57 722 961 lira ve Tayyare Resmi 
r> 878 743 lira, belediyeler hissesi 14 789 612 ve Kurumlar Vergisi 6 990 816 liralık 4 kalem 
tutarı 85 387 132 liranın tenzilinden sonra idarenin Hazine hissesi olarak ödeyeceği meblâğın mik
tarı 579 867 400 liradır. 

Temennilerin neticeleri 

1957 yılı Bütçe kanun tasarısının Bütçe Encümeninde görüşülmesi sırasında idareye müte* 
veccih 80 küsur sual ve temenninin cevabı istilzam eyliyenlerin tamamen cevaplandığı ve yapı
lan tahminlerin Bütçe Kanunu masraf kısmı ile alâkalıların bu yıl da nazarı itibara almdıklarj 
görülmüştür. 

îdari tertibatı istilzam eyleyen temennilerin ise idarece tamamen yerine getirildiği anlaşıl
mıştır. 

Gerek cari yıl tahsisatında, gerek 1958 yılı tahsisat taleplerinde tasarrufa son derece riayet 
edilmekte bulunduğu müşahede olunmaktadır. Filhakika maaş ve ödenek emsali kanuni masraf
ların artışına ve idarenin yeni memurluklar ihdası şeklinde genişlemesine ve ticari faaliyetinin 
bütçeye akseden masraflarında artmayı zaruri kılmasına rağmen her türlü masraftan kaçmıldığı 
ve yatırımlar için ancak elzem tahsisatın talebiyle iktif a edildiği zahirdir. 

D) Yeni bütçe tekliflerinde : ' ^ 

1. Fiilî kadroya kifayeti kadar tahsisat talebedilmiştir. 
Üst dereceler tatbikatı kanunidir. Kadrosu z istihdam yoktur. Gerek merkez gerek vilâ

yetler ve fabrikalar maaş ve eded itibariyle Kuruluş Kanunu ile ahenklidir. Bu hususta ida
renin tasarrufu sağlamak mülâhazasiyle bâzı memurlarını terfi ettiremiyecek durumda bulundu
ğu müşahede edilmiştir. Daha fazla tasarruf mümkün görülememektedir. 

2. (L) cetvelinde 1958 yılı için libere edilmek istenilen 4036 sayılı Teşkilât Kanunu ahkâ
mının tatbik icabmdandır. 

(S. Sayısı : 41) 
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3. 1958 yılı (D) cetvelinde bilhassa son zamanlarda ihdas olunan ve yeniden ihdası düşü

nülen idare memurlukları için 30 hademe, bekçi ve 30 koruyuculuk ile buna mütenazır ola
rak iş hacminin artması dolayısiyle 3 teknisye n, 7 memur kadrosu ilâve edilmiştir. Ayrıca muh
telif vazife ve ücretlerde bulunan ve senelerce terfi etmiyen hizmetlilerden 240 adedinin terfii 
sağlanmak istenmiştir. 

4. Geçici hizmet ve hizmetlilerin : 
a) Yüksek teknik elemanların ve sürveyan larm daimi mahiyet arz etmiyen inşaat faaliye

tinin yürültülmesi için tedarik edildiği, (E) cetvelinde yüksek ücretli kadroların mevcudiyeti 
dolayısiyle iyi vasıfta teknisyen ve fen elemanı bul unabildiği.. 

b) İdarenin tütün eksperleri meslekî kursu ile memurların meslekî bilgilerini arttırmak 
gayesiyle açılan kursla az ücretli öğretmen kadroları bulunduğu görülmüştür. 

Bu fasıldaki durum 3656 sayılı Kanunun 9 n c u maddesine mutabıktır. 
5. Ecnebi mütehassıs ve hizmetlileri : 
İnhisarlar İdaresi puro cinsi sigaraların ıslahı maksadiyle kısa bir müddet için 1957 de getirile-

miyen bir uzmanın 1958 yılında getirilmesi düşüncesiyle tahsisat istenildiği anlaşılmıştır. 
6. Mefruşat ve demirbaş mevzuunda âzami tasarrufa gayret edildiği görülmektedir. Umum Mü

dürlüğün 2 - 3 kiralık binaya taşınması sebebiyle bu masrafların artış mecburiyetine ve vilâyet
lerde yeniden muhtelif idare memurlukları açılması sebebiyle kasa, soba, masa ve emsali demirbaş 
ihtiyacım da karşılamak üzere bu tertiplerde tasar rufun bariz bulunduğu kanaati hâsıl olmuştur. 

7. Daire hizmetleri için tahsisatın âzami seme re verecek şekilde talep ve idatfe edildiği görülmüş
tür. 

8. Taşıt vasıtalarının bu geniş teşkilâtı olan idarenin dağınık ve mütaaddit ihtiyaçlarına güç
lükle cevap verdiği anlaşılmaktadır. 

Merkez binalarının ayrı ayrı yerlerde bulunuşu, tütün bakım atelyeleri ve işletmelerin biribirina 
uzak mesafelerde bulunuşu, keza Rize cay bölgelerinin genişliği ve dağınıklığı taşıt vasıtalarının 
mübrem ihtiyaçlara tahsis edildiğini göstermektedir. 

9. Yayın ve abonman giderleri idare ihtiyaçlarına güçlükle kifayet etmektedir. 

E) Yatırım giderleriyle alakalı tetkikler : 

1. Bu tertibe talebedilen 27 479 651 lira mahiyeti itibariyle tamamen yatırıma muhassastır. 
2. Yatırım; mevzuata, bir programa ve bu hususta çıkarılmış kanunlara müstenittir. Ezcümle 

İnhisarlar İdaresi yatırım programları hakkında 5113, 6476, 4898, 5433 sayılı kanunlar ahkâmı dâ
hilinde kalındığı müşahede olunmuştur. 

3. 736 ncı fasıl tahsisatına salâhiyet veren 5113 ve 6476 sayılı kanunlarla 34 000 000 liralık tü
tün bakım ve işleme evleri inşaatı için programı mucibince 1958 yılı bütçe tahsisatının kabulü halin
de 27 443 789 lira sarf edilecek ve 6 556 211 lira mütaakıp yıllar inşaatı programına talik edilecektir. 

741 nci faslın müstenidi 4898 sayjlı Kanunla kabul edilen 50 000 000 liradan 1958 yılı sonuna ka
dar harcanacak miktar 42 169 734 liradır. 

Bu fasılda Rize Çay Fabrikaları tahsisatı tamamlanmış ve program tatbik edilmiştir. 
Maltepede inşa edilmesine başlanan sigara fabrikası 1961 yılında imalâta geçecektir. Evvelce 

vazgeçilen bu fabrika için sipariş olunan 87 sigara imâli, 6 kıyım, 42 sigara makinasmm getirtilip 
kısmen İstanbul ve kısmen de İzmir ve Samsun Tütün fabrikalarına monte edildiği ve çalıştırıldığı-
anlaşılmıştır. Günden güne artan sigara istihlâki karşısında mevcut fabrikaların eforse çalışması 
halinde dahi ihtiyacın karşılanamıyacağı düşünülerek bugüne kadar bu programın tahakkukuna 
sarf edilen 34 500 000 lira dâhil 52 660 000 lira sarfı ile ikmâl olunacak fabrika ile bu ihtiyacın kar
şılanacağı öğrenilmiştir. 

Yine (A-2 ) tertibinin 751 nci faslını teşkil eden makina ve tesisat kısmına teklif edilen mik
tarın döviz ve mevzuat imkânlarına göre tedariki zaruri görülmektedir. İnhisar İdaresinin her tür-
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lü mamûlâtma karşı gittikçe artan ihtiyacın karşılanabilmesi bu idare fabrikalarına lüzumlu tesi
sat ve makinalarm tedarikini lüzumlu kılmaktadır. 

Yatırımlar tablosunun 761 nei faslında talebedilen tahsisatla Çamaltı Tuzlasında yapılmakta 
olan tevsilere devam edileceği müşahede olunmaktadır. 

Teklifler 

. 1. 453 ncü faslın 20 nci «Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları» 
maddesine idarece 9 000 lira teklif edilmektedir. Bu tahsisat Hükümetimizin âzası bulunduğu Bey 
nelmilel Şarap Ofisinin Eylül 1958 ayında Lüksenburg'da yapılacak umumi Komite toplantısına 
iştiraki mukarrer iki delegenin harcırahlarına ait bulunmaktadır. Tütün ilmî araştırmaları iş birliği 
(Goresta) adiyle kurulmuş olan ve merkezi Paris'te bulunan teşekküle üye olarak iştiraki
miz 4/9646 sayılı kararname ile 24 . X . 1957 tarihinde İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırıl
mış bulunmaktadır. Bu teşekkülün 19-58 yılında Brüksel'de tertibedeceği Tütün Kongresi için gön
derilen davetiye bütçe kanunu lâyihasının (B. M. M.) ne takdiminden sonra İnhisarlar İdaresine 
gelmiş bulunduğundan 4 delegenin mezkûr kongreye iştirakini temin için bu madde tahsisatına 
15 000 liranın ilâvesi Heyetimizce uygun görül-müştür. 

2. 100 kadar 'memur 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince bulundukları kadroların iki 
üst derecesine tekabül eden ücreti almış oldukları ve ücretlerindeki kıdem müddetlerini 1.XII.1952 -
1.XII.1957 tarihleri arasında doldurdukları ve sicilleri itibariyle terfi ettirilmeleri ieabettiği halde 
250 - 625 liralık kadrolarda münhal bulunmaması dolayısiyle terfi ettirilememektedir. Bu miktarın 
her ay artmakta olduğu da görülmüştür. 

Bu itibarla 1958 malî yılı bütçe tasarısında (L) cetveline alınmış bulunan aşağıda yazılı ve 17 
aylık ücret tutarı 66 725 lira olan 10 kadronun daha mezkûr cetvelden çıkarılması uygun görül
mektedir. 

Aylık 
D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret tutarı 

4 Teknik şef, Y. mühendis, Y. mimar, şef, kimyager, satış mütehassısı, baş-
harmancı 

4 Şube müdürü, başmüdür, Fab., atelye, depo Md. 
5 Şube müdür muavini, başmüdür M. fabrika, atelye, tuzla, depo müdür M. 

ve şefi 
6 Mesul muhasip, müdür, âmir, başveznedar, şube ve servis âmiri 
7 Raportör, kısım âmiri, fen memuru, eksper, harmancı, doktor 
8 Raportör, kısım âmiri, fen memuru, eksper, harmancı, doktor, dişçi 
9 idare memuru, muhasip, muhasip veznedar, veznedar, memur 

3. Umum Müdürlükte mevcut 1921 müstahdemden 350 lira ve daha aşağı ücret almakta olan 1 855 
inin 1947 - 1954 senelerinden beri aynı ücreti almakta oldukları halde kadrolarda kâfi derecede bir 
yükseltmo yapılmamış olması dolayısiyle bunlardan ekserisinin önümüzdeki malî yılda da terlileri te
min edilememiştir. 

1925 - 1949 senelerinden beri bu idarede hizmeti sebk etmiş olan 400 aded hizmetlinin halen 100 li
ra ücret almakta oldukları ve bu ücretle tekaüt müddetini ikmâl ederek emekliye sevk edilmiş olanla
rın da mevcut bulunduğu görülmüştür. 

Kanunlarla memurlara bahşedilmiş olan çocuk zammı, tedavi masrafı ve kasa tazminatı gibi hak
lardan mahrum olan ve senede 15 gün izine müstahak olup bir yıl içinde iki aydan fazla hastalığı de
vam ettiği takdirde işlerine son verilen müstahdemlerin senelerden beri kadro imkânsızlığı yüzünden 
terfilerinin sağlanamamış olması bunların haklı olarak sızlanmalarına sebebiyet vermektedir. 

1 
1 

1 
1 
4 
1 
1 

10 

550 
550 

475 
400 
350 
300 
250 

550 
550 

475 
400 

1 400 
300 
250 

3 925 
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Diğer taraftan ihtisasa taallûk eden daktilo, teknisiyen, ressam ve makinist gibi işlerle tavzif 

edilmiş olan müstahdemlerle 100 - 125 lira gibi cüzi ücretlerle istihdam edilen ve ekseriyeti teşkil 
eden hademe, bekçi ve koruyucular, hariçte almakta oldukları ücretten çok fazlasını temin ede
rek, idareden ayrılmakta ve bu hal işlerin tedvirinde müşkülâtı mucibolmaktadır. 

Gerek senelerden beri kadro imkânsızlığı dolayısiyle terfi edemediklerinden mağdur bir du
ruma düşmüş müstahdemlerin durumlarını ıslah etmek ve gerekse daktilo, santralci ve saire gibi 
ihtisasa taallûk eden işlerde çalışan müstahdemlerle hademe, bekçi ve koruyucu ihtiyacının kar
şılanması için 1958 senesi bütçe tasarısı ile (D) cetveli kadrosunda kabul edilmiş bulunan 240 
aded kadro yükseltilmesinin aşağıda gösterildiği şekilde 1 469 a iblâğı zaruri görülmüştür. 

1 086 adedi 100 -125 lira gibi pek cüzi bir ücret almakta olan 1 229 hizmetlinin birer derece 
terfiini sağlıyacak olan bu tekliflerin senelik baliği 527 850 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Vazife 

Teknisyen 
» 

Ressam 
Makinist 
Kalfa 
Laborant 

» 
Hemşire 

» 
Hastabakıcı 
Şoför 
Daktilo 

» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
•» 

•s» 
Hademe, bekçi 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Koruyucu 
» 
» 
» 

Dağıtıcı 

Aldığı 
ücret 

350 
300 
300 
300 
150 
300 
225 
200 
175 
175 
225 
250 
225 
200 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
226 
200 
175 
150 
125 
100 
225 
175 
150 
125 
175 

istenilen 
aded 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
3 

14 
6 

.13 
1 
1 
3 

20 
113 
642 

1 
11 
70 

300 
6 

1 229 

Zam 
miktarı 

50 
50 
50 
50 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
25 
25 
50 
50 
25 
25 
25 
25 
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25 
25 
25 
25 
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25 
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Yukarda 3 maddede 1958 yılı bütçesine ilâvesini teklif ettiğimiz ceman 609 575 lira ile birlik

te maaş ve ücretlere yapılan ilâve sebebiyle Emekli Sandığına ödenmesi lâzım gelen 27 280 liranın 
Maliye Vekâleti varidat bütçesine ilâye edilen idarenin 1957 yılı gelir fazlasının satışlarda görülen 
inkişaf dolayısiyle artacağı nazarı dikkate alınarak bahis mevziin 636 855 liranın Maliye bütçesine ge
lir olarak ilâvesi suretiyle karşılanması mümkün görülmektedir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1958 yılı Bütçe kanun lâyihasını Yüksek Encümeninizin takdir 
ve tasviplerine saygılarımızla arz ederiz. 

Artvin Mebusu Kocaeli Mebusu Van Mebusu 
Yaşar Gümüşel Cemal Tüziin Ferid Melen 

(Bulunmadı) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 10 . II. 1958 

Esas No. 1/25 
Karar No. 27 

Yüksek 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı icra Veküleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 30 . XI . 1957 tarihli ve 71-645/3030 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale edilmiş olmakla Gümrük 
ve İnhisarlar Vekili, İnhisarlar Umum Müdürü 
ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır oldukarı 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1958 yılı 
bütçesini encümenimiz namına tetkik eden ra
portörlerimizin ihzar etmiş oldukları rapor mü
talâa edildikten ve Umum Müdürlüğün faaliyet 
sahasına giren mevzular üzerinde cereyan eden 
müzakerelerden ve bu hususta vâki sualler Hü
kümet tarafından cevaplandırıldıktan sonra 
bütçenin fasıl ve maddelerinin incelenmesine 
geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı masraf tertip
lerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 972 400 lira fazlasiyle 
30 541 760 ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise yine 3 485 916 
lira fazlasiyle 27 479 651 lira olarak Hükümet
çe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek (A/ l ) ve gerek (A/2) işaretli cetvel
lerin fasıl ve maddelerinde görülen artış ve 
eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçe
sinde her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı 
arz ve izah edilmiştir. 

(A / l ) ve (A/2) işretli cetvellerin fasıl ve 
maddeleri üzerinde yapılan tetkik ve cereyan 
eden müzakere neticesinde 202 nci faslın 22 nci 
vüâyetler hizmetlileri ücreti maddesine 272 850, 
209 ncu faslın 11 nci maddesine 10 600 ve 453 
ncü faslın 20 nci kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah masrafları maddesine 
15 000 liranın ilâvesi suretiyle (A/ l ) işaretli 
oetvel tadilen ve (A/2) işaretli cetvel ise Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Reisliğe 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1958 malî 
yılı varidatını gösteren (iB) işaretli cetvel ye
kûnu geçen yıla nispetle 163 272 215 lira faz
lasiyle 665 254 532 lira olarak Hükümetçe tah
min ve tesbit edilmiş olup bu tahmin encümeni-
mizce de uygun görülerek varidat cetveli Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi, metinde 
yazılı rakamlar değiştirilmek suretiyle iki, üç 
ve dördüncü maddeleri Hükümetin teklifi veç
hile aynen, 5 nci maddesi, metinde münderiç 
bulunan kanun numarası ve tarihi tashih edil
mek suretiyle ve mütaakıp maddeleri aynen ka
bul edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1958 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan 
cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili 
Balıkesir Bursa 
H. îmre H. Köymen 

Mazbata Muharriri Kâtip 
Zonguldak Balıkesir 
8. Ataman M. H. Timurtaş 

Afyon K. Ankara Ankara 
M. A. Ülgen M. Akpınar Muhalifim 

O. Alişiroğlu 

Ankara Ankara 
H. Balık Muhalifim 

İmzada bulunamadı / . Seçkin 

Antalya Artvin Bolu 
K. Akmanlar Y. Gümüşel S. Bilir 

Çorum Diyarbakır Erzurum 
Y. Gürsel H. Turgut Ş. Erker 

Eskişehir Gazianteb Hatay 
M. Başkurt E. Cenani A. 8. Hocaoğlu 
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İstanbul izmir 
1. 8 ev el D. Akbel 

Konya Maraş 
M. Bağrıaçık Muhalifim 

K. Bayazıt 
Niğde 

R. Gürsoy 
imzada bulunamadı 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Nevşehir 
N. önder 

Ordu 
Muhalifim 
A. H. Onat 

Siird 
M. D. Süalp 

Van 
F. Melen 

imzada bulunamadı 

Zonguldak 
T. öktem 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı yatırımları dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 30 243 310 lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 27 479 651 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 665 254 532 lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sa
yılı 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 veren kanunları gösteren (G) cetveli 
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 tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1958 büt
çe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 bütçesinin aidol-
duğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1958 yılı bütçesinin 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı yatırımları dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 30 541 760 lira ve yatırım masraf
ları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 27 479 651 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . HI . 1957 tarih ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1958 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

) 
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ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı kısım 
fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerinden eski 
yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince ak
tarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül (R) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 8. — inhisarlar varidatının hususi 
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1958 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 9. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
ne bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmet
lilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
masrafları döner sermayeden ödenmek üzere ça
lıştıkları günlerde günde bir kab yemek ve ekmek 
veya (işçi adedi pişirme masrafını karşılıyamıya-
cak kadar az olan yerlerde) çalışan işçilerle heyet 
raporiyle perhiz yapmaları icabeden veya yemek 
zamani vazifeten dısarda bulunan işçilere yemek 
ve ekmek bedelinin tekabül ettiği miktar yemek 
bedeli verilebilir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekili me
murdur. 

B. M 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlv. 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
ff, Polatkan 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

T. îleri 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

§. Ergin 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Sın. ve tç. Mua. Vekili 
Dr, Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
B. Erkmen 

Bas. -Yay. ve Ttfrz. Vekili 
ıSf. Yır cali 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekili 
8. Ağaoğlu 

tmar Vekili 
M. Berk 
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Tahsisatın 

İkinci kısım -

' — 

A/l -

nev'i 

Personel 
masrafları 

43 
CETVELİ 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I - Ücretler 
202 Memur ve hizmetliler ücretleri * 

11 Umum Müdürlük memurları 
ücreti 3 752 000 3 752 000 3 752 000 

12 Vilâyetler memurları ücreti 9 400 000 9 700 000 9 700 000 
13 Fabrika ve işletmeler memur 

ücreti 3 850 000 4 300 000 4 300 000 
21 Umum Müdürlük hizmetliler 

ücreti 1 063 775 1 160 250 1 160 250 
22 Vilâyetler hizmetliler ücreti 3 127 150 3 322 650 3 595 500 
23 Fabrika ve işletmeler hizmet

liler ücreti 290 700 294 100 294 100 

Fasü yekûnu 21 483 625 22 529 000 22 801 850 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Umum Müdürlük geçici hiz

metliler ücreti 249 900 249 900 249 900 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 30 600 30 600 30 600 
13 Fabrika ve işletmeler geçici 

hizmetliler ücreti • 8 925 3 925 8 925 

Fasü yekûnu 289 425 289 <425 289 425 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücreti 16 000 16 000 16 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapüacak zam ve 
yardımlar 

11 Umum Müdürlük memurları 
çocuk zammı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

55 000 

435 000 

55 000 

435 000 

55 000 

435 000 
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F. M. 

13 

21 

22 

23 

31 

32 

33 

40 

Tahsisatın nev'i 

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 zamnn 

Fasıl yekûnu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

95 000 

5 000 

42 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

675 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
„. kira 

110 000 

5 000 

42 000 

10 000 

3.000 

12 000 

3 000 
15 000 

690 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

110 000 

5 000 

42 000 

10 000 

3 000 

12 000 

3 000 
15 000 

690 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 36d6 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 

210 
218 

11 

12 
13 
14 

15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
,% 5 emekli ve % 25 giriş 
keseneklariyle artış farkları 
karşılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim masrafları 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

İkinci kısım yekûnu 

# 834 069 
151 649 
500 000 

92 541 
150 000 

1 728 259 

2 100 

610 000 

24 805 909 

874 655 
159 028 
400 000 

120 500 
100 000 

1 654 183 

2 100 

650 000 

25 832 208 

885 255 
159 028 
400 000 

120 500 
100 000 

1 664 783 

2 100 

650 000 

26 115 658 
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1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. '!(ş,hsisatın n e v ' i kira Lira Lira 

301 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

> 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 
Umum müdürlük teşkilâtlımı 
nakil masrafı 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masraftan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

13-000 
1 500 
5 000 

22 500 
17 000 
20 000 

50 000 

129 000 

54 000 
10 000 
30 000 
40 000 
32 500 

145 000 

311 500 

13 000 
2 500 
5 000 

25 000 
20 000 
20 000 

1 

85 501 

54 000 
10 000 
45 000 
50 000 
32 500 

145 000 

338 500 

13 000 
2 500 
5 000 

25 000 
20 000 
20 000 

1 

85 501 

54 000 
10 000 
45 000 
50 000 
32 500 

145 000 

336 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 90 000 90 000 90 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 35 000 35 000 35 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 285 000 285 000 285 000 
21 Merkez telefon ve başka mu

habere ücret ve masrafları 80 000 80 000 80 000 
22 Vilâyetler telefon ve başka 

muhabere ücret ve masrafları 80 000 80 000 80 000 

Fasıl yekûnu 480 000 480 000 480 000 
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F. M. 

305 
11 
12 

Tahsisatın nev'i 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

400 000 
30 000 

430 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

300 000 300 000 
30 000 30 000 

330 000 330 000 

306 Giyecekler 250 000 250 000 250 000 

307 Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 100 000 125 000 125 000 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 530 000 530 000 530 000 
Müfettişler harcırahı 260 000 260 000 260 000 
Ecnebi memleketler harcırahı 35 000 35 000 35 000 
Ecnebi mütehassıs ve müstah
demlerle bunlara yardımcı per
sonelin harcırah ve masrafları 2 000 2 000 2 000 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 neu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 229 500 229 500 229 500 

10 
20 

30 
40 
50 

92 

Fasü yekûnu 1 156 500 1 181 500 1 181 500 

308 45^8 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi1 masraf ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 
13 Fabrika ve işletmeler 

Fasü yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

70 000 
80 000 
50 000 

70 000 
80 000 
50 000 

70 000 
80 000 
50 000 

200 000 200 000 200 000 

3 047 000 2 953 501 2 953 501 

403 Temsil masrafları 10 000 10 000 10 000 
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1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

407 

417 

419 
420 

421 

20 

30 
40 
50 
60 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

11 
12 

v — • 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Bina ve Arazi vergileri 
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 
îşçi ücretleri ve diğer ödeme
ler 
Yönetim masrafları 
Teknik masraflar 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Mücadele masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kaçağı takip ve önleme mas
rafları 
Tütün -ekimi yazma masrafları 
Kaçakla mücadele masrafları 

Fasıl yekûnu 

500 
8 000 

54 000 
3 000 

13 500 

79 000 

17 500 
80 000 

180 000 
18 000 
42 000 

1 000 
1 

10 000 

251 001 

110 000 
20 000 

130 000 
a g j ' •'..„ • ,.ff,-rr;ı 

500 
3 000 

54 000 
3000 

13 500 

79 000 

17 500 
80 000 

230 000 
18 000 
42 000 

1 000 
1 

10 000 

301 001 

İ10 000 
20 000 

130 000 
: : . —! 

500 
8 000 

54 000 
3 000 

13 500 

79 000 

17 500 
80 000 

230 000 
18 000 
42 000 

1 000 
1 

10 000 

301 001 

110 000 
20 000 

130 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

452 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 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

459 Spor masrafları 
476 Kurs masrafları 

10 Kurs umumi masrafları 
20 öğrenci bursları 
30 inhisarlar memurları meslek 

kursu umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 50a 12 500 12 500 
12 500 12 500 12 500 
25 000 25 000 25 000 

4 000 4 000 4 000 

5 000 5 000 5 000 
9 000 9 000 9 000 

21 000 21 000 21 000 

9 000 9 000 24 000 

30 000 30 000 45 000 

2 500 2 500 2 500 

1 000 T 000 1 000 
% 38 000 32 600 32 600 

80 000 65 000 65 000 
119 000 98 600 98 600 
753 001 782 601 *797 601 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

501 
502 

505 

10 
20 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1953 - 1956 yıllan borçlan 
1928 - 1952 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

35 000 

30 000 
5 000 

35 000 

200 000 

270 000 

35 000 

23 000 
12 000 

35 000 

200 000 

270 000 

35 000 

23 000 
12 000 

35 000 

200 000 

270 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

602 îşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 40 000 

604 Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 5 000 

605 4250 sayılı İspirto ve ispirto
lu içkiler inhisarı Kanunu ge
reğince ödenecek şarap ihraç 
primleri ve yapılacak başka 
ödemeler 350 000 

Altıncı kısım yekûnu 395 000 

50 000 

5 000 

350 000 

405 000 

50 000 

5 000 

350 000 

405 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 24 805 909 25 832 208 26 115 658 
Üçüncü kısım yekûnu 3 047 000 2 953 501 2 953 501 
Dördüncü kısmı yekûnu 753 001 782 601 797 601 
Beşinci kısmı yekûnu 270 000 270 000 ' 270 000 
Altıncı kısım yekûnu 395 000 405 000 405 000 

UMUMÎ YEKÛN 29 270 910 30 243 310 30 541 760 
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701 

735 

M. 

11 
12 
13 

11 

12 
13 
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A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
Yapı onarımı 
Merkez 
Vilâyetler 
Pabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Bina satmalına ve yaptırma 
Umum müdürlük binası inşa
atı 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Fasıl yekûnu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 
300 000 
350 000 

700 000 

3 000 000 
470 000 

4 400 000 

7 870 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

50 000 
350 000 
350 000 

750 000 

1 500 000 
1 450 000 
6 455 917 

9 405 917 

Lira 

50 000 
350 000 
350 000 

750 000 

1 500 000 
1 450 000 
6 455 917 

9 405 917 

736 5113 ve 6476 sayılı kanunlar 
gereğince satmalınacak veya 
yaptırılacak tütün bakım ve 
işleme evleri ve ambarlan 

741 4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yaptırılacak Fabrika 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
masrafları 

10 Fabrika, imal ve doldurma ev
leri 

20 A. M. F. firması bonolan 
0 Rize çay fabrikaları 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 

4 000 000 
1 723 734 

100 000 

4 500 000 
1 723 734 

0 

4 500 000 
1 723 734 

0 

Fasıl yekûnu 5 823 734 6 223 734 6 223 734 
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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 bunların genişletme ve 
sınırlandırma masrafları 
Şaraplık bağ yetiştireceklere 
5089 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ikrazlar 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 400 000 

200 000 

1 000 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

6 000 000 

300 000 

800 000 

kabul edilen 
Lira 

6 000 000 

300 000 

800 000 

0 

Yatırımlar yeKma 23 993 735 27 479 651 27 479 651 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1957 1958 yılı için 
Y ı l ı . Hükümetçe Encümen ze 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

Satış kârları (İnhisarlar ge
liri) 304 537 126 411 181 108 411 181 108 
Çeşitli gelirler (Muhtelif rti-
sum) 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 
Tütün, içki, tuz, 
vergileri 

3 340 000 
200 000 
350 000 
300 000 

M. Müdafaa 
193 255 191 

Yekûn 501 982 317 

3 300 000 
200 000 
900 000 
300 000 

249 373 424 

665 254 532 

3 300 000 
200 000 
900 000 
300 000 

249 373 424 

665 254 532 
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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 

4. 4 

9. 8 

.1943 

.1945 

. 1951 

4437 

4708 

5823 

* 

Kararname 

• » 

* 

» 

29 

4. 

17. 

10. 

8. 

2 

1 

9 

6 

1 

. 1952 

. 1940 

.1940 

.1944 

.1948 

5887 

2/12537 

2/3.6540 

3/962 

3/6830 

Tütün 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Tütün ve Tütün inhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddeleirin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi hakkında 
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 3828 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 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 
sayılı kanunlara ek Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
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 neı maddesi ile ilgası 
Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname. 
4040 sayılı Kanunun 27 nei maddesi mucibince 
asker sigaraları (hakkında Talimatname 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair 
Tütün ve Tütün inhisarı Tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
rar 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tüzük 

Talimatnameler 

Kanun 

Tarihi 

23 
31 

12 
5 

1936 
1941 

25 . 5 .1943 

14 . 6 .1943 

22. 2 .1952 

Numarası 

3078 

4040 

4415 

4437 

5881 

Ö Z E T İ 

Tuz 

22.12 .1952 3/15890 

Tuz Kanunu 
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, 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 
Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında tüzük 
Tuz Talimatnam'esmin 15 inci maddesinin A bendi
nin tadili hakkında R. G. 9293 

ispirto ve ispirtolu içkiler 

30 . 5 .1934 

27 . 5 .1940 

31. 5 .1941 

30. 5 .1942 

2460 

3828 

4040 

4226 

12. 6 .1942 
25 . 5 .1943 

14 . 6 .1943 

9.9.1944 

4250 
4415 

4437 

4658 

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 
ispirtolu İçkiler İnhisarı 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 
İspirto ve İspirtolu İçkiler inhisarı »hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair 

(S. Sayısı : 41) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 

Kanun 4 . 4 . 1 9 4 5 

9 . 7 . 1 9 4 8 

Numarası 

4708 

5237 

14, 

14. 

9. 

. 12.1949 

12.1949 

8 .1951 

5451 

5451 

5823 

» 

» 

» 

» 

ararname 

9.5.1955 

9.5.1955 

9.5.1955 

11. 5 .1955 

1.8.1942 

6552 

6552 

6553 

6556 

2/18435 

15 . 8 .1942 2/18617 

16 . 1 .1943 

15 . 5 .1952 

25 . 6 .1955 

2/19329 

3/15076 

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 Kanunun 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 inhisardan Çıkarıldığına dair 
Kanun. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın İstihlâk 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 almaca'k 
inhisar Resmi hakkında 

( S Sayısı : 41 ) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kararnameler 

Nizamnameler 

4/6518 

4/6891 

İspirto İnhisar Resmine dair olan 25 . VI . 1955 
tarihli ve 4/5355 sayılı Karardan vermuta ait hü
küm çıkarılması R. G. 9237. 
İspirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanele-. 
rinin kontrol ve muayeneleri hakkında R. G. 9295. 

Kanun 

Kararname 

Kanun 

Barut ve patlayım maddeler, süâh ve teferruatı 

21. 1 .1943 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkında Kanun. 

29. 2 .1952 5887 4374 sayılı Kanunun 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 nci maddesinde, 4374 
sayılı Kanunun 2 nei 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 alman kahve ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi 
hakkında 
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 
4223 sayılı Kanunun muvakat 2 nci maddesinin 
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına 
dair 
Çay İnhisarı Resmi miktarı hakkında. 

( S. Sayısı : 41) 
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Kibrit ve çakmak taşı 

Kanun 29.12.1945 4816 

» 27. 5 .1946 4897 

10. 2 .1949 5321 

30. 1 .1952 5865 

13 . 7 .1956 6802 

a - CETVELI 
Kanun 
No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddeleriyle gösterilen hizmetler. 
4898 inhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 

hakkında. 
5113 inhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
6476 5113 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında. 

— 56 -
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası 

Kibrit ve Çakmağın İnhisar imtiyazına ilişkin sü
renin uzatılması hakkındaki 4556 sayılı Kanuna 
ek Kanun. 
Kibrit ve Çakmağın inhisar idaresine geçimi ve 
işletme idaresinin inhisarlar Umum Müdürlüğüne 
devri hakkında Kanun. 
Suni Çakmak ve Çakmak Taşının inhisar Konusun
dan Çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun 
Kibritin inhisardan Çıkarılmasına ve istihlâk Ver
gisine Tâbi Tutulmasına dair Kanun. 

Gider Vergileri Kanunu. 

{ S. Sayısı : 41) 



Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

Ressam 
» 

Makinist 

Usta 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Laborant 

Hemşire 

Hastabakıcı 

Şoför 
» 

Sanatkâr 
Mütercim 

Daktilo 

— 57 — 
D - CETVELİ 

Aded Ücret G. 

24 
15 

6 
8 
7 
6 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

625 
55ü 
475 
400 
350 
300 
250 
475 
300 
300 
250 
350 
250 
150 
225 
225 
300 
225 
175 
150 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
200 
175 
250 
225 
175 
625 
550 
475 
350 

2 250 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 

5 ,Memur 

Santralci 

6 Hademe bekçi 

» » 
Koruyucu 

» 
Dağıtıcı 

Aded Ücret 

3 
12 
15 
30 
14 
5 
10 
4 
8 
8 
7 
12 
22 
13 
30 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
13 
49 
742 
374 
1 
1 
20 
300 
165 
4 
8 
2 

225 
200 
175 
150 
125 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
350 
250 
200 
150 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
225 
200 
175 
150 
125 
$00 
175 
150 

Yekûn 1991 

F. M. 
E - CETVELÎ 

203 11,12,13 Geçici hizmetliler ücreti 
204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin üc
retleri 

(S . Sayısı : 41) 



D. Memuriyetin nev'i 

3 Çay fabrikaları ve Y. T. bakım 
ve işletme atelyeleri merkez 
müdürleri 

5 Müfettiş 
5 Müfettiş 
4 Teknik şef, yüksek mühendis, 

yüksek mimar, şef kimyager, 
satış mütehassısı, baş harman
cı 

4 Şube müdürü, başmüdür, fab
rika, atelye, depo müdürü 

5 Başmüdür, fabrika, atelye, 
tuzla ve depo müdürü 

5 Şube müdür muavini, başmü
dür muavini, fabrika, atelye, 
tuzla, depo müdür muavini ve 
şefi 

6 Mesul muhasip, müdür, âmir. 
başveznedar, şube ve servis 
âmiri 

7 Raportör, kısım âmiri, fen rae-

— s e -
iı - CETVELİ 

Aded Aylık 

625 
475 
350 

1 550 

2 550 

1 475 

1 475 

6 400 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

muru, eksper, harmancı, dok
tor 

8 Raportör, kısım âmiri, fen me
muru, eksper, harmancı, dok
tor, dişçi 

12 Fen memura, eksper, istifçiba-
şı, öğretmen 

9 İdare memuru, muhasip, muha
sip veznedar, veznedar, me
mur 

.11 îdare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar, veznedar, me
mur 

12 idare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar, veznedar, me
mur 

13 îdare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar, veznedar me
mur 

350 

1 300 

6 175 

1 250 

20 200 

36 175 

55 150 

Yekûn 145 

(S. Sayısı t 41) 
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Fasıl 202 — Memur ve müstahdem ücreti 
Madde 11 — Umum Müdürlük memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olan 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, yevmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 209 — T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Madde 15 — Diğer ödemeler 

T. C Emekli Sandığının Yönetim Kurulu kararı 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 

Madde 70. — Umum Müdürlük Teşkilâtının nakil masrafları 
Bu maddelerden şu masraflar ödenir : 
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım mas

rafları, 
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, 

3. Vilâyetler teşkilâtına gönderilen bütçe dahilî kırtasiye, basılı kâğıt ve şâir malzemenin an-
balâj masrafları, 

4. Şenlik masrafları, 
5. İdarehanelerin taşınma masrafları, 
6. Her çeşit ilânlar, (Reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında 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 müracaat 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 

fasıllarında karşılığı olmıyan sair masraflar. 

( S. Sayım : 41) 
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Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 

Madde 10. — Kırtasiye 
Madde 20. — Döşeme 

Madde 30. — Demirbaş 
Madde 40. — Öteberi masraftan 

Madde 50. — Aydınlatma 
Madde 60. — Isıtma 

Fasıl 303. — Basılı kâğıt ve defterler 

Fasıl 304. — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Madde 12. — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Madde 22. — Vilâyetler telef on ve başka muhabere ücret ve masrafları 
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 masrafları ve vilâyetler teşkilâtında satış işlerinde kullanılan basılı kâğıt ve 
defterler hariçtir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
Madde 11. — Merkez 

Madde 12. — Vilâyetler 
Fabrikalar, işletmeler, iş yerleri, satış transit ve mamulât ambarlan, depo ihtİ3racı dışında tutula

cak idare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
İşçi ve işletme ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esaslanna 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 kadrolarına 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 harcırahları 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 harcırahları da bu tertipten ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
masrafları 

Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak anlaşmalara göre verilecek yol masrafları ve seyahat gün
delikleri bu tertipten ödenir, 

(9 . Sayısı ; 41.) 
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Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları, 
satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak hususi başvurmalara mektup 
veya telle verilerek cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair t}ütün temsil 
masrafları bu fasıldan ödenir. 

• Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Şarap imalâtından alman hususi istihsal Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere 
1905 sayılı Kanunun 6 ncı 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.) 
:9"* * < * ı 

Madde 60 — Kaçağın men ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hakkedenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak 
takibinde ölen ve sakatlananlara 6846 sayılı Kanun 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 karşjılamr. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Bilûmum dâvaları idare lehine intacederüere 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 masrafları ve bu mevzular 
içinde yapılacak her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
; Madde 11 — tşçi ücretleri ve her türlü tediyeler 

Madde 12 — Yönetim masrafları 
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 
masrafları , 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 çalıştırılacak 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 taMp ve önleme masrafları 
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları 

3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün, tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerin
de çalıştırılan hariçten 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 mü-

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
ları 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 haı-cirahları, gündelikleri, kurs talebeleri için kiralanacak bina kir*ı 

bedeli ve her çeşit kurs masrafları bu tertipten 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 satınalmak 

suretiyle, yapılacak yardımlar karşılığıdır. 

Fasıl 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 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 il© 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 (binalariyle, idarehane, fabrika, tuzla, amjbar, 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 harie-
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 satınalınmasma veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika, 
imal ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları, işçi lojmanları, emanet ambarları ve gay-
rimenkullerle bunlar için satmalınacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkul-
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lerin karşılıkları ve bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin 
gündelikleri ve bu işlere ait Hân bedelleri ile proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol mal
zemesi bedelleriyle bu hususta yapılacak sair masraflar, bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 736 — 5113 ve 6476 sayılı kanunlar gereğince satınalınacak ve yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme evleri ve ambarları 

Hükümetçe onanan programa göre, tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, sa-
tmalmması 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 — Bize Çay fabrikası 
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların inşa 

edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalmması, mevcutlarının genişletilmesi, bunlara ge
rekli her çeşit makina, alât ve vasıtalar ile teçhiz vasıtalarının satmalmması, bu işlerin yapım, fce-
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 yapılacak her türlü 
masraflar bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 751 — Satınalınacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları 
Fabri'ka ve işletmelerle iş yerleri için satınalınacak motor, her çeşit makina ve emsali bedelleri 

ile yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları, tuzla
larda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerin 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 yapılacak her çeşit masraflar bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan 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 yapını, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere 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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F. M. Tahsisatın nev'i 

vakkat müstahdemler 
ücreti 

» » » » 
» » » » 

Fabrikalar ve işletme
ler muvakkat müstah
demler ücreti 

> - « & -
(E) Cetveli 

1957 yüt kadrosu 

Hizmetin nevi 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 

Kurs öğretmeni 

» » 
» » 

İlköğretim kursu öğretmen 

'(•) 

C) 
C) 

i ( # ) 

Sayı 

9 

9 
8 
3 

Aylık 
Lira 

150 

200 
250 
175 

* 

Hizmet 
süresi 
(ay) 

12 

12 
12 
12 

3656 say üt Kanunun 19 ncu maddesine dâhü geçici hizmetliler 

11 

12 

Umum Müdürlük :mu-
vakkat müstahdemler 
ücreti 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vilâyetler 

» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 

» 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 

Yüksek teknik eleman 
» » 
» » 
» » 
» j » 

Sürveyan 
» 
» 

5> 

» 
» 
» 

5 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

875 
750 
625 
550 
475 
350 
300 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

24 

204 Yabancı uzman ve 
hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin 
ücreti 

Yabana uzmanlar kadrosu 

Organizasyon ve işletme uzmanı 
(Uzman veya teknisiyen) 

1 2 525 
1 2 250 

5 
1,5 

Senelik 

12 625 
3 375 

16 000 

(*) Kadro ücretinin 2/3 hesabiyle ödenecektir. 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /22 ) 

T. C. 
Başvekâlet 30 Kasım 1957 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 650/3035 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum .Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 30 . X-l . .1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyilıasınuı 
esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI M.I CtBESÎ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1958 yılı katma bütçesinin gider ve geliri; 
ilişik bütçe kanunu taslağı ve eklerinde do müşahede buyurulacağı üzere 5 385 942 liradan iba
rettir. Giderlerle gelirler birbirine denktir, (lider ve gelir bütçelerinden her biri üzerinde aşa
ğıda ayrı ayrı durulmuştur. 

A/l - Gider bütçesi 

İkinci kısım 
JB\ M. 

201 11,13 11 uci maddede merkez memurları aylıkları 507 900 lira ile 13 ncü maddede 
işletmeler ve merkez atelyesi memurları aylıkları 1 534 675 lira, 5433 sayılı Ka
nuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetveller tutarından Bütçe kanunu taslağının 5 nci mad
desi gereğince (L) cetveline alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuş
tur. 

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 çıkarılacak memurlar henüz belli olamıyacağmdan geçen sene olduğu 
gibi takribi konulmuştur. 

202 11,13 11 nci maddede merkez hizmetlileri ücreti 518 075 lira ile 13 ncü maddede iş
letmeler ve merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 576 725 lira ödenek Bütçe kanunu 
taslağının 4 ncü maddesinde sözü edilen (D) cetvelindeki hizmetler kadrolarının 
tutarıdır. 
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203 11,13 11 nci maddede merkez geçici hizmetlileri ücreti olan 10 625 lira ödenek Bütçe kanunu 
taslağının 4 neü maddesinde yetki istenen geçici hikmetlilere aidolup tasfiye işlerinde, 
13 neü maddedeki 39 665 liralık ödenek de kurs öğretmenlerine aidolup bu işlerde 
çalı ştırıiacaklardır. 

206 11,40 11 nci maddede merkez memurları çocuk zammı İ5 000 lira, 13 neü maddede işlet
meler ve merkez atelyesi memurları çocuk zammı 47 000 lira, 21 nci maddede merkez 
memurları doğum yardımı 1 500, 23 neü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memur
ları doğum yardımı 8 000 lira, 31 nci maddede merkez memurları ölüm yardımı 2 500, 33 
neü maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurları ölüm yardımı 5 PQ0 lira önceden 
hesaplanması mümkün olmadığından takribi olarak konulmuştur. 40 nci maddede yaka
cak zammı 1 080 lira ödenek Muş ilinde kurulmuş olan Devlet Çiftliğinde göı evlen
dirilen memurlarla 1958 yılı içinde yüksek rakımlı bölgelerde çalıştırılan memurlar 
için konulmuştur. 

209 11 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı 
% 5 emekli ve •% 25 giriş kesenekleri ile artış farkları 122 100 lira ödenek 201 nci 
faslın 11, 13, -21 ve 23 neü ve 202 nci fashn 11 ve 13 neü maddelerinde yer alan memur 
ve hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının % 5,5 u olarak hesaplanmıştır. 

12 Emekli Sandığına yapılacak % 1 ek karşılığı 22 200 lira, 201 nci faslın 11, 13, 21, 
23 neü ve-202 nci faslın 21, 23 neü maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık 
ve ücret tutarının % 1 i olarak hesab edilmiştir. 

13 Bu maddeye konulan 40 000 lira ödenek 6122 sayılı Kanun gereğince emekliye ayrıla
caklar için konulmuştur. 

14,15 14 neü maddede sandık yönetim masrafları için emekli keseneğinin 0,1139 nispetinde 
13 905 lira konulmuştur. 15 nci diğer ödemeler maddesine geçen sene olduğu gibi 
1 000 lira konulması ilerde vukuu melhuz giderler içindir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 lira, aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 
218 5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına verilecek 

kasa tazminatı olarak konulan 13 000 lira, veznedar aylıklarının bir yıllığının % 15 ilâ 
% 25 arasında hesaplanmıştır. 

Üçüncü İnsim 

301 10,60 Merkez yönetim masrafları 10 neu maddede kırtasiye ihtiyacının karşılanabilmesi 
için 5 000 lira, 20 nci maddede döşeme için yeni yapılmış olan idare binasının bakiye 
ihtiyacını karşılamak üzere 25 000 lira ve 30 neu demirbaş mevzuuna grren hesap ve 
yazı makinalarından noksanların ikmali ve eskilerinin tamiri için 50 000 lira, 40 nci 
maddede öteberi giderleri için geçen sene olduğu gibi 5 000, 50 nci maddede aydın
latma 10 000, 60 nci maddede ısıtma geçen sene olduğu gibi 10 000 lira konulmuş
tur. Bu ödeneklerin hesabında geçmiş yılların bu çeşit masrafları göz önünde tutulmuş
tur. N • 

302 10,60 İşletmeler ve merkez atelyesi büro masrafları geçen sene olduğu gibi 10 neu maddede* 
kırtasiye 12 000 lira, 20 nci maddede döşeme 20 000 lira, 30 neu maddede demirbaş 
20 000, 40 nci maddede öteberi giderleri 5 000, 50 nci maddede aydınlatma 10 000 
lira, 60 neı maddede ısıtma 25 000 lira ödenek konulmuştur 



M. 

303 Basılı kâğıt ve defterler için 20 000 liralık tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

304 11,23 11 nci maddede merkez posta ve telgraf ücreti geçen sene olduğu gibi 10 000 lira, 
13 ncu maddede işletmeler ve merkez atelyesi posta ve telgraf ücretleri 7 500 lira, 
21 nci maddede merkez daireleri telefon ve başka haberleşme ücreti 12 000 lira, 23 
ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi telefon ve başka haberleşme ücreti 7 500 
lira konulmuştur. 

305 13 Bu maddede işletmeler ve merkez atelyesi için bâzı kiralık mahallere ihtiyaç hâsıl 
olduğundan 3 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

306 Giyecekler, 6 000 lira merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise ve ayakkabıları 
karşılığıdır. 

307 10,20 10 ncu maddede daimî vazife harcırahı 35 000 lira, merkez ve işletmeler için ve 20 
nci maddede muvakkat vazife harcırahı 48 000 lira yine merkez ve işletmeler içi» 
geçen yıl giderleri göz önünde tutularak konulmuştur. 

30 Müfettişler harcırahı 35 000 lira, Teftiş Kurulu başkan ve müfettişlerinin 1958 yılı 
teftiş programına göre hesaplanmıştır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı 5 000 lira, ecnebi memleketlere gönderilecekler için 
konulmuştur. 

308 11,13 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve harcırahları 11 nci maddede 
merkez 4 000 lira, 13 ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi 8 000 lira, kanuna müste
niden memurlara tedavi ve harcırah masrafları karşılığı olup, taribî olarak konul
muştur. 

3&9 21*22 21 nci maddede merkez taşıtları işletme masraf l an 5 000 lira, 22 nei maddede mer
kez tanıtları onarma masrafları 2 000 lira, hizmet taşıtlarına aittir. 

Dördüncü kısım 

403 Umum Müdürlük teşkilâtını görecek yerli ve yabancılar için sarf edilecek giderler. 
Buna benzer diğer giderler karşılığı olarak bu sene 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

407 30 ladesi zaruri olan meblâğı karşılamak üzere geriverilecek para olarak konulan 
1 000 lira Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesi ile ilgili bulunan gider
lere aittir. 

40 Mahkeme harçları 1 000 lira, tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan, takribi ola
rak konulmuştur. 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci maddesi; istetme merkezine en çok 5 kilometre uzak
lıkta okul bulunmadığı takdirde gerekli görülen yerlerde ilkokul açılmasını âmir bu
lunduğundan halen mevcut Konuklar, Gözlü, Altmova, Malya, Gelemen, Alparslan, 
Polatlı ve Balâ işletmelerimizde açılmış olan okullarla diğer işletmelerde yeniden 
açılacak okul giderlerini karşılamak üzere 20 000 lira konulmuştur. 

4f9 Mahkeme giderleri 10 060 lira, tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğundan 
takribi olarak konulmuştur. 

450 Ziraat Fakültesinde Umum Müdürlük hesabına okutulan 16 burslu talebenin aylık burs 
ücreti ve yönetmelik gereğince hare masrafı olarak 33 300 lira hesaplanmıştır. 
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10 Satmalma ve abone için konulan 2 000 lira teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri ihti
va eden gazete, dergi, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 

30 20 nci maddede 1 000 lira çeşitli giderler ve 30 ncu maddede 20 000 lira çiftçiye yeni 
ziraat usullerini, çeşitlerini tanıtma ve tarla günü, 5433 sayılı Kanunun 2 nci madde
sinin (f) fıkrası gereğince Umum Müdürlüğün görevleri konusuna giren iğlerde öğre
tici mahiyette yayınlar yapmak içindir. 

20 Ecnebi memleketlerdeki teknik tarım usul ve esaslarının tetkik ve bu sahadaki görgü 
ve bilgilerini arttırarak işletmelerimizde verimli neticeler sağlamak üzere ecnebi mem
leketlere gönderilecek ve halen Amerika'da bulunan elemanların harcırah ve masraf
ları karşılığı olarak 10 ncu maddeye 14 150 lira ve 1958 yılında Amerika'ya gönderil
mesi düşünülen elemanların gidiş ve dönüş harcırahları ye sair masrafları için 20 nci 
maddeye 56 240 lira ödenek konulmuştur. 

Fuar ve sergilere idarenin iştirakini temin maksadiyle 30 000 lira konulmuştur. 

Açılacak kursların giderleri olarak 77 000 lira ödenek konulmuştur, 

Beşinci kısım 

1957 yılında tahakkuk' edecek borçları karşılamak üzere geçen .sene olduğu gibi 2 500 
lira konulmuştur. 

Bu fasıla konulan 15 700 liralık tahsisat Umum Müdürlüğün 1950 - 1956 yılları borç
ları ile mülga idarenin faaliyetlerinden doğmuş ilamsız borçlarını karşılamak üzere ko
nulmuştur. 

Bu fasıla konulan 300 000 lira; halen mahkemelerde idare aleyhine açılmış olan dâva
ların aleyhe neticelenmesi halinde ödenecek ilamlı borçları karşılamak üzere konulmuş
tur. 

A./2 - Yatırımlar 

Bu tertibe konulan 75 000 lira İdare binaları ile memur lojmanlarının tamire muhtac-
ol ani arının onarma, giderleri karşılığıdır. 

1.0 1958 yılı içinde Gözlü ve Çiçekdağı çiftliklerinde yaptırılacak idare binaları için 130 000 
lira konulmuştur. 

20 1958 yılında Alparslan, İğdır, Dalaman, Yalova, işletmelerinde yapılması, zaruri görülen 
memur lojmanları karşılığı olarak 350 000 lira konulmuştur. 

Oeylânpmar, AJtınova ve Mal ya çiftliklerinde yapıla-eak dağıtma tesisleri için 350 000 
lira konulmuştur. 

B - Gelir bütçesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1958 yılı gelir bütçesi maddesiz 3 fasla 
dağıtılmış 5 385 942 liradan ibarettir. 5433 sayılı Kanunun 16 nci maddesi katma 
bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık safi gelirinden karşılanmasını 
âmirdir. Bu hükme uyularak gider bütçesi umumî yekûnu olan 5 385 942 liranın bir 
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tek fasıl halinde gelir bütçesine konulması mümkün olmakla beraber giderleri katma 
bütçeden sağlanan memur lojmanlarından elde edilecek gelirlerin de katma bütçeye aid-
olması tabiî görülerek bunun için de ayrı bir fasıl açılmış ve 8 000 lira gelir tahmin 
olunmuştur. Ayrıca her müessesede olduğu gibi bu idarenin de meselâ akitler ahkâmı
na riayetsizlik halinde teminatların irat kaydedilmesi gibi çeşitli gelirleri de olabilece
ği düşünülerek bu adla da bir üçüncü fasıl ilâve edilmiş ve bundan da 5 000 lira ge
lir tahmin olunmuştur. Böylece gider bütçesi umumi yekûnu olan 5 385 942 liradan 
yukarda arz edilen iki fasıldaki 13 000 lira çıktıktan sonra kalan ve gelir bütçesinin 
birinci faslına geçirilen 5 372 942 liranın döner sermayenin 1958 yılı s#fi gelirinden 
ayrılacak miktarla karşılanacağı tahmin olunmaktadır. 

C - Hulâsa ve netice 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü bütçesindeki ödeneklerle kanunun kendisi
ne tahmil ettiği vazifeleri vo dolayı siyle memleket ziraatinin kalkınmasında kendisine 
düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 
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Rapor 
$1,1,1958 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Ziraat Vekâleti Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 1958 mâlî yrli bütçesi tara
fımızdan tetkik olunmuş ye elde Olunan neticeler aşağıda arz edilmiştir : 

I 

A) Umumi mütalâa : 

5433 sayılı Kanunla yurt çiftçiliğinin zirai verimini artırmak, istihsalimizi çeşitlendirmek ve 
mahsulün kalitesini yükseltmek gayesiyle iyi tohumluk, damızlık ve fidan ihtiyacını sağlamak, zi
raat alanında çiftçiye örneklik ve öğreticilik etmek maksadiyle kurulup 1950 yılında faaliyete 
geçen Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 17 işletme ile işe başlamış olup bugünkü iş
letme adedi (Ankara Maki Merkez Atelyesi dâhil) 23 e baliğ olmuştur. 

Adı geçen idare bu suretle işletme adedinin artışına muvazi olarak teknik imkânların da ge
lişmesi sayesinde memleket çiftçisine iyi vasıflı tohumluk, damızlık tevzilerini ve diğer husus
lardaki yardım imkânlarını her sene çoğaltmak suretiyle inkişaflar göstermektedir. 

Bu cümleden olarak 1950 den 1957 yılma kadar (1957 dâhil) 535 000 ton iyi vasıflı tohum
luk tevzi etmiş, ayrıca yemlik ve yemeklik olarak 87 750 ton hububat satışları da yaparak muh
taç halkımızın ihtiyacını sağlamıştır. 

Seneden seneye miktarı artırılarak 1950 den Ü957 ye kadar (1957 dâhil) 2 734 236 aded mey-
valı, meyvasız fidanlarla 4 186 617 aded sebze fideleri, 551 307 aded asma çubuğu, 1 334 533 
aded aşı kalemi, 1 554 aded damızlık sığır, 10 985 aded de koyun, 73 150 aded piliç ve 278 800 
aded de yumurta tevzi edilmiştir. 

Bunlar miktar itibariyle kayde şayan ve maksada uygun görülmüş ve bu meyanda çayır, mera, 
tesis ve ıslahı mevzuları ele alınmış 1957 de 13 750 dekar ekilmiş ve 1958 de de 17 706 dekann 
ekilmesi programa alınmış, bu suretle de çiftçi hayvancılığının inkişafında âmil olacak yonca 
ve korunga ekilişlerine lüzumlu tohumlukların da çiftçiye ulaştırılmasını temin bakımından sulu 
ve kuru şartlarda geniş mikyasta yonca, korunga ekilişleri vücuda getirilmiştir. 

İfa etmekte olduğu hizmetin tabiî neticesi olarak bir sureti ekli cetvelde görüleceği üzere 
geniş ziraat makinalarma, yol makinalarma, nakil vasıtalarına ve sair ziraat âletlerine sahib-
olan idare Ankara'daki merkez atelyesi ile işletmelerdeki atelyelrinde bu alet ve makinaların 
onarımını yapmakta ve yedek parça ihtiyaçlarının % 40 mı imâl etmektedir. Ayrıca bu atelye-
lerinde çiftçilerin makinalarım tamir etmekte ve yedek parça ihtiyaçlarını da imkân nispetin
de karşılamakla beraber çiftçi çocuklarına makina bilgisini ve makinalı ziraat usullerini öğret
mek maksadiyle merkez atelyesi, Altmova, Ceylanpmar, Gözlü, Gökhöyük, Koçaş, Konuklar, 
Malya ve Polatlı çiftliklerinde açılan kurslarla da ziraat sahasına bilgili elemanlar yetiştirmek 
suretiyle yurda faydalı hizmetler ifa etmektedir. 

Üretme çiftlikleri birçok âmme hizmetleri yapmış ve kârlarının bir kısmını bu hizmetlere sarf 
etmiş olmasına rağmen 1950 de 3 430 436,72, 1951 de 4 726 142,06, 1951 de 9 080 286,40, 1953 de 
12 923 347,85, i 1954 de 3 057 867,88, 1955 de 5 236 372,06 ve 1956 da 3 970 315,89 lira olmak 
üzere ceman, 42 444 769 lira kâr etmiş bu kârla da işletmelerin tekâmülünü sağlamış bulunmak
tadır. 

B) Temennilerin neticeleri : 

1. Geçen seneki raporumuzda işaret ettiğimiz üzere memleketimizin yıllık hububat tohum
luk ihtiyaca takriben 1,5 milyon tondur. Bu tohumluğun her 5 senede bir yenilenmesi icabetti-
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ğine göre her yıl 300 000 ton tohumluğa ihtiyaç vardır. Üretme çiftlikleri bu ihtiyacın ancak 
dörtte birini karşılayabilmektedir, 

Bu miktarın daha da fazlalaştınlmftsmı saruri görmekteyiz. 
2. Devlet üretme Çiftliklerinin bölgelerinde polikültür bir ziraat sisteminin yerleşmesine örnek 

ve rehber olması hususundaki temennimize uyularak bu sene işletmeler civarlarında örnek köylerin ele 
alınarak bu mevzularda çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu şekil çalışmalara bu yıl da devam olunması şaya
nı temennidir. 

Hulâsa ve netice : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün; karşılığı münhasıran kendi faaliyet ve mesaisi 
neticesi olarak elde edilecek kârlardan sağlanmak üzere geçen sene bütçesine nazaran 299 185 lira faz-
lasiyle 4 480 942 lira olarak tanzim olunan normal bütçesinin ve yine geçen seneye nazaran 349 000 
lira fazlâsiyİe 905 000 lira olarak tanzim edilmiş bulunan yatırım bütçesinin fasıl ve maddeleri üze
rindeki tetkiklerimiz neticesinde, konulan tahsisatın mevzuata ve ihtiyaca uygun olduğu görülmüş ol
duğundan yüksek tetkik ve tasviplerinize saygı ile arz ederiz. 

Diyarbakır Mebusu Erzincan Mebusu Gazianteb Mebusu Rize Mebusu 
Hûlil Turgut Rauf Yay'ındır Ekrem Cenanı Hüseyin Agun 

Devlet 'Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün 

1958 yılı makilt'a mevcudu 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Traktör 
Biçer - döğer 
Pulluk 
'One - way 
Diskharow 
Mibzer 
Balya makinası 
Selektör 
Saw - gin grupu 
Nakil vasıtaları 
Servis otoları 
Tanker 
Seyyar tamirhane 
Jîububat elevatörü 
Tanker 
Rod Waader 
Çapa, çayır ve yem nebatları makinası 

497 
409 
642 
158 
154 
389 

40 
187 

2 
313 

89 
22 

6 
38 
22 
77 

135 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
M. 
32. 
33. 

Mısır hasat makinası 
Axcavatör 
Motor grayder 
Scraper 
Buldozer * 
Yoltes 
Trakskavatör 
Looder 
Çekici Trayler 
Elektrojen grupu 
Moto Pomp 
Derin kuyu tulumbası 
Oto vinç 
Tesviye makinası 
Mısır kurutma makinası 
Liriter 

3 
6 
7 
4 
4 

25 
1 
3 
7 

40 
70 
21 
2 

20 
1 
1 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/22 
Karar No. 21 

80 .1 . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 30 . XI . 1957 tarihli 
ve 71 - 650/3035 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Ziraat Vekili ve Maliye Vekâleti Bütçe 
ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı bütçesini en
cümenimiz namına tetkik eden raportörlerimi
zin hazırladıkları rapor mütalâa dildikten*ve 
Umum Müdürlüğün faaliyet sahasına giren 
mevzular üzerinde cereyan eden müzakereler
den ve vâki sualler Hükümet tarafından cevap
landırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve madde
lerinin tetkikine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf kısımlarını irtiva eden 
(A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla naza
ran 299 185 lira fazlasiyle 4 480 942 ve yatı
rım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu ise 349 000 lira fazlasiyle 905 000 lira 
olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup 
fasıl ve maddelerde görülen artış ve eksilişle
rin mucip sebepleri lâyihanın esbabı mucibe-
sinde arz ve.izah edilmiştir. 

Lâyihaya merbut masraf ve yatırım kısım
larını ihtiva eden (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vel ile Umum Müdürlüğün 1958 varidatını gös
teren cetvellerin fasıl ve maddelerine mevzu 
tahsisatlar üzerinde yapılan tetkikat netice
sinde encümenimizce bir tadile lüzum görül-
meksizin Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Madde metinleri de aynen kabul edilen Dev
let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1958 
yılı Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan 
cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H, îmre 

Mazbata M. 
Zonguldak 
8. Ataman 

Ankara 
A. Doğan 

Antalya 
K. Akmantar 

Bolu 
8. Bilir 

Çorum 
Y. Gürsel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İstanbul 
N. Kırşan 

İzmir 
B. Bilgin 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Reis V. 
Bursa 

H. Köymen 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Ankara 
Muhalifim 
t. Seçkin 

Artvin 
Y. Gümüşü 

Çankırı 
F. Arkan 

Erzurum 
Ş. E.rker 

Gazianteb 
E. Cenani 

îzmir 
D. Akbel 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Konya 
M. Bağrıaçık 
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Maraş Nevşehir Siird Siird 
Muhalifim N. önd&r B, Erden M. D. Sûalp 
K. Bayazıt 

Ordu Rize Van Zonguldak 
Muhalifim H. Agun Muhalifim H. Timur 
A. H. Onat F. Melen 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI | 

Devlet 'Üretme Çiftlikleri * Umum Müdürlüğü I 
1958 yılı bütçe kanunu lâyihası \ 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri j 
Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı yatırımlar di- j 
şında kalan masrafları4çin, bağlı (A/ l ) işaretli j 
cetvelde gösterildiği üzere 4 480 942 lira ve yatı- j 
rmı masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cet- | 
velde gösterildiği üzere- 905 000 lira tahsisat ve- j 
rilmiştir. ! 

MADDE 2. -~ Devlet Üretme Çiftlikleri i 
Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı masraflarına | 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde j 
gösterildiği üzere 5 385 942 lira olarak tahmin I 
edilmiştir, j 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri j 
Umum Müdürlüğünce 1958 bütçe yılında elde 
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayan- ! 
dığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde göste- | 
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve ! 
tahsiline 1958 bütçe yılında da devam olunur. j 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri j 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve j 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren j 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli I 
cetvelde gösterilmiştir. j 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin- j 
ee geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil- ; 
leri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip- I 
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu ; 

kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile j 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla- | 
rm eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. } 

1 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri j 
Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 7 . VI . ! 
1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı (1) sa- j 
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa- \ 
retli cetvelde gösterilenler 1958 bütçe yılında [ 
kullanılamaz. j 

MADDE 6. —- Geçen yıl borçları faslındaki \ 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin aid- -
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1956 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
haeebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 
1958 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

m) 
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B. E; 

göre mü^razamana «ğramanış ve ka»şri*klan 
yılladı bütçelerinde bulunan borçlar 1958 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 re 4 
neü kismı fasılları jle yatırım fasılları artıkla-
nndan eski yıllar borçlan fasıllarına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. -
bareıı meridir. 

- Bu kamın 1 Mart 1958 den iti-

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya. 
Maliye ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

« #. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nısfiıa Vekili 
E. Menderes 

8&.ve%.Mua.Veİ£İH 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Zi***t Vekili 
N. Ğkmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Bas. - Yay. ve Tura. Vekili 
'S. Ytrmh 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

T. İleri 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

§. Ergin 
Hariciye Vekili 

F. R. Eorfu 
Maarif Vekili 
C, Yardımcı 

Ticaret Vefeflı 
A. Aker 

Güm. v* înh. Vtkilî 
H. Hüsman 

Münak^l Vdürli 
F. Uçamr 

Sanayi Vekili 
jSf. Ağaoğlu 

îmar Vekili 
Jf. Berk 

MADDE 7. — Ay»en kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —- Aynan kabul edilmiştir. 
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A/l -

Tahsisatın nev'i 

tkinci ktstm - Personel 
masraftan 

- 1 4 — 
CETVELİ 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı içtn 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler üc 

T - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 507 900 507 900 507 900 
13 İşletmeler ve merkez arelyesi 

memurları maaşı ' 1 480 700 1 534 675 1 534 675 
21 Merkez memurları açık maaşı 2 000 2 000 2 000 
23 İşletmeler ve merkez atelvesi 

memurları açık maaşı 3 000 3 000 3 000 

Pasü yekûnu 1 993 600 2 047 575 2 047 575 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetliler ücreti 376 975 518 075 518 075 
13 İşletmeler ve merkez ntelveai 

hizmetliler ücreti * 576 725 576 725 576 725 

Fasıl yekûnu 953 700 1 094 800 1 094 800 

13 

11 

13 

21 

reti 
İşletmeler ve merkez a+elyesi 
geçici hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

11 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
İşletmeler ve merkez a+elyesi 
memurları çocuk zammı 
Merkez memurları dojmm yar
dımı 

14 450 

39 665 

54 115 

13 500 

39 000 

1 500 

10 625 

-39 665 

50 290 

15 000 
, 

47 000 

1 500 -

10 625 

39 665 

50 290 

15 000 

47 000 

1 500 
( S. Sayısı : 42 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

23 İşletmeler ve merkez atelyosi 
memurları doğum yardımı 8 000 8 000 8 000 

31 Merkez memurları ölüm var-
dımı 2 500 2 500 2 500 

33 İşletmeler ve merkez at el ye si 
memurları ölüm v ardımı 5 000 5 000 5 000 

40 Yakacak zammı' 1 080 1 080 1 080 

Fasıl yekûnu 70 580 80 080 80 080 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 1 1 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş 
kesenekleriyle artış farkları 112 000 122 100 122 100 

12 % 1 ek karşılıklar 20 370 22 200 22 200 
13 Emekli ikramiyesi 40 000 40 000 40 000 
14 Sandık yönetim masrafları 12 500 13 905 13 905 
15 Diğer ödemeler 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 185 870 199 205 199 205 

Temsil tahsisatı 2 100 2 100 2 100 

5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar 
ve yardımcılarına verilecek 
kasa tazminatı 12 440 13 000 13 000 

İkinci kısım velomu 3 272 406 3 487 051 3 487 051 

(S.-Sayısı : 42) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 Öteberi masraftan 
50 Aydınlatma 
60 İsıtma 

Fasıl yekûnu 

302 İşletmeler ve Merkez atelyesi 
büro masrafları 

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 ttcret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
13 İşletmeler ve merkez atelveaı 

posta ve telgraf masraftan 
21 Merkez daireleri telefon mas

rafları 
23 İşletmeler ve merkez atelyesi 

telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı îstenen kabul edilen 
Lira l i r a Lira 

5 000 
25 000 
5 000 
5 000 ıo ooo 
10 000 

60 006 

5 000 
25 000 
50 000 
5 000 
10 000 
10 000 

105 000 

5 000 
25 000 
50 000 
5 00ı̂  
10 000 
10 000 

105 000 

10 000 
5 000 
7 000 
5 000 
10 000 
25 000 

62 000 

12 0OQ 
20 000 
20 000 
5 000 
10 000 
25 000 
92 000 

12 000 
20 000 
20 000 
5 000 
10 000 
25 000 

92 000 

20 000 20 000 20 000 

10 000 

6 000 

12 000 

5 000 

33 000 

10 000 
7 500 

12 000 

7 500 

37 000 

10 000 

7 500 

12 000 

7 500 

37 000 
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F. 

305 

306 
307 

M. 

10 
20 
30 
40 

Tahsisatın nev'i 

İşletmeler ve merkez atelyesi 
kira bedeld 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 
4 000 

32 000 
40 000 
30 000 
5 000 

107 000 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

3 000 
6 000 

35 000 
48 000 
35 000 
5 000 

123 000 

kabul edilen 
Lira* 

3 000 
6 000 

35 000 
48 000 
35 000 
5 000 

123 000 

309 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 
13 

21 

22 

Merkez 
İşletmeler ve merkez atelvesi 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme mas
rafları 
Merkez taşıtları onarma mas
rafları 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

2 000 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

2 000 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

2 000 

Fasıl yekûnu 7 000 7 000 7 000 

Üçüncü kısım yekûnu 315 000 405 000 405 000 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masraf lan 5 000 5 000 5 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendî  
ren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 1 000 1 000 1 000 
40 Mahkeme harçları 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 2 000 2 000 2 000 

{ S. Sayısı ? 42 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul mfs-
rafları 

419 Mahkeme masrafları 
426 Pasif korunma masrafları 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

20 000 
10 000 

1 

1958 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
10 000 

1 

ı için 
Encümence 

kabui edilen 
Lira 

20 000 
10 000 

1 
450 Üniversite ve yüksek okullar

da okutulan talebelere verile
cek burslar 2? 600 33 300 33 300 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 2 000 2 000 2 000 
20 Başka her çeşit masraflar 1 000 1 000 1 000 
30 Çiftçiye yeni ziraat usullerini 

ve çeşitlerini tanıtma ve tarla 
günü masrafları 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 23 000 23 000 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 69 100 56 240 56 240 

458 
476 

Pasıl yekûnu 

Fuar ve sergi masrafları 
Kurs umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

83 250 

30 000 
74 000 

276 851 

70 390 

30 000 
77 000 

270 691 

70 390 

30 000 
77 000 

270 691 

Beşinci kısım - Borçlar ' ^ 

501 Geçen yıl borçlan 2- 500 2 500 2 500 
Eski yıllar borçları 15 000 15 700 15 700 

(£' Sayısı .• 42) 



Tahsisatın nevi 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

300 000 

. 317 500 

19 — 
1958 yılı için 

Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

300 000 300 000 

318 200 318 200 

İkinci kısmı yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

3 272 406 
315 000 
276 851 
317 500 

4 181 757 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
Bina onarımı 
Yapı işleri 
Merkez ve işletmeler idare bi
naları yapımı 
İşletmeler memurları mesken
leri yapımı 

Fasıl yekûnu 

Dağıtma tesisleri yapımı 

Yatırımlar yekûnu 

70 000 

130 000 

350 000 

480 000 

6000 

556 000 

3 487 051 
405 000 
270 691 
318 200 

4 480 942 

75 000 

130 000 

350 000 

480 000 

350 000 

905 000 

3 487 051 
405 000 
270 691 
318 200 

4 480 942 

75 000 

130 000 

350 000 

480 000 

350 000 

905 000 

(S. Sayısı : 42) 
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F. M. 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak mülhak 
bütçe giderleri karşılığı 
Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 
Çeşitli varidat 

UMUMÎ YEKÛN 

1957 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

4 732 757 

3 000 
2 000 

4 737 757 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

5 372 942 

8 000 
5 000 

5 385 942 

tahmin edilen 
Lira 

5 372 942 

8000 
5 000 

5 385 942 

O - OETVELÎ 

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 Gö
rev ve Kuruluş Kanunu 

(S. Sayısı : 42) 



Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

Ressam 

Kaloriferci 
Kartograf 
Sond.Ör 
Topoğraf 
Şoför 
Daktilo 

Tercüman 
Memur 

Sürveyan 

Dağıtıcı 

MERKEZ 

- t i -
D - CETVELİ 

Aded Ücret 

1 
4 
3 
1 
6 
5 
2 
1 

11 
3 
3 
5 
5 
1 
3 

625 
550 
475 
400 
300 
550 
475 
350 

1 225 
35} 
350 
350 
300 
250 
225 
200 
475 
300 
250 
200 i 
350 
300 
250 
200 

G. Memuriyetin nev'i 

Santralci 
Bekçi 
Odacıba§ı 
Odacı 

1 Teknisiyen 

Ressam 
3 Hasta bakıcı 

\ 
4 Daktilo 

» 

» 
5 Depo şefi 

Memur 

» 

İşletmeler 

Aded Ücret 

Sürveyan (Memur) 

9 
3 
1 
3 
2 
9 
1 
1 
3 
4 
1 

10 
25 
18 
11 
13 
2 
5 
5 

200 
150 
150 
125 
100 

625 
550 
300 
250 
225 
200 
225 
200 
175 
İ50 
475 

225 
200 
175 
150 
350 
300 

F, M. 

E • CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
13 İşletmeler ve Merkez atelyesi geçeri 

hizmetliler ücreti 

(S. Sayısı. 42) 



h - cmrvEU 
D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

11 
12 
13 
11 

4 
5 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
10 
11 
12 
11 
12 
13 
14 
8 
9 

12 
13 
14 

MERKEZ 

Memur 
» 
» 

Saymanlık memuru 

İşletmeler ve merkez atelyesi 

Müdür (Uzmanlık yeri) 
» » » 

Veteriner veya zooteknist 
Makina ekipleri şefi 

» .» » 
Ayniyat memuru 

» » 
» » 

Ambar memuru 
3> > 

» » 
Memur 

» 
» 
» 

Sorumlu sayman 
> » 

Veznedar 
• » 

Saymanlık memuru 

1 
2 
3 
1 

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

30 
25 
20 
36 

90 
80 
50 
40 
35 
40 
35 
30 
35 
30 
25 
30 
25 
20 
15 
50 
40 
25 
20 
15 

(S. Sayısı : 42} 
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îcra VekiUerî Heyetinin 11.III.1957 tarih ve 4/8770 sayılı Karan 

ile 1957 yılında, tatbik edilen (E) cetveline ait isimli kadro 

Grörevm adı 

Baştasfiyteci 
Tasfiyeci kâtip 

tlâvei tediye 

Aded 

MERKEZ 
1 
1 

Yekûn 

Yekûn 

Aylık 
ücreti 

Lira 

625 
225 

Müddeti 
ay 

12 
12 

Yıllık 
tutan 
Lira 

7 500 
2 700 

10 200 
4 250 

14 450 

İşletmeler ve merkez atelyesi 

Tarım alet ve makinaılan kurs 
öğretmeni 
Tarım alet ve makinalan kurs 
öğretmeni 
Tarım alet ve makinaları kurs 
öğretmeni 
Hayvancılık ve diğer kurslar öğ
retmeni 
Bağ, bahçe ve diğer kurslar öğ
retmeni 

Yekûn 
îlâvei tediye 

Yekûn 

10 

3 

1 

8 

13 

5 (•) 

5 (•) 

5 (•) 

5 (•) 

5 (•) 

150 

250 

200 

150 

150 

7 500 

3 750 

1 000 

6 000 

9 750 

28 000 
11 665 

89 665 

(*) Bu kadrolar 3888 sayılı Kanunun 3 ncü maâdesi hükmü dâ
hilinde kullanılacaktır, 

»m-

CS. Sayısı ; 42) 
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1958 Yılı 

Orman U. M. Bütçesi 
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Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/29) 

T. C. 
Başvekâlet 30 Kasım 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 646/3031 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îera Vekilleri Heyetince 30 . XI 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1968 yılı bütçe masraflarının fasıl ve madde itibariyle izahı aşağıda gösterilmiştir 

1957 yılı 1958 yıb 
P. M. bütçesi teklifi 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre merkez memurlarının kadro 
aylığı tutarı 
(L) oetveli tutan 

4598 sayılı Kanuna göre verilen üst dereceler farkı 

6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verüecek beş aylık tah
sisat 

1957 malî yılı içinde teşkilât kadrolarında bir değişiklik ol
madığı için geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

713 400 
36 000 

677 400 
109 500 

786 900 

327 875 

1 114 775 

713 400 
36 000 

677 400 
109 500 

786 900 

327 875 

1 114 775 

(S. Sayısı< 48.) 
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1957 yılı 1958 yılı 

M. bütçesi teklifi 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre kadro aylık tutarı 10 014 900 10 0}4 90C 
(L) cetveli tutarı 1 668 300 1 668 30C 

v u 
8 346 600 8 346 60C 

4598 sayılı Kanuna göre verilen üst dereceler farkı 1 281 036 1 281 036 

9 627 636 9 627 636 
6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilecek beş aylık tahsisat 4 011 514 4 011 514 

Yekûn 13 639 150 13 639 15C 

1947 malî yılı içinde teşkilât kadrolarında bir değişiklik ol
madığı için geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları açık maaşı : 
Merkez kadrolarında çalışanlardan açıkta kimse bulunma
dığından maddenin devamı mülâhazasiyle bu tertibe bir lira 
konulmuştur. 1 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Vilâyetler memurları kadrolarından açıkta bulunanların istih
kaklarına kifayet etmekte bulunduğundan geçen yılın aynı 
olmak üzere 21 250 lira teklif edilmiştir. 21 250 

11 Merkez memurları ücreti : 
3818 sayılı Kanuna bağlı kadrolar tutarı. 5 700 
6211 ve 6675 sayılı Kanunlar gereğince verilecek beş aylık 
tahsisat. 2 375 

Yekun 

12 Vilâyetler memurları ücreti : 
Kanuni kadrolar tutan 
Fidanlıklarda çalıştırılanların ücreti 
Orman okullarında çalıştırılanların ücreti 
Avukatların ücreti 
Üst dereceler farkı 

(L) Cetveli 

6211 ve 6675 sayılı kanunlara göre verilecek beş aylık tahsisat 

Yekûn 

(& &*jm : 48) 

8 075 

200 400 
10 800 
37 440 
179 700 
2 700 

431 040 
252 600 

178 440 
74 350 

252 790 

8 07f 

200 40C 
10 80C 
37 44C 
179 70C 
2 70l 

431 04C 
252 60ı 

178 4/L. 
74 3£ 

252 79ı 
...ıssags 
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1957 yıh 1958 yılı 
bütçesi teklifi 

3818 sayılı Kanuna bağlı kadrolarına göre istihdam edil
mekte bulunan yukarda müfredatı yazılı barem içi ücretlile
rin durumlarında geçen yıla nazaran bir değişiklik olmadığı 
cihetle bu tertip tahsisatı geçen yılın aynı olarak teklif edil
miştir. 
Merkez hizmetliler ücreti : 
Teklif olunan (60) kadronun bir yıllık tutarı 105 900 116 700 
6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince verilen beş aylık tah
sisat 44 125 48 625 

Yekûn 150 025 165 325 

Merkez hizmetlileri tertibinde, yeniden 625 lira ücretli bir 
tercüman kadrosu ilâve edilmiş, kaç yıldan beri 150 lira üc
retle çalışan dokuz daktilonun ücreti 175 liraya ve 125 lira 
ücretle çalışan bir daktilo ücretinin de 150 liraya çıkarılmış 
olması ve senelerden beri 200 lira ücretle çalışan dağıtıcı 
kadrosunun da 225 liraya yükseltilmesi hasebiyle geçen yıla na
zaran 15 300 liralık bir artış husule gelmiş ve 165 325 lira 
olarak teklif yapılmıştır. 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti : 2 897 100 3 365 400 
6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince verilen beşaylık tah
sisat 1 102 125 1 397 250 

Yekûn 3 999 225 4 762 650 

1957 malî yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinin vilâyetler kıs
mına dâhil kadrolar aded itibariyle 1 507 olup senelik üc
ret miktarı 3 999 225 liradır. 
1958 malî yılı için bu miktara, Orman Muhafaza Okulun
dan 1957 - 1958 ders yılı içinde mezun olarak Temmuz 1958 
den itibaren hizmete girecek 100 muhafaza memurunun 150 
lira aylık ücreti üzerinden sekiz aylığı tutarı 120 000 lira 
ilâve edilmiştir. 
Ayrıca Muğla, Antalya ve Mersin Orman Başmüdürlükleri 
mmtakasmda faaliyete geçen telsiz cihazları için istihdamı
na zaruret hâsıl olan sekiz teknisiyen kadrosu ilâve edilmiş 
ve 1958 yılı içinde muhtelif mahallerde kurulacak beş mu
vakkat,, altı daimî fidanlık ihtiyaçları da nazara alınmak su
retiyle bekçi, hademe ve fidancı kadrolarında ihtiyaç nispe
tinde yapılan aded artışı ve mevcut ücret kadrolarından bâ
zılarında bütçe imkânları dairesinde yükselmeler hasebiyle bu 
tertibe geçen yıla nazaran 763 425 lira fazlasiyle 4 762 650 
lira tahsisat teklif edilmiştir. •f*^*V*V'*V'v 

( & Sayısı : 43) 



, 1957 yılı 1958 yılı 
bütçesi teklifi 

t - . • • — 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 138 875 220 000 
Yangın bekçi ve koruyııculan ile haber alma nöbetçileri üc
reti 1 825 000 2 717 000 
Köy ağaçlama sahaları bekçilerinin ücreti 350 625 371 875 

Yekûn 2 314 500 3 308 875 

Bu fasılda geçen yıla nazaran 994 375 lira olarak tahakkuk 
eden artış sebepleri aşağıda sırasiyle açıklanmıştır. 
1. 1957 malî yılı içinde 4 aded olan tahdit komisyonu sayı
sının 1958 malî yılı içinde 8 aded olarak faaliyete geçeceği 
göz önüne alınarak hukukçu üye adedi 4 ten 8 e yükseltil
miş ve 19 aded olarak çalışacak amenajman heyetleri için de 
200 lira aylık ücretli bir daktilo daha ilâve edilmiştir. Ay
rıca devam etmekte olan inşaat işlerinde çalıştırılmak üzere 
ilâve edilen bir aded 875, 4 aded 750 lira aylık ücretli yük
sek mühendis dolayısiyle 12 nci madde teklifinde geçen yıla 
nazaran 81 125 lira artış husule gelmiştir. 
2. Halen 700 yangın gözetleme noktası meveudolup bunlar
dan 23 tanesinde de telsiz cihazları bulunmaktadır. Her nok
tada yangın mevsiminde devamlı iki kişi 24 saat nöbet bek
lemektedir. Bu duruma göre 1 400 aded yangın bekçisine ih
tiyaç. vardır. Ayrıca en küçüğü 30 bin hektar genişliğinde 
772 aded bölge mevcuttur. Yurdun her tarafının yangın 
tehlikesi bakımından aynı durumda olduğu kabul edilerek 
her bölgeye 4 tane yangın koruyucusu hesabiyle 
772 X 4 = 3 088 aded yangın koruyucusuna ihtiyaç vardır. 
Bundan başka muhtelif işletmelerdeki motorlu yangın ekiple
rinin de 1958 yılı içinde 34 ten 100 e çıkarılacağı göz önüne 
alınarak 1957 malî yılı içinde 3050 olarak teklif edilen bekçi 
ve koruyucu adedi 1958 malî yılı için 4611 olarak tesbit edil
miş ve ücretlerinde bütçe imkânları dairesinde yapılan yük
selmelerle birlikte bu madde tahsisatı geçen yıla nazaran 
892 000 lira fazlasiyle 2 717 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
3. Yurdun muhtelif yerlerinde mevcudolan 250 aded köy 
ağaçlandırma sahasında istihdam edilen 250 aded bekçiden 
.1957 malî yılı içinde 175 tanesi 75 lira ücret ve 75 tanesi de 
100 lira ücret almakta idi. Bâzı mahallerde 75 lira ücrete 
bekçi temin edilememekte olması hasebiyle 1958 malî yılı 
için 100 liralık bekçi adedi 125 e yükseltilmiş ve 75 lira üc
retli bekçi adedi de 125 e düşürülmek suretiyle yapılan 
değişiklik dolayısiyle bu madde tahsisatı da gecen yıla na
zaran 21 250 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
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P. M. 
1957 yılı 
bütçesi 

45 000 
440 000 
5 000 
85 000 
3 000 
15 000 
12 000 

605 000 

1958 yılı 
teklifi 

45 000 
440 000 
5 000 
85 000 
3 000 
15 000 
13 000 

606 000 
1 '." .-." 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak yardımlar 
11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
21 Merkez memurları doğum yardımı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
31 Merkez memurları ölüm yardımı 
$2 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
40 Yakacak zammı 

'Yekûn 

Bu faslın 1.1 - 32 nci maddelerindeki tahsisat ihtiyaca kâfi 
gelmekte bulunduğundan ancak 40 nci yakacak maddesine 
1 000 lira. ilâve edilmek suretiyle 1958 malî yılı tahsisatı 
geçen yıla nazaran bu miktar fazla siyle 606 000 lira olarak 
tekli! edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödeneeck para mükâfatı 1 500 1 500 
l'htiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı 
olarak tekli! edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğinee T. V. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 kesen ekleriyle artış farkları 
12 % 1 ek karşılıkları 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğere ödemeler 

748 917 
136 167 
100 000 
50 000 

350 000 

775 336 
140 970 
250 000 
50 000 

350 000 

Yekûn 1 385 084 1 566 306 

Bütçe kanununa bağlı (D) cetvelinde 1958 malî yılı için yapı
lan artırmalar dolayısiyle bu faslın .11 ve 12 nci maddeleri 
teklifinde 31 222 liralık bir artış vukua gelmiş ve ayrıca 13 
ncü emekli ikramiyesi maddesindeki 100 000 liralık tahsisat-
da esasen ihtiyaca kifayet etmediği gibi 1958 malî yılı için
de gerek yaş haddiyle, gerekse kendi istekleriyle emekliye 
ayrılmaları muhtemel bulunan kimselerin alacakları ikrami
yeleri karşılıyabilmek mülâhazası ile bu madde tahsisatı da 
geçen yıla nazaran 150 000 lira artırılmak suretiyle mezkûr 
fasla 1 566 306 lira tahsisat konulmuştur. 

210 Tahsil tahsisatı : 2 100 2 100 
5027 sayılı Kanun gereğinee ödenmekte olan Umum Müdür
lük tahsisatı olarak geçen yılın aynı konulmuştur. 

( S. R.-ıvısı : 4f! } 



1957 yık 1958 yılı 
F. ML bütçesi" teklifi 

.217 Askerlik dersi öğretmenleri ücreti : 720 720 
5044 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin son fıkrasına göre 
ders saati ücreti iki lira olup bu miktara 4178 sayılı Kanuna 
göre ayrıca % 25 zam verilmektedir. Bu suretle ders başına 
2,5 liradan üç sınıfta 9 ders ve sekiz ay ders müddeti hesa
biyle 288 ders saati için geçen yılın aynı olmak üzere 720 
lira teklif edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları : 610 000 610 000 
Umum Müdürlüğümüz teşkilâtında emekli, dul ve yetim ay
lığı almakta bulunan, halen 509 kişi vardır. Bunların aylık
larından başka 6676 sayılı Kanuna tevfikan yılda 3 defa 
ödenen ikramiyeleri de dâhil edildiği takdirde 610 000 liralık 
tahsisatın ihtiyaca kâfi geldiği görüldüğünden geçen yılın 
aynı olarak teklif edilmiştir. 

301 Merkez giderleri büro masrafları: 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 Öteberi masrafları 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

Yekûn 

Mezkûr faslın maddelerindeki tahsisatın gün begün artan mer
kez daireleri büro masraflarına kâfi gelmemekte olduğu 1957 
malî yılı bütçesinin 7 aylık tatbika mdan anlaşılmış bulun
duğundan bu fasla bütçe imkânları âhilinde geçen yıla na
zaran 3 900 lira fazlasiyle 75 000 lira tahsisat konulmuştur, 

302 Vilâyetler büro masrafları 546 600 343 700 
30 maddeyi ihtiva eden bu faslın bâzı maddelerinde küçük 
miktarda artırmalar yapılmış bulunmakla beraber 32 nci 
(Vilâyetler demirbaş masrafları) maddesinden 116 000 lira 
ve 25 nci (Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları) 
maddesinden 2 000 lira ve ayrıca 35 nci (Ağaçlandırma ve 
fidanlıklar demirbaş masrafları) maddesinden de 122 000 li
ra olmak üzere ceman 240 000 lira tenzilât yapılmış ve bu su
retle bahis konusu fasla geçen yıla nazaran 202 900 lira 
noksaniyle 343 700 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 
11 Merkez ve vilâyetler basılı kâğıt ve defterleri 
14 Amenajman basılı kâğıt ve defterleri . 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar basılı kâğıt ve defterleri 

18 600 
25 000 
10 500 
8 000 
9 000 

71 100 

20 000 
25 000 
11 000 
9 000 
10 000 

75 000 

45 000 
6 000 
3 000 

50 000 
10 000 
3 000 

(S, Sayısı : 48 ) 
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1957 y ı k 1958 yıl ı 

ML bütçesi teklifi 

16 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları basılı kâğıt ve def
terleri 2 500 3 000 

Artan büro hizmetleri ve amenajman heyetleri tarafından ha
zırlanan plânların ciltlettirilmesi, taksasyon defterleri yaptı
rılması ve 1958 malî yılı içinde Antalya'da kurulacak araş
tırma istasyonlarının masrafları nazara alınarak bu fasıl 
tahsisatı geçen yıla nazaran 9 500 lira fazlasiyle 66 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
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 masrafları 
36 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları telefon masrafı 

Yekûn 

Muhtelif mmtakalarda vukubulan orman yangınları dolayı-
siyle ilgili olanlara merkezden telefonla verilen talimatın za
ruri bildiği masraflar ile 1958 malî yılı içinde kurulacak 
muvakkat ve daimî kavak fidanlığı masrafları ve Antalya'
da yeniden tesis olunacak araştırma istasyonlarının icabetti-
receği masraflar göz önüne alınarak bu fasla geçen yıla na
zaran 11 500 lira fazlasiyle 198 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Kira bedeli : 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 
13 Sınırlama 

14 Amenajman 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
16 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları 
17 Hastalıkla mücadele işleri ' 

Yekûn 

Kira faslının 12 nei (vilâyetler) maddesinde, İzmir'de 1957 
yılı içinde kiralanarak Orman Başmüdürlüğü tarafından iş
gal edilen binanın kirasına ödenmek üzere 15 000 liralık bir 
artış husule gelmiş, ayrıca 15 nci (Ağaçlandırma ve fidanlık
lar) maddesine de 1958 malî yılı içinde kurulacak muvakkat 
ve daimî fidanlıklar için lüzumlu malzeme depoları, kiraları 

Yekûn 56 500 66 000 

45 000 
• 50 000 
30 000 
30 000 
30 000 
1 500 

186 500 

45 000 
50* 000 
35 000 
30 000 
35 000 
3 000 

198 000 

1 
70 000 

1 
1 

2 000 
1 

3 000 

75 004 

1 
85 000 

1 
1 

3 000 
1 

3 000 

91 004 

( S, Sayısı -. 43 > 
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1957 yılı. 
bütçesi 

1958 yılı 
teklifi 

da düşünülerek 1 000 lira ilâve edilmiş ve bu suretle mez
kûr fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 16 000 lira fazlasiyle 
01 004 lira olarak teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Merkez 
Vilâyetler 

Yekûn 

27 090 
392 250 

419 340 

33 000 
583 630 

616 630 

Merkez giyecekleri izahatı : 
Teknik memurlar elbisesi 
Teknik memurlar ayakkabısı 
Hizmetliler elbisesi 
Hizmetliler ayakkabısı 
Hizmetliler tulumu 
Memurlar iş gömleği 
ilân masrafları 

Adedi Fiyatı 

100 X 
100 X 
40 X 
40 X 
11 X 
.._ 
—.-

150 = 
40 = 

150 = 
35 = 
50 = 

— 

Tutarı 
Lira 

15 000 
4 000 
6 000 
1 400 

550 
5 000 
1 050 

Yekûn 33 000 

Vilâyetler giyecekleri izahatı : 
Teknik memurların elbisesi 
Teknik memurların ayakkabısı 
Muhafaza ve tatbikat memurları 
elbise ve tozluğu 
Muhafaza ve tatbikat memurları 
ayakkabısı x 

Muhafaza ve tatbikat memurları 
paltoîııkları 
Muhafaza ve tatbikat memurları 
sırt çantası 

Yekûn 

Tutarı 
Aded Fiyatı Lira 

1700 X 120 = 204 000 

1700 X 40 = 68 000 

1205 X 1 2 0 = 144 600 

1205 X 40 = 48 200 

959 X 1 2 0 = 115 080 

150 X 25 = 3 750 
583 630 

Bu faslın merkez ve vilâyetler maddelerinde gösterilen tahsi
sat yukarda müfredatı açıklandığı üzere hesaplanmış, ve elde 
edilen neticeye göre geçen yıla nazaran 197 290 lira fazla
siyle 616 630 lira olarak teklif edilmiştir. 

Harcırahlar : 
Daimî vazife harcırahı 80 000 80 000 

r.i) 
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M. 
1957 yılı 
bütçesi 

230 000 
20 000 
55 000 
32 750 
55 000 

1958 yıb 
teklifi 

350 000 
20 000 
110 000 
30 000 
65 000 

30 000 
240 000 
8 000 

30 000 
240 000 
8 000 

21 Muvakkat vazife harcırahı 
22 Hastalıklarla ve böceklerle savaş muvakkat vazife harcırahı 
23 Sınırlama muvakkat vazife harcırahı 
24 Amenajman muvakkat vazife harcırahı 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar muvakkat vazife harcırahı 
26 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları muvakkat vazife 

harcırahı 36 000 40 000 
27 Propaganda hizmetlerinde çalışacakların muvakkat vazife 

harcırahları 
30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı persone

lin harcırah ve masrafları 70 000 90 000 
70 3573 sayılı Kanun mucibince deliceliklerin parselâjlı hari

talarının tanzimi işlerinde çalışacakların harcırahları ve 
nakil vasıtaları masrafları 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğin
ce muhafaza memurlarına verilecek tazminat 

Yekûn 

Daimî ve muvakkat vazife harcırahları ile müfettişler har
cırahının ve 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine tev
fikan muhafaza memurlarına verilen tazminatı ihtiva eden 
13 ayrı maddelerden ibaret bu fasıl tahsisatında geçen yı
la nazaran 269 000 lira artış vuku bulmuştur. Bu artışın 
120 000 lirası 6831 sayılı Orman Kanununun 2 ve 3 r.cü 
maddelerinin tatbiki dolayısiyle fazlalaşan muvakkat vazi
fe hizmetlerini karşılamaya ait bulunmaktadır. Geride ka
lan 149 000 lirası da ait (bulunduğu maddelerdeki hizmetle
rin gün begün genişlemekte olduğu ve Orman Muhafaza 
Okulundan 1957 - 1958 ders yılı içinde mezun olarak 'hizme
te girecek 'orman muhafaza memurlarının tazminatı göz 
önüne alınmak suretiyle artırılmış ve bu sebepler dolayısiy
le mezkûr fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 269 000 lira 
fazflasiyle 1 541 800 lira olarak teklif edilmiştir. 

30 000 

388 800 

1 275 550 

40 000 

438 800 

1 541 800 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları 
harcırahları : 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

ve 

5 000 
60 000 

5 000 
60 000 

Evvelki yıllar sarfiyatı ile 1957 yılının 7 aylık sarfiyat ne
ticeleri göz önüne alınarak ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmış 
ve geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Yekûn 65 000 65 000 

( y. :* iv ; r. \ 



6 500 
4 000 

205 000 
40 000 
10 000 
7 500 

8 000 
5 000 

205 000 
49 750 
10 000 
10 000 
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1957 yılı 1958 yılı 

P. M. bütçesi teklifi 

.309 Taşıt masrafları : 
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 t asit masrafları 
54 Propaganda işleri motorlu taşıt işletme masrafları 
55 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıt işlet

me masrafları 86 000 100 000 
56 Yangınlarla mücadele ve koruma işleri motorlu taşıt onar

ma masrafları 30 000 30 000 
57 Teknik Araştırma Enstitüsü ve istasyonları motorlu taşıtları 

işletme masrafları 9 000 9 000 
58 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorsuz taşıtları 

masrafları 
59 Orman Fakültesi Yurdu motorlu taşıtları işletme masrafları 
60 Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları motorlu taşıtları 

onarma masrafları 
61 Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları iş

letme masrafları 

309 62 Amenajman grupları ve harita ekipleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları t 3 000 3 000 

1 
4 000 

6 000 

6 000 

1 
5 000 

6 000 

6 000 

Yekûn. 417 001 446 751 

Bu faslın 21 inci işletme ve 22 nci tamir maddelerindeki 
tahsisat merkezde umum müdürlük emrinde olup teknik me
murların tatbikat için taşraya gidip gelmelerinde kullanılan 
bir otobüs ile 1 pikap kamyonetin tamir masrafını kısmen 
karşılamakta ise de işletme masrafına kifayet etmediği an
laşılan 21 nci madde tahsisatı 1 500 lira fazlasiyle 8 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 
Taşra teşkilâtında bulunan vasıtalardan ağaçlandırma ve fidan-
lıklar hizmetine tahsis edilmiş bulunan 2'2 kamyon, 25 pikap, 12 
traktör ve 3 jeep ile Orman Fakültesi talebe yurdu hiz
metinde bulunan 1 otobüsün ve ayrıca bunlardan başka tek
nik araştırma enstitü ve istasyonları emrinde bulunan 7 va
sıtanın işletme ve tamir masrafları olarak 1957 malî yılının 
7 aylık tatbikat devresi içinde tahakkuk eden masrafların 
neticesi göz önüne alınarak mezkûr fasıl tahsisatın bâzı 
maddelerine yapılan ilâvelerle bu tertibe geçen yıla naza
ran 29 750 lira fazlasiyle 446 751 lira tahsisat konulmuştur. 5 000 5 000 

403 Temsil masrafları : 
Orman Umum Müdürlüğünün yerli ve yabancı şahıslar ve 
firmalarla olan temas ve münasebetlerinin gerektirdiği 

( R. Sayısı : 43 ) 
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1957 yılı 1958 yılı 
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masraflar karşılığı olarak geçen yılın aynı teklif edil
miştir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 48 inci maddesini ilgilen
diren manraflar : 

30 Geri verilecek paralar 50 000 50 000 
40 Mahkeme harçları, 50 000 50 000 

Yekûn 100 000 100 000 

ihtiyacı karşılamakta bulunduğundan geçen yılın aynı ola
rak teklif edilmiştir. 

3167 sayılı Kanunun 16 ve 17 nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 25 000 30 000 
Uludağ ormanlarında tesis edilecek av üretme sahası için ve 
Belgrad ormanlarında tesis olunan av üretme sahalarına ge
tirilecek damızlık kuş ve diğer hayvanların temini maksadiy-
le geçen yıla nazaran 5 000 lira fazla olarak 30 000 lira tek
lif edilmiştir. 

10 

20 
30 

Hastalıklarla savaş masrafları : 
Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşı
lığı 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 

10 000 
10 000 

130 000 

20 000 
10 000 

130 000 
40 Başka masraflar 200 000 100 000 

Yekûn 350 000 260 000 

Muhtelif mahallerde motorlu pülverizatör ve süt pülverizatör-
leri ile yapılacak kimyevi mücadelede lüzumlu ilâçların temi
ni için bu faslın 10 ncu maddesine 10 000 lira ilâve yapıl-. 
m iş ve 40 ncı (Başka masrafları) maddesinden de 100 000 li
ra düşülmek suretiyle 1958 malî yılı için mezkûr fasla 
260 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Okullar masrafları : 
11 Orman Muhafaza Okulu masrafları 133 300 133 300 
12 Orman Tatbikat Okulu masrafları 166 520 166 520 

Yekûn 299 820 299 820 

Orman Muhafaza Okulunun 1957 - 1958 ders yılı içinde de 
100 talebe ile tedrisata devam edeceği göz önünde tutularak 
bu talebelerin 305 gün hesabiyle yiyecek, giyecek ve diğer bil
cümle masrafları için bu maddeye geçen yıla nazaran zam 
yapılmasına lüzum görülmediği gibi talebe miktarı normal 

( S. Sayısı . 43 ) 



ücalele için ya-

1 500 
25 000 
20 000 

1 500 
30 000 
25 000 
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1957 yılı 1058 yılı 

M bütçesi teklifi 

seviyeye yükselmiş bulunan Orman Tatbikat Okulu masraf
ları için 12 nci maddeye konulan 166 520 liralık tahsisatın da 
ihtiyaca kifayet edeceği neticesine varıl mı§ bulunduğundan 
bu fasıl tahsisatı geçen yılın aynı olarak 299 820 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Para taşıma masrafları 15 000 15 000 
Taşra teşkilâtının Ziraat * Bankası vasıtasiyle gönderilen 
paraların nakil masrafı karşılığı olup ihtiyaca kâfi gel
mekte bulunduğundan geceli yılın aynı olarak teklif edil
miştir. 

Teknik araştırma enstitü ve istasyonları denemeleri masrafları 
20 Taşıt masrafları 
30 îşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 
50 Toprak kayması, muhafazası ve kuraklıkla 

pılacak denemelerin her türlü masraf lan 30 000 500 000 

Yekûn 76 500 556 500 

Bu fasıl tahsisatın da geçen yıla nazaran 480 000 lira artış 
bulunmakta ve bunların başlıcasmı 50 nci (Toprak kayma 
ve muhafazasiyle kuraklıkla mücadele için yapılacak dene
melerin her türlü masrafları) maddesine yapılan zam teşkil 
etmektedir. 
Yurdumuzdaki toprakların muhafazası ancak membalarını 
ormaiılardan alan derelerin inzibat altına alınması ve dik ma
ilelerde toprağı tutma tedbirleriyle kabildir. Bu maksatla 
1957 senesinde Umum Müdürlüğümüz yurdun toprakları
nın muhafazası ile ilgili küçük çaptaki tecrübelerini tamam
lamış ve elde ettiği neticelere göre 1958 yılı bütçesinden 
itibaren bu çalışnialarmı gerçekleştirmek gayesiyle mezkûr 
maddeye 500 000 lira tahsisat konulmasını zaruri görmüştür. 
Bu zaruret memleketimize sanayi merkezleriyle iskân bölge
lerinde çalışma ve oturma emniyetini sağlıyaeak ve memle
ket topraklarının daha iktisadi şekilde kullanılmasını ve bin-
rıetice zirai ürünlerden daha müsmir hâsıla alınmasını temin 
edecek ve dolayısiyle memleketimiz halkına bu tedbirler 
sayesinde gerekli refah sağlanmış olacaktır. 
Yukarda arz edilen sebepler dolayısiyle mezkûr fasla geçeu 
yıla nazaran 480 000 lira fazlasiyle 556 500 lira tahsisat ko

nulmuştur. 

( S . Sayım : 43) 
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421 Harita ve kadastro işleri : 
10 Sınırlama haritaları masrafları 
20 Amenajman haritaları masrafları 

:' " Yekûn 

1958 mali yılı içinde tahdit komisyonu adedinin artacağı ve 
amenajman harita ekipleri tarafından hazırlanmakta olan 
haritaların "boya ve sair malzemeleri ile baskı ve bezlettirme 
masrafları ve ayrıca Harita Umum Müdürlüğünden satınalı-
nacak harita bedelleri karşılığı göz önüne alınarak bu fasla 
geçenyıla nazaran 5 800 lira fazlasiyle 17 000 lira teklif 
edilmiştir. 

422 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 125 000 150 000 
Yangın söndürme işlerinde çalışanlara Orman Kanunu gere
ğince ekmekten başka katık ve sigara da verilmekte bulundu
ğundan bu fasıl tahsisatın gecen yıla nazaran 25 000 lira 
daha artırılmasına zaruret hâsıl olmuş ve 150 000 lira 
teklif edilmiştir. 

42-3 Sınırlama : 
10 6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 nci maddeleri gereğinee ya

pılacak ödemeler 
20 Taşıt masrafları 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

-r " Yekûn 

" " 1958 malî yılı içinde tahdit komisyonları sayısının dörtten se
kize çıkacağı ve ayrıca malî komisyonları ihtiyaçları da göz 
önüne alınarak bu fasla geçen yıla nazaran 250 000 lira 
fazlasiyle 485 000 lira tahsisat konulmuştur. 

424 Amenajman : 
10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz

minat 
20 Taşıt masrafları 
30 işçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 

Yekûn 

Bu fasla dâhil maddeler tahsisatı ile amenajman heyetleri
nin ve harita ekiplerinin bilfiil arazi üzerindeki çalışmaları 
karşılığında 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre 

55 000 
75 000 
55 000 
50 000 

235 000 

110 000 
150 000 
125 000 
100 000 

485 000 
— , ... — r a i - , • 

214 500 
264 200 
266 400 
102 640 

847 740 

198 000 
277 500 
300 000 
85 970 

861 470 
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tahakkuk eden tazminatları, taşıt masrafları ve hayvan kira 
bedelleri, teşkil olunan bu heyetlerin her birinde asgari ola
rak çalışan on dokuz işçi ve iki kamp bekçisi ile lüzumun
da daha da artırılan işçi adedi gündelikleri ve mezkûr heyet
lerin (hurç, karyola, mutfak levazımatı, rasat çadırı, kamp 
levazımatı ve emsali) gibi masraflar karşılığı olarak bu fas
la geçen yıla nazaran 46 900 lira fazlası ile 861 470 lira tah
sisat konulmuştur. 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar : 
6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz
minat 40 000 67 000 
Taşıt masrafları 1 1 
îşçi gündelikleri 2 192 500 3 288 750 
Başka masraflar 400 000 600 000 

Yekûn 2 632 501 3 955 751 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince hazırlanan program 
dâhilinde her yıl asgari 5 bin hektar sahanın ağaçlama ve fi-
danlama işi yapılacaktır. Her gün biraz daha gelişen bu sa
hadaki çalışma ve 1957 malî yılıuın 7 aylık tatbikatı netice
si kanunda yazılı asgari haddin çok üzerine çıkmış bulun
duğundan 1958 çalışmalarında 10 bin hektardan fazla saha
da ağaçlama ve fidanlama işinin yapılabileceği kuvvetle 
muhtemel bulunduğundan 1958 malî yılı teklifleri bu esasa 
göre hesaplanmış ve mezkûr fasıl tahsasitı geçen yıla naza
ran 1 323 250 lira f azlasiyle 3 955 751 lira olarak teklif edil
miştir. 

Pasif koruma 500 500 
İhtiyaca kâfi gelmekte olduğundan geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

Orman içi otlaklarının tanzim, tevsi ve mera ıslahı işleri
nin gerektirdiği her türlü masrafları 80 000 500 000 
Hükümet programımızın ana dâvalarından birisi de gıda 
maddeleri endüstrisini geliştirmektir. Gıda maddeleri ba
şında et sanayii gelmektedir ki bu sanayinin gelişmesi 
memleketimizdeki otlak ve meraların ıslahı ile kabil olabi
lecektir. Asırlardan beri açık otlatmaya tâbi tutulmuş bu
lunan otlak ve meralarımızdaki ot gelişmeleri bugün için 
sanayimizin ihtiyacı olan hayvan neslini besliyeeek durum
da değildir. Orman Umum Müdürlüğü 1952 yılından bu ya
na yabancı memleketlerden getirdiği ot nevileri ve mem
leketimiz ot nevileriyle yaptığı çalışmalar bugün Umum 
müdürlüğü bu meyanda geniş mikyasta çalışmaya icbar et
mektedir. Memleketimiz ormanları içinde (yaylak, kışlak ve 

( S. Say» - 48 ) 
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mera) olan 600 000 küsur hektarlık saha bulunmaktadır. 
Bunların ıslahı çok uzun bir devreye ve büyük mikyasta 
tahsisat tahsisine lüzum göstermektedir. 
Memleketimiz hayvancılığının geliştirilmesi, hayvanların 
gıda ihtiyaçlarını sağlıyan (yaylak, kışlak ve mera) larla 
mümkün olabileceğinden geniş bir programla ıslahı çalış
malarına 1958 malî yılından itibaren başlanabilmesi için 
bu fasla geçen yıla nazaran 500 000 liranın konulması lü
zumlu ve zaruri görülmüş ve teklif bu suretle yapılmıştır. 

Millî parklarla ilgili her türlü masraflar 100 000 100 000 
1958 yılı programında geçen sene tesisine başlanılan Bur
sa - Uludağ, Yozgad - Çamlığı, Bahçeköy - Belgrad orman
larına ilâveten Bayman ormanları (Ankara civarında) Sö-
ğütözü mesire yeri Trabzon (Soğuksu ormanları) dâhil 
edilmiş ve geçen yıl bütçesine mevzu 100 000 lira tahsisa
tın bu işlere kifayet edebileceği anlaşılmış bulunduğundan 
geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Orman Fakültesinde okutulan öğrencilere verilecek «burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat harcırahları 752 020 977 760 

Lira 

1. 472 talebenin 150 şer liradan sekiz aylık (bursu 
(1958 Mart - Ekim) 566 400 
2. 532 talebenin 150 şer liradan dört aylık bursu 
(1958 Kasım - Aralık, 1959 Ocak -Şubat) 319 200 
3. Evvelâ 472 talebenin seneliği 180 liradan bir 
senelik: 120 talebenin dört aylık fakülte harçları 
ve tatbikat yollukları tutan 92 160 

Yekun 977 760 

Yukarda müfredatı -gösterilen hesaba göre Orman Fakülte
sinde burslu olarak okutulan taleıbeler için 1958 malî yılı <büt-
çesine 977 760 lira tahsisat konulması icabetmiş ve (bu mik
tar üzerinden teklif yapılmıştır. 

Yangın masrafları : 
Satmalma ve abone masrafları 50 000 50 000 
Başkaca her çeşit propaganda ve yayın masrafları 110 000 110 000 

Yekûn 160 000 160 000 

İhtiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı ola
rak teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 43 ) 
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452 Staj masrafları : 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gön

derileceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 15 000 25 000 
20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleket

lere gönderileceklerin harcırahları ile her çeşit masrafları 79 600 100 000 

Yekûn 94 600 125 000 

4489 sayılı Kanuna göre bilgi, görgü ve ihtisaslarını artır
mak üzere iki sene müddetle ecnebi memleketlere gönderil
miş bulunan 13 elemanın yolluk, kurs ve sair ilgili masrafla
rı ile bunların arasından döneceklerin dönüş yol masrafları 
ve yeniden gönderilecek elemanların da gidiş yollukları ile 
diğer masrafları göz önüne alınarak 10 nen. madde tahsi-
satmm 10 000 lira artırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
Ayrıca F. A. O. veya Amerikan teknik yardımından faydala
nılarak bilgi ve görgülerini artırmak üzere ecnebi memleket
lere gönderilecek idareci teknik elemanların gidiş ve dö
nüş yollukları için de, tayyare bilet ücretlerindeki artışa mu
vazi olarak 20 nci maddeye 24 000 liranın ilâvesi cihetine gi
dilmek suretiyle mezkûr fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 

' 30 400 lira fazlasiyle 125 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
10 Kurum ve derneklere katılma payı 1 500 1 500 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 20 000 20 000 

Yekûn. 21 500 21 500 

Bu faslın 10 ncu maddesindeki tahsisatla Milletlerarası Av
cılık Konseyi, Dünya Enerji Konseyi, Araştırma Enstitüsü 
üyeliği, Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu aidatı ile 
diğer resmî kurul ve derneklerin senelik aidat karşılığı öden
mektedir. 
20 nci maddedeki tahsisat da, üye bulunduğumuz F. A. O. 
Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı Orman ve Or
man Mahsulleri Komisyonu ile Akdeniz Memleketleri Orman
cılık Tâli Komisyonunun ve keza diğer milletlerarası orman
cılık konusunda tertibedilen kongre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve yevmiyeleri karşılığı bulunmaktadır. 
Her iki madde tahsisatı da ihtiyaca kâfi gelmekte bulundu
ğundan geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

454 Sigorta masrafları 50 000 50 000 
6085 numaralı Trafik Kanunu hükümlerine tevfikan motor
lu vasıtalar için ifası icabeden muamelenin karşılığı olup ge
çen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

{ S. Sayısı : 43 ) 
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458 Fuar ve sergilere katılma masrafları 6 000 8 000 
1958 yılı içinde iştirak olunacak izmir Fuarı için 2 000, 
İstanbul Bahar Bayramı için 4 000 ve Ankara Sergisi için 
2 000 lira olmak üzere tesbit edilen hizmetler karşılığı olarak 
geçen yıla nazaran 2 000 lira f azlasiyle 8 000 lira teklif edil
miştir. 

476 Kurs masrafları 4 000 4 000 
Yabancı mütehassısların açacakları kurslara iştirak olmak 
üzere geçen yıl olduğu gibi gene 4 000 lira teklifte bulunul
muştur. iştirak olunacak kurslar F. A. O. dan getirtilen is
viçreli mütehassıslar, italya'dan getirtilen kavakçılık müte
hassısları, Avusturya'dan getirtilen orman amenajman mü
tehassıslarının açacakları kurslardır. 

501 Geçen yıl borçları 20 000 20 000 
ihtiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı ola
rak teklif edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları : ' 
10H 1952 - 1956 yılları borçları 12 000 12 000 
20 1937 - 1951 yılları borçları 3 000 3 000 

Yekûn 15 000 15 000 

ihtiyaca kâfi gelmekte bulunduğundan geçen yılın aynı ola
rak teklif edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 50 000 50 000 
Tediyeleri ihtilaflı olan mevzularda alacaklıları tarafından 
açılan dâvaların neticesinde lehlerine istihsal olunan hükme 
müsteniden yapılan ödemeler karşılığı olup ihtiyaca kâfi gel
mekte bulunduğundan geçen yılın aynı olarak teklif edilmiş
tir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 300 000 400 000 
Umum Müdürlüğün merkez ve taşrada mevcut binalarından 
vukuu muhtemel tamirlerle bakım, evi, tavla, garaj ve akar 
yakıt depolan ve pompa inşaatı, amele barakaları gibi küçük 
mahiyette inşaat ve tamirat masrafları karşılığı olup geçen 
yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle 400 000 lira teklif edil
miştir. 

711 Makina, alet ve malzemeleri onarımı : 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 
20 Yangın söndürme alet ve malzemeleri 
31 Sınırlama teknik aletleri 
32 Amenajman teknik aletleri 

1 000 
0 000 
1 000 
5 000 

1 000 
10 000 
2 000 
5 000 
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33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 

34 Teknik araştırma enstitü ve istasyonları motorlu ve mo
torsuz lâboratuvar malzemesi 

Yekûn 

Bu faslın yalnız 31 nci (Sınırlama teknik aletleri onarım) 
maddesine 1 000 liralık bir artış yapılmasına lüzum hâsıl 
olmuş ve diğer maddeler tahsisatı ihtiyaca kâfi gelmekte bu
lunmuş olduğundan mezkûr fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 
1 000 lira fazlasiyle 23 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

İstimlâkler : 
10 4785, 6831 sayılı kanunlar gereğinco yapılmış ve yapılacak 

istimlâkler masrafları 
20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandırma sahaları satmalına ve is

timlâkler masrafları 
30 Bina yapımı için satmalmacak veya istimlâk olunacak arazi 

bedelleri 
40 F. A. O. dan yardım ile kurulacak kavak istasyonuna lü

zumlu arazinin istimlâk masrafları 

1957 yılı 
bütçesi 

4 000 

1 500 

22 500 

1958 yılı 
teklifi 

4 000 

1 500 

23 500 

250 000 

770 000 

75 000 

50 000 

250 000 

710 000 

210 000 

50 000 

Yekûn 1 145 000 1 220 000 

1. 4785 ve 6831 sayılı kanunlar gereğince yapılan istimlâk 
işlerino kâfi geldiği cihetle geçen yılın aynı olarak teklif 
edilmiştir. 
2. Muş, Kırşehir, Sivas, Bayburt, Maraş, Konya - Ilgın vi
lâyet ve kazalarında hektarı 400 ve 500 lira hesabiyle alı
nacak fidanlık ve ağaçlandırma sahaları için 710 000 liraya 
ihtiyacolduğu tesbit edilmiş ve bu maddo tahsisatı geçen 
yıldan 60 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
3. Mersin'de inşa edilecek başmüdürlük binası için satm
almacak arsa ile yeniden inşa olunacak hizmet evleri, bölge 
binaları, garaj, tavla ve samanlık için 210 000 liraya lü
zum olduğu tesbit edilerek bu maddo tahsisatı geçen yıla 
nazaran 135 000 lira artırılmış ve 40 ncı maddede hiçbir 
değişiklik yapılmamak suretiyle bu fasıl tahsisatı geçen 
yıla nazaran 135 000 lira fazla, 60 000 lira noksan olarak 
1 200 000 lira teklif elilmiştir. 

Yapı işleri : 2 340 000 3 600 000 
Muhtelif maddeler için hazırlanan program gereğince 1958 
yılı içinde yeniden yapılması düşünülen binalarla daha evvel 
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inşasına başlanılmış bulunan binaların ikmali inşaatı için 
kullanılmak üzere geçen yıla nazaran bu fasla 1 260 000 Ura 
fazlasiyle 3 600 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Satmalınacak makina, alet ve melzemeler : 
10 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele alet ve malzemeleri 
20 Yangın söndürme alet ve melzemeleri 
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 473 250 473 250 
34 Teknik araştırma motorlu ve motorsuz lâboratuvar malze

mesi 25 000 37 000 
45 Propaganda işleri için satmalınacak sinema makinası ve mal

zeme» 10 000 10 000 

10 000 
690 000 
3 000 

65 000 

10 000 
741 250 
66 000 
65 000 

Yekûn 1 276 250 1 402 500 

Bu faslın 20 nci maddesi yangın söndürme alet ve malze
meleri maddesinden temin olunacak alet ve malzemeler için 
mezkûr maddeye 51 250 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. Ay
rıca 1958 yılı içinde sınırlama komisyonu adedinin ve 
artırılacağı göz önüne alınarak 31 nci (Sınırlama teknik alet 
ve malzemeleri) maddesinin 3 000 lira olan tahsisatı da 66 000 
liraya çıkarılmıştır. 34 ncü (Teknik araştırma motorlu ve 
motorsuz lâboratuvar malzemesi) için de temini lüzumlu olan 
cihazların alınması için bu maddeye de 12 000 lira ilâve edil
mek suretiyle mezkûr fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 
126 250 lira fazlasiyle 1 042 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

Satmalınacak taşıtlar: 
10 Motorlu taşıtlar satınalma masrafları: 1 666 000 1 666 000 
20 Motorsuz taşıtlar satınalma masrafları 1 1 

Yekûn 1 666 001 1 666 001 

Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli sonunda müfredatı gös
terilen vasıtaların satmalınmasmı temin maksadiyle bu fasla 
geçen yılın aynı olarak 1 666 001 lira teklif edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanunu mucibince satmalınacak silâh ' 
ve malzemeleri : 

10 Amenajman gruplarında, harita ekiplerinde ça'luşacaTs mü
hendis ve mühendis muavinlerine verilecek tabanca ve mal
zemeleri 6 000 6 000 
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Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve köstelbek taban
caları 5 000 5 000 
Muhafaza memurları silâh ve malzemeleri 1 1 

Yekûn 11 001 11 001 

Yukarda yazılı faslın maddelerindeki tahsisat taallûk ettiği 
hizmetlere kâfi gelmekte (bulunduğundan geçen yılım aynı 
olarak teklif edilmiştir. 

Fidanlıklarda yapılacak (her nevi su tesMieri ve (onarımı 470 000 420 000 
1958 çalışma programına göre 14 n-uhtelif mahalde yapıla
cak su tesisleri için 420 000 liranın kâfi geleceği neticesine 
varılmış ve mezkûr fasıl tahsisatı geçen yıla nazaran 50 000 
lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Devlet Orman İşletmesi döner sermayesi 1 1 
Bu fasılda 1958 malî yılı içinde de ödeme yapılmıyacağm-
dan tertibin devamı düşüncesiyle 1 lira konmakla iktifa 
edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince ya
pılacak ikrazlar karşılığı 2 000 000 2 000 000 
6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesine tevfikan 
tuğla, kiremit ve kireç ocağı kuracaklara ikraz suretiyle ya
pılacak yardımı karşılamak üzere bu fasla geçen yılın aynı 
olmak üzere 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Teknik araştırma enstitü ve istasyonlarında ve tecrübe or
manlarında açılacak yollar : 
Orman yolları yapım masrafları 50 000 50 000 
Orman yolları onarım masrafları 5 000 5 000 

Yekûn 55 000 55 000 

Çalışma programı dâhilinde yapılmakta ve tamir edilmekte 
olan orman yolları inşa ve tamiri masraflarını karşılamakta 
bulunduğundan geçen yılın aynı olmak üzere 55 000 lira tek
lif edilmiştir. 

Bütçe varidatının tahminine gelince 

Devlet Orman İşletmelerince tahsil edilerek Umum Müdür
lüğe ödenecek varidat 17 000 000 33 999 553 
Tarife bedelleri : 
Devlet ormanlarından elde edilecek tarife bedelinin dayan
dığı satış ve tahminleri aşağıda sıralandığı veçhile 33.999.553 
lira tutmaktadır. 
A) Piyasaya yapılacak eksiltmeli sa-
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tıslarla resmî dairelere yapılacak sa
tışlardan (Tomruk, maden ve tel di
reği, travers, selülozluk emval dâhil) 
B) 1/10 tarifeli köylü zatî ihtiya
cından 
C) Köylü pazar odunundan 
D) Piyasa satış odunundan 
E) 1/10 köylü yakacak odunundan 

Bedelsiz olarak köy, köprü, cami, okul, 
göçmen ve felâketzedelere verilecek 
kerestenin tarife bedeli olup tenzil 
edilen 

1958 yılında tahsil edilecek 
F) 1957 yılında fazla tahsil oluna
cağı tahmin edilen 

Yekûn 

20 777 657 

259 374 
2 003 027 
1 977 388 
635 420 

25 652 866 

1957 yılı 
bütçesi 

1958 yılı 
teklifi 

3 652 866 

22 000 000 

11 999 553 

Yekûn 33 999 553 

Müsadereli mallar 
Geçen yıllar tahsilâtına nazaran tahmin olunan 
İşletme kârı 
6809 sayılı Kanun gereğince satışlar kârdan eksiltme yoliyle 
yapılmakta olduğundan bu tertibe geçen seneki gibi 1 lira ko
nulmakla iktifa edilmiştir. 
Müteferrik varidat 
6831 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi gereğince tapulu ara
ziden ağaç kesenlerden tarife bedeli almmıyacağı için bu ter
tibe 1 lira konulmakla iktifa edilmiştir. 
Devlet orman işletmelerinde çalıştı nlan Umum Müdürlük 
memurlarının maaş, ücret ve tahsisatlan karşılığı olarak 
döner sermayeden alınacak meblâğ 

3 307 914 4 070 034 

1 234 000 

18 804 009 8 879 117 

Fasıl yekûnu. 33 406 984 46 948 706 

Umum müdürlükçe tahsil edilecek müteferrik varidat 
Umum müdürlükçe eşhas borçlan, satılan eşya bedeli, eski 
yıllar satışından mütevellit tahakkuk bakiyeleri tahsilatı, 
zaman aşımına uğramış emanet ve faizler tutan olmak 
üzere tahsil edilmekte bulunan bu varidat geçen seneki gi
bi aynen konulmuştur. 

120 000 120 000 
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1957 yılı 1958 yılı 

M. bütçesi teklifi 

6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince 
Hazinece verilmesi lâzımgelen varidat 2 000 000 2 000 000 
1956 yılı içinde kabul edilerek yürürlüğe konulan 6831 sa
yılı Orman Kanununun 35 nci maddesi gereğince (tuğla, 
kiremit ve kireç) ocağı kuracak koy ve köy birlikleri mü
teşebbislerine ikraz suretiyle yapılaeak yardımı sağlıyabil-
mek üzere masraf bütçesinde yeniden açılan fasla tahsisat 
olarak konulan 2 000 000 liranın karşılığı olmak üzere 
gelir bütçesinde keza yeniden açılan bu fasla Hazine yardı
mı olarak aynı miktar gelir tahmini konmuştur. 

Umumi yekûn 42 465 924 49 068 706 
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Rapor 

Sİ . I. İ35S 

Butça Komisyonu Reisliğine 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 bütçesi tarafımızdan tetkik olunlu. 
Bu tetkikte masraf bütçesinin (A/l) işaretli cetvelinde 38 270 703 lira ve (A/2) İşaretli yatı

ranlar tertiplerinde 10 798 003 lira olmak üzere ceman 49 068 706 lira tahsisat konulduğu ve 
aynı bütçe teklifinin (B) işaretli cetvelinde görüleceği üzere 1958 malî yılı gelir tahmininin de 
49 068 706 lira olarak tahakkuk etmiş olması hasebiyle masraf ve gelir bütçelerinin yekdiğerine 
mütevazin bulunduğu görülmüştür. 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince Orman Umum Müdürlüğü vazifesi cümlesinden olan : 

1. Ormanların muhafaza ve bakımları : 

A) Orman yangılan ile mücadele durumu : 
Ormanları mahveden âmillerin başında gelen orman yangınları 1957 yılında da vukubulmuştur. 

1957 yılı yangın durumunu 1956 yılında vukubulan yangın adedi, yanan saha ve yanan orman em
vali ile mukayesede; geçen yıla nazaran % 31 nispetinde yangın adedinin azaldığı memnuniyetle 
görülmüştür. Bu azalış aynı zamanda saha balvrrrndan ve yanan orman emvali bakımından da 
% 27 ve % 33 tür. Bu hususla ilgili malûmat ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Geçen yıla nazaran elde edilen bu neticenin yangın haberleşmesinin süratle temini ve motorlu 
yangın ekiplerinin yangın mahallerine derhal yetişmesi ile mümkün olduğu anlaşılmıştır. 

Bu mevzuda daha iyi sonuç elde edebilmek gayesiyle fazla yangın zuhur eden Muğla ve 
Antalya nrntakalarmda 1957 yılında seri haberleşmeyi temin ve yangın seyrini takibedebilmek 
için 8 telsiz santral istasyonu tesis edilmiş ve 29 motorlu vasıtaya da telsiz cihazı monte edil-
mh ve 44 sırtta taşman portatif telsiz cihazından 22 aded seyyar telsiz ekibi teşkil edildiği 
öğrenilmiştir. 

1958 malî yılı içinde bu hizmetlerin ifası ve daha müspet netice alınabilmesi için lüzumlu 
tahsisatın bölümlerine konulduğu görülmüştür. 

B) Hastalık ve haşaratla mücadele : 
Ormanlarımızı tahribeden ikinci mühim âmil de hastalık ve haşerelerd'r. Haftalık ve haşere

lerden korunma için evvelki yıllardan beri devam edegelen mücadele 1957 yılında da devam et
miştir. 

Trabzon mmtakasında 178 hektarlık bir sahada kitle üremesi yapan kabuk böcekleri ile 
mücadele yapılarak 100 hektarlık saha haşerelerden temizlenmiştir. 

Elâzığ mmtakasında 7 786 hektarlık sahada altın kıçlı kelebek ile yapılan mihaniki mücadele ne
ticesinde 2 142 hektarlık saha temizlenmiştir. 

İstanbul mmtakasında 11 870 hektarlık sahada çam kese böceğinden 800 hektarlık saha ve aynı 
mmtakada yapraklı ormanlarda ve meyvalıklardn zarar yapan lymantria dispar ile Molocosoma 
Neustria tırtılı, ile ilâçlı mücadele yapılmıştır. 

Amasya mmtakasmdaki çam kese böcekli 2 700 hektarlık sahanın yapılan mücadele ile 2 400 hek
tarı temizlenmiştir. 

1950 yılından beri yapılan mücadeleye ait cetvel daha faydalı malûmatı muhtevi olduğundan ili
şikte sunulmuştur. (Cetvel 2) 

Ormanların muhafaza ve bakımlariyle ilgili olan program dâhilinde 1958 yılı içinde yapılacak ça
lışmaların ikmalini temin maksadiyle bütçye bu hizmetler için 3 458 800 lira tahsisat konulduğu gö
rülmüştür. 
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2. Orman haritalarının alınması, amenajman irfanlarının tanzimi : 

Orman Umum Müdürlüğü Harita Umum Müdürülğü ile koordine çalışmalarına devam etmek su
retiyle 1957 yılında 1 500 000 hektarlık orman sahasının haritasını yapmıştır, 

Bu çalışmalara ait faydalı bilgi ilişik cetvelde görülebilir. (Cetvel 3) 
Yine aynı yıl zarfında orman amenajman grupları tarafından 800 000 hektarlık orman sahasının 

amenajmanı yapılmıştır. Bu çalışmalara ait favdalı biligler ilişik 4 nolu cetvelde görülebilir. 
1958 yılında, haritası ikmal edilip de henüz amenajmanı yapılmıyan ormanların amenajmanları-

nın ikmali için gerekli tedbirlerin alınmış olduğu görülmüştür. 
1958 yılı bütçesine konulan 1 247 385 lira tahsisat ile de harita ve amenajman işlerine devam olu

nacaktır. 

3. Devlet ormanlarının tahdit ve sınırlandırılması: 

6831 sayılı Orman Kanunu ile ormanların tahdit ve sınırlama işlerine devam edilmekte olduğu 
anlaşılmıştır. Şimdiye kadar yapılmış olan 3 837 702 hektarlık tahdit işinin 2 695 659 hektarının 
Devlet adına tescili yapılmıştır. 

1958 yılında bu sahada çalışmaya daha da hız verilmek suretiyle devam edilmesi için 8 komis
yonla faaliyete geçilmesi düşüncesiyle bütçeye yeter derecede 438 000 lira tahsisat konulduğu görül
müştür. 

4. Ağaçlandırma işleri : 

Ormanların ekonomik, sosyal faydalarından istifade etmek ve ormansızlık yüzünden tahaddüs eden 
birçok tabiî âfetlerden korunmak için elde mevcut ormanlarımızı büyük bir hassasiyetle korumak 
mecburiyeti kadar mevcut ormanları çoğaltmakla vazifeli Orman Umum Müdürlüğünün bu sahadaki 
çalışmaları : • . . . • ' ı " 1"' '' ; ! ** 

A) Orman fidanlıkları : 
Daimî Muvakkat 

1956 yılı sonuna kadar mevcut fidanlıklar 
1957 yılında tesis edilen fidanlıklar 
1958 yılında tesis edilecek fidanlıklar 

B) Orman içi ağaçlandırma çalışmaları : 

1956 yılı sonuna kadar 
1957 yılında yapılanlar 
1958 yılında yapılacaklar 
(Beş yıllık ağaçlandırma plânlarına göre çalışmalara 
devam edilmektedir.) 

C) Orman dışı ağaçlandırma : 
1956 yılı sonuna kadar ağaçlandırılan 
1957 yılında yapılan 
1958 yılında yapılacak 
(Kavak, okaliptüs ve erozyon sahalarındaki ağaç
lamalar dâhildir.) 

Ağaçlanan 
saha 
hektar 

38 928 
5 700 
18 470 

15 
3 
5 

Dikilen 
fidan 
aded 

43 063 657 
28 500 000 
34 250 000 

20 

6 

Ekilen 
tohum 
Kg. 

167 268 
— 
„__ 

5 818 17 372 011 
1 762 4 406 500 

950 3 250 000 

15 751 
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Ağaçlanan 

saha 
hektar 

Dikilen 
fidan 
aded 

Ekilen 
tohum 
Kg. 

Ç) Köy ve belediye ağaçlamaları : 
1956 yılı sonuna kadar 
1957 yılında yapılan 
(Mükellefiyet yoliyle ağaçlandırma yapılmamıştır.) 

D) Marşal yardımından yapılan ağaçlandırma : 
1956 yılı sonuna kadar yapılan 
1957 yılında yapılanlar 
1958 yılında yapılacak 

E) Orman fidanlıklarından dağıtılan fidanlar: 

3 321 2 174 241 

1 859 
517 
517 

Resmî 
kurullara 

verilen 

3 185 232 
1 850 000 
2 250 000 

Köy ve 
belediyelere 

verilen 

3 476 
— 
— 

Şahıslara 
verilen 

1954 yılı sonuna kadar 17 916 567 3 129 525 6 671 672 
1955 yılında 2 535 638 1 579 203 144 588 
1956 » 3 546 798 63 928 1 582 355 

Yukarda detaylı olarak arz edilen hizmetlerin 5 yıllık program dâhilinde 1958 yılı içinde de tat
bik ve tahakkukunu temin maksadiyle bu yıl bütçesinin ilgili tertiplerine 6 550 125 lira tahsisat 
konulduğu görülmüştür. 

5. Fennî araştırma : 

Orman araştırma çalışmaları merkezi Ankara'da bulunan Ormancılık Araştırma Enstitüsü tara
fından yapılmaktadır. 

Enstitüce şimdiye kadar : 
Otlakların ıslahı, 
Kurak mıntakalarda rüzgâr perdesi tesisi, 
Zararlı otların ve şüceyratm temizlenerek ormanlarda tabiî tensilin temini, 
Bozuk ormanların imar ve ıslahı, 
Reçine istihsal metotları, 
Ormanların devamlılığı ve tabiî gençleştirme ve silvikültür müdaheleleri, 

Üzerinde tecrübelerde bulunarak neticelerini broşürler halinde yayınlamışlardır. 
Bu cümleden olarak 1957 yılında üstün vasıflı tohumluk ağaç, meşcere hacım artımının tâyini, 

Tokad sel havzasında havza amenajmanı, maden ve tel direklerinin emprenyesi, ferahlandırma ke
simlerinin muhtelif ağaç cinsleri tecessümü üzerindeki tesiri mevzularında çalışmıştır. 

1958 yılında bu mevzu etrafındaki fennî çalışmalara devam edilmek üzere bütçeye lüzumlu tah
sisat konulmuştur. 

6. Orman içi topraklarının muhafazası ve mera ıslahı: 

Memleketimizin ormanları içinde (Yaylak, kışlak ve mera) olarak 600 000 hektarı mütecaviz sa
ha bulunmaktadır. Bunların toprak erozyonu bakımından ıslahı çok uzun bir devreye ve büyük mik 
yasta tahsisat sarfına ihtiyaç göstermektedir. 

6831 sayılı Orman Kanununun tahmil ettiği vazifeler meyamnda bulunan mera ıslahı çalışma
ları için her orman başmüdürlüğü mmtakasmda birer saha tefrik edilerek bütçede 1957 yılında ye
niden açılan fasla konulan 80 000 liralık tahsisatla yapılan çalışma ancak, tecrübe mahiyetinde 
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kalmış bulunmakta ve elde edilen neticelere göre daha geniş mikyasta çalışmayı sağlamak ve lü
zumlu toprak muhafazası ve mera ıslâhı işlerini bir an evvel tahakkuk ettirmek gayesiyle mer
kezde bir şube kurulmuş olup bu maksatla 1958 bütçesinin bu işle ilgili tertiplerine 1 000 000 lira 
tahsisat konulduğu memnuniyetle görülmüştür. 

7. Mîllî parklar tesisi : 

6831 sayılı yeni Orman Kanunu gereğince Uludağ, İstanbul - Belgrat Ankara • Beynam, An
kara - Çamkoru, Adana - Toroslar'daki bir kısım ormanlık saha Millî Park olarak tefrik edilmiştir. 

8. Orman içi ve civarındaki köylünün kalkındırılması : 

Ormanların korunması, ancak orman içinde ve civarında yaşıyan vatandaşların geçim ve za
ruri ihtiyaçlarının giderilmesi ve bunların hayat seviyelerinin yükseltilmesiyle mümkün olacağı 
anlaşılmış olduğundan Orman Umum Müdürlüğünde bu maksatla «Köy kalkındırılması» şubesi 
İhdas edilmiş ve ormancılık tatbikatında bu mevzu ön plânda ele alınmıştır. 

Bu sebeple köylü meskenlerinin sıhhi bir şekle getirilmesi gayesiyle 6831 sayılı Orman Kanu
nunun 35 nci maddesi gereğince köy ve köy birlikleri tarafından kurulacak (Tuğla, kiremit ve 
kireç) ocağı müteşebbislerine ikraz için 2 000 000 liralık yardım bütçede faslı mahsusunda der
piş olunmuştur. Bunun sureti sarfı hakkındaki talimatname de hazırlanmış olup Temmuz 1957 
den itibaren yürürlüğe girmiştir,. 

9. İşletmeler faaliyeti : 
A) İstihsal : 
1957 senesi zarfında Devlet Orman İşletmelerinden istihsal edilen kerestelik tomruk, maden 

direği, tel direği, sanayi odunu ve yakacak odunu ile Devlet Orman İşletmelerinde, kereste fab
rikalarından imâl olunan muhtelif kereste ve el imalâtı travers miktarlarını gösterir 5 sayılı 
cetvel ilişiktedir. 

Bu cetvellerin tetkikinden işletmelerin istihsal ve çalışma durumları hakkında bir fikir ©din
mek mümkündür. 

B) Yollar : 
1950 yılında 2 002 Km. olan orman yollan 1957 sonunda 13 170 Km. ye baliğ olmuştur. Ek

li 6 sayılı cetvelde gösterilen istihsalin artmasına yegâne âmil olan faktörlerden başlıcasmı or
man yol şebekesinin genişlemiş olması teşkil etmektedir. Bu hayırlı mesailerine devam etmeleri 
şayanı temenni görülmektedir. 

Yollardan başka orman içinde muhabere şebekesi ve işletme memur ve mühendislerinin ikametle
ri için lüzumlu binaların yapılmış olduğu tetkikler sırasında görülmüştür. 

1958 yılında Orman İşletmelerinin istihsal faaliyeti 1 519 749 M3 tomruk, 29 792 M3 tel dire
ği, 176 790 M3 maden direği ile 33 144 M3 sanayi odunu ve 4 876 000 ton yakacak odunu üze
rinden ayarlanmıştır. 

Temenniler 

1. 1956 yılı 9. ayında yürürlüğe giren 6831 sayılı Orman Kanunu; memleketimiz ormanlık 
ve dağlık arazilerinde toprak muhafazası ve orman içi otlakların ıslah ve tanzimi mevzuunda 
Orman Umum Müdürlüğü vazifelendirilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 58 nci .maddesi toprak muhafazası tedbirlerini almayı, 22 nci 
maddesi de orman içi otlakların tanzim, tevsi ve ıslahı hususunda gerekli çalışmaların yapılması
nı âmirdir. - .? ı « î« î i; r# ? * l-:: r * ? - • •• • - • ; ••• :- . . • .: .-.', •••• 

Memleketimizde son deneler sık sık tekerrürüne şahit olunan sel hâdiselerinin başında; bu mm-
takalardaki toprak, nebat ve su münasebetlerinin bozulmuş olması gelmektedir. Hükümet prog-

( S. Sayısı: 43 ) 



— 29 — 
ramlarında üzerinde hassasiyetle durulan barajlar, limanlar ve meskûn mahallerdeki kalkınma 
hamlelerinin garantisini sağlamak ve tesislerin devamlı vazife görmelerini emniyet allına almak 
bakımından, membalarını dağlık ve ormanlık bölgelerden alan dereler ve bu dere havzalarında ya
pılacak küçük mikyastaki tesislerle birlikte çayırlama ve ağaçlandırma çalışmalarım neticelendir
mek için ziraat sahalarını verimsiz hale getiren liman ve barajları dolduran âmillerle mücadele 
etmek imkânı sağlanacaktır. . • * -

Uzun seneler boyunca büyük hasar yapan Tokad şehri selleriyle 1955 senesinde başlıyan top
rak muhafazası ve nrera ıslahı çalışmaları, bu mintakada sel tehdidini durdurmuştur. Bunun 
yanında havza dâhilinde hayvancılık - nebat - toprak ve su münasebetleri de tanzim edilmeye ça
lışıldığından, dün bir harabe halinde olan sel havzası bugün iktisadi kalkınma safhasına girmiş 
bulunmaktadır. Şüphesizdir ki nüfusumuzun 1/3 ü dağlık ve ormanlık bölgelerde oturmaktadır. 
Toprak muhafazası ve mera ıslahı çalışmalarımızın kısa zamanda memleketimizin bu şekildeki 
gayrimüsait ajazi parçaları üzerine teksif edilmssi bütçe imkânları ile kabil olabilecektir. 

1958 çalışma programı 20 bin hektar vüsatinde bulunan Tokad - Behsatderesi su havzasında 
şimdiye kadar 5 000 hektarlık sahadaki çalışmalar 1958 senesinde 1 000 hektar ilâvesiyle 6 000 
hektara çıkarılacaktır. Islahı yeni ele alman Kızılcahamam - Bulakderesi su havzasında 6 210 
hektarlık sahada da toprak muhafazası ve mera ıslahı tedbirleri alınacaktır. Ayrıca 10 muhtelif 
orman içi otlağın ıslahı ve otlatma düzeninin temini için gereken çalışmalar programlaştırılmıştır. 

Bu münasebetle 1958 senesi çalışma programımızı tahakkuk ettirmek üzere bütçe tasarısının 
420/50 maddesine konulan 500 000 liranın ihtiyaca kifayet etmiyeceği neticesine varıldığından, 
karşılığı mülhak bütçenin gelirler kısmına İlâve edilmek suretiyle bu madde tahsisatının 1 500 000 
liraya çıkarılması zaruri ve faydalı görülmüştür. 

2. 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü maddesinde orman içi köylülerinin kalkındırılması 
mevzuunda bu sene de Ziraat Vekâleti bütçesine 1 000 000 lira konulmuştur. (Kanunun âmir hük
mü her yıl 50 milyon lira konulmasını derpiş etmektedir.) Konulan 1 000 000 lira ile ormanlık vi-
lâyetlerdeki köylerde birer numune köyü alınarak işe başlanması şayanı temennidir. Tahsisatın mün
hasıran bir sahaya tahsisi uygun mütalâa edilmemektedir. 

3. Orman tahdit ve sınırlama işlerinin mümkün olan süratle ikmfii için bu sahada çalışmalara 
hız verilmesi. 

4. Orman Umum Müdürlüğünün orman içi çalışmaları meyanmda memnuniyet bahşolan hu
suslardan bir tanesi de orman yollarına önem verilmiş olmasıdır. Yalnız orman yolları münhası
ran ormanlık sahada ve bu saha içinde yaşıyan köylerin kalkınmasını da gaye ittihaz ederek yapıl
ması temenniye şayan görülmüştür. 

1958 yılı Orman Umum Müdürlüğü bütçesi yüksek tasviplerine saygı ile arz olunur. 

Gazianteb Mebusu Rize Mebusu Erzincan Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Ekrem Cenani Hüseyin Agun Rauf Bayındır Halil Turgut 
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Yıh 
Yangın 
adedi 

Cetvel No : (1) 

Orman yangınları 

Yanan saha Yanan emvalin miktarı 
Hektar M3. Kental 

1956 1.118 38.983 330.806 783.178 
1957 779 28.634 215.533 548.852 

Not : 1957 yılı yanan orman emvali piyasa değeri 39 465 368 lira 

Tarife bedeline göre 
tutar bedeli lira 

3 480 359 
* 2 910 378 

Haşerenin adı 

Cetvel No : (2) 

Hastalık ve haşerelerle mücadele işleri 

Temizlenen saha 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar Hektar 

Acalla Undulana 
L/ymantria Dispar (Kır tırtılı) 
Mylophilus sp. (Orman bahçı
vanı) 
Euproctis chrysorrhoea (Altın 
kıçlı kelebek) 
Isophya Tenuicerca 
.Ips Sexdentatüs 
Thaumetopoea pityocampa 
(Çam kese böceği) 
Coreabus bifasciatus 

25.000 (2) 

62.000 (3) 

Yekûn 62.000 25.000 16.064 

— 
. — 

— 

-
L6.064 (1) 

_ 

— 

26 
35 

50 

105 
455 

5.217 

13.938 
300 

25 
15 

200 

805 
607 
180 

5.531 
— 

215 
10 

4 

15 
— 
— 

25.764 
.— 

— 
1.051 

— 

3.360 
_ „ 

20 

10.539 
— 

20.126 7.363 26.008 14.970 

.. Not : 
(1) îsopya tenuicerca karşısındaki 16.064 hektarlık saha 1952 yılında aynı zamanda Th. Pityo

campa ips'lerden temizlenen sahayı ihtiva etmektedir. 
(2) Ips. Sexdentatüs karşısındaki 25 000 hektarlık saha 1951 yılında aynı zamanda Th. Pityo

campa lardan temizlenen sahayı ihtiva etm'ektedir. 
(3)Th. Pityocampa karşısındaki 62 000 hektarlık saha aynı zamanda Ips Sexdentatüs'lerden te

mizlenen sahayı ihtiva etmektedir. 
• (4) 1940 - 1949 yılı zarfında (Th. Pityocampa, Ips, Çekirge) mücadelesinde 260 760 hektarlık 
sahada mücadele yapılmıştır. 
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Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

~ âi -
Cetvel No: (3) 

Orman harita çalışmaları 

Mevcut orman sahası 10.583.687 hektar 

Pafta 
adedi 

59 
91 

100 
103 
75 
86 

111 

Yekûn 

Hektar 

885.000 
1.365.000 
1.500.000 
1.545.000 
1.125.000 
1.290.000 
1.665.000 

9.375.000 

Yeri 

Bolu - Eskişehir 
Kastamonu 
Adana - Maraş 
Balıkesir - Manisa - Kütahya 
Sinob - Samsun 
Ordu - Trabzon 
Mersin 

Cetvel No: (4) 

Yapılan amenajman ve revizyon plânları 

Mevcut orman sahası 10.583.687 hektar 

Yüı 

1924 -1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Amenajman 
plânı yapı

lan saha 
Hektar 

2.573.803 
.̂ 256.350 

342.023 
414.998 
384.178 
348.344 
407.112 
393.632 

Sarf edilen 
Lira 

2 494 377 
468 396 
626 335 
566 377 
675 210# 
539 801 
619 237 
756 044 

Yekun 5.120.431 6 745 777 

N o t : Plânı yapılan ormanlık sahalardan ayrıca 1.796.959 hektar sahanın revizyon plânları ikmal 
edilmiştir. 
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Cetvel No. (5) 
Kereste ve travers imalâtı ve satış durumu 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Fabrika imalâtı, kereste 

İmalât 
M3 

79.370 
84.585 
57.261 
80.577 
72.665 
94.946 
95.360 
95.779 

S A T I Ş 
Miktarı 

M3 

67.055 
100.829 
59.437 
78.822 
66.804 
91.651 
73.820 

— 

Tutarı 
Lira 

9 388 276 
13 863 287 
10 006 865 
13 441 089 
13 507 440 
25 435 109 
24 911 424 

— 

El 

imalât 
M3 

65.639 
54.762 
89.220 
94.585 

107.012 
110.043 
104.740 
110.000 

imalâtı kereste 
S A T I Ş 

Miktarı 
M3 

91.501 
134.192 
79.142 
79.065 

102.265 
119.932 
90.321 

— 

Tutarı 
Lira 

8 880 537 
11 911 907 
9 358 873 

10 510 471 
13 017 068 
20 356 278 
19 482 510 

— 

Yekûn 660.543 538.418 110 553 490 

NOT ; 1957 malûmatı tertibe göredir. 

736.001 696.418 93 417 644 

Orman mahsulleri istihsal durumu 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Tomruk 
M3 

571.339 
700.726 
890.072 
855.570 
980.373 

1.119.698 
1.306.202 
1.385.791 

Tel 
direği 

M3 

23.432 
37.115 
25.695 
33.602 
24.972 
38.357 
81.885 
21.730 

Maden 
direği 

M3 

86.078 
73.726 
73.737 
55.606 
44.629 
97.094 

170.532 
107.429 

Sanayi 
odunu 

M3 

22.283 
43.485 
63.673 
77.613 

271.758 
54.493 
91.301 
37.050 

Yak 
o 

Ke 

36.7 
32.5 
37.5 
39.2 
40.9 
46.4 
41.3 
43.9 



Orman mahsulleri satış durumu 

* 
Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Not : 

Tomruk 
M8 

619.163 
615.137 
641.776 
703.315 
823.381 
938.524 

1.070.681 
1.385.791 

Maden 
direği 
M3 

108.536 
70.992 
80.683 
58.364 
51.345 
99.899 

137.500 
132.530 

Tel 
direği 

M8 

14.689 
21.860 
17.586 
14.994 
18.463 
21.659 
28.209 
21.581 

Sanayi 
odunu 

M8 

37.938 
36.373 
53.256 
75.084 

105.139 
51.163 
78.316 
37.050 

Yakacak 
odun 

Kental 

37.112.358 
33.430.645 
37.418.708 
39.242.683 
39.624.262 
46.274.831 
43.094.488 
45.928.107 

1957 yılı rakamları tertibe göredir. 

Cetvel No. : (6) 

İnşa edilen orman yolu 

Yılı 

1938-1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Yol uzunluğu 
Km. 

1.779 
223 
352 

1.170 
1.273 
1.464 
1.717 
1.930 
3.262 

13.170 

Sarf olunan 
Lira 

3 997 000 
669 000 

1 126 400 
3 838 770 
4 176 711 
4 894 851 

17 830 236 
18 028 495 
22 320 122 

76 881 585 
Not s 

1957 rakamlan plâna göredir. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas. No. 1/29 
Karar No. 22 

30 . I . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 30 . XI , 1957 tarihli ve 71 - 646/3031 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kamın lâyihası 
encümenimize havale edilmiş olmakla Ziraat 
Vekili ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malı Kont
rol Umum Müdürü hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı bütçesini en
cümenimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten 
ve orman işlerimizin inkişafı hususunda alman 
ve alınacak olan tedabir hususunda cereyan 
eden müzakerelerden ve bu hususta vâki sual
ler Hükümet tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin fasıl ye maddelerinin tetkikine 
geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı bütçesinin 
masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli 
cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 4 977 532 
lira fazlasiyle 38 270 703 ve yatırım kısmını 
teşkil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 
yine 1 512 250 lira fazlasiyle 10 798 003 lira 
olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş olup 
fasıl ve maddelerinde görülen artış ve eksiliş
lerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçesinde 
her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu ise 1957 va
ridatına nazaran 6 489 782 lira fazlasiyle 
49 068 706 lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
teklif edilmiştir. 

( A / l ) , (A/2) ve (B) işaretli cetvellerin fa
sıl ve maddelerine mevzu tahsisatlar üzerinde 

yapılan inceleme sonunda her hangi bir tadile 
gidilmeksizin Hükümetin teklifi veçhile encü
menimde e de aynen kabul edilmiştir. 

Madde metinleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilen Orman Umum Müdürlüğü 
1958 yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulu
nan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
// . îmre 

Mazbata M. 
Zonguldak 
S. Ataman 

Ankara 
A. Doğan 

Antalya 
K. Akmantar 

Bolu 
8. Bilir 

Çorum 
Y. Gürsel 

Eskişehir » 
M. Başkurt 

istanbul 
N. Kırşan 

izmir 
B. Bilgin 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Reis V. 
Bursa 

/ / . Köymen 

Afyon Karahisar 
M. Â. Ülgen 

Ankara 
Muhalifim 
/. Seçkin 

Artvin 
F. Gümüşel 

Çankırı 
Muhalifim 
F. Arkan 

Erzurum 
Ş. Erker 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İzmir 
D. Akbel 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Konya 
M. Bağrıaçık 
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Maraş Nevşehir Siird Siird 

Muhalifim N. önder B. Erden M. D. Süalp 
K. Bayazıt 

Ordu 'Rize Van Zonguldak 
Muhalifim H. Agun Muhalifim T. Timur 

A. H. Onat F. Melen 

( S. Sayıaı : 43) 



— 36 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 38 270 703 lira ve yatırım mas
rafları içinde bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 10 798 003 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 
1958 bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
49 068 706 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğün
ce 1958 bütçe yılı içinde elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1958 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyi-
hasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. 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 1958 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fas
la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
Ödenir 

1937 - 1956 Bütçe yıllarına aîdoîup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Orman Umum Müdürlüğü 1958 yûı Bütçe Ka
nun lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Hü. 

bkları yılları bütçesinde bulunan borçlar 1958 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — 9 . VII . 1945 tarih ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü-
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman iş
letmelerinin kuruluş ve işletmesi için 1958 bütçe 
yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya 
kadar avans almaya 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. 

MADDE 9. — Orman Umum Müdürlüğü or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

• MADDE 10. — 31 . VIII . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şart
lar gereğince ormanların sınırlama işine 1958 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1958 yılında orman mühendis muavinleri için de 
uygulanır. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1958 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

Başvekil Devlet Vekili ve 
A. Mend&res Başvekil Yardımcısı 

T. İleri 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

Ş. Ergin 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

B. B. 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
B. Polatkan 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

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. 

Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Eırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Eritmen 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
8. Yırcah 

Ticaret Vekili 
A. AJcer 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. TJçaner 

Sanayi Vekili 
$ . Ağaoğlu 

imar Vekili 
M. Berk 
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* A / l - Cî 

Tahsisatın nev'i 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

ÜTVELİ 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık maaşı 
22 Vilâyetler memurları acık ma

aşı 

1 114 775 
13 639 150 

1 

21 250 

1 114 775 
13 639 150 

1 

21 250 

1 114 775 
13 639 150 

1 

21 250 

8 075 
252 790 
150 025 

3 999 225 

8 075 
252 790 
165 325 

4 762 650 

8 075 
252 790 
165 325 

4 762 650 

Fasıl yekûnu 14 775 176 14 775 176 14 775 176 

Ücretler 
1.1 Merkez memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 4 410 115 5 188 840 5 188 840 

Geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler 

ücreti 138 875 220 000 220 000 
13 Yangın bekçi ve koruyucuları 

ile haber alma bekçileri üc
reti 1825 000 2 717 000 2 717 000 

14 Köy ağaçlama sahaları bekçi
lerinin ücreti 350 625 371 875 371 875 

Fasıl yekûnu 2 314 500 3 308 875 3 308 375 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam- 45 000 45 000 45 000 
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 440 000 440 000 440 000 
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F. 

207 

M. 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları, doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil Menlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 

85 000 

3 000 

15 000 
12 000 

605 000 

1 500 

1958 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

85 000 

3 000 

15 000 
13 000 

606 000 

1 500 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 000 

85 000 

3 000 

15 000 
13 000 

606 000 

1 500 

209 5434 fcayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler-

11 % 5 emekli ve % 25 giriş 

12 
13 
14 
15 

210 
217 

kesenekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 

748 917 
136 167 
100 000 
50 000 

350 000 

1 385 084 

2 100 

720 

- 775 336 
140 970 
250 000 
50 000 

350 000 

1 566 306 

2 100 

720 

775 336 
140 970 
250 000 
50 000 

350 000 

1 566 306 

2 100 

720 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 610 000 610 000 610 000 

İkinci kısım yekûnu 24 104 195 26 059 517 26 059 517 
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M. Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme ve demirbaş 
30 öteberi masraflaıı 
40 Aydınlatma 
50 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
12 Vilâyetler kırtasiyesi 
13 Sınırlama kırtasiyesi 
14 Amenajman kırtasiyesi 
15 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

kırtasiyesi 
16 Teknik Araştırma Enstitüsü 

istasyonları kırtasiyesi 
22 Vilâyetler döşenme masrafları 
23 Sınırlama döşeme masraflın 
24 Amenajman döşeme masraflaıı 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

döşeme masrafları 
26 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları döşeme masrafları 
32 Vilâyetler demirbaş masraftan 
33 Smırlama demirbaş masraflan 
34 Amenajman demirbaş masraf

lan 
35 Ağaçiandmna ve fidanlıklar 

demirbaş masrafları 
36 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları demirbaş masraf
laıı 

42 Vilâyetler öteberi masrafları 
43 Smırlama öteberi masrafları 
44 Amenajman öteberi masraflan 
45 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

öteberi masrafları 
(8. Sayı 

1967 1958 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabnl edilen 
Lira Lira Lira 

18 600 
25 000 
10 500 
8 000 
9 000 

71 100 

20 000 
25 000 
11 000 
9 000 
10 000 

75 000 

20 000 
25 000 
11 000 
9 000 
10 000 

. 75 000 

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 

30 000 
4 000 
7 600 

4 000 

3 000 
15 000 
2 000 
2 000 

23 000 

15 000 
10 000 
2 000 

15 000 

95 000 

30 000 
4 000 
7 600 

4 000 

3 000 
15 000 
2 000 
2 000 

23 000 

15 000 
10 000 
2 000 

15 000 

95 000 

10 000 
10 000 
1 600 
5 100 

2 500 

18 000 • 
10 000 
3 500 
5 100 

2 500 

18 000 
10 000 
3 500 
5 100 

2 500 



- 4 1 

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 ması*af!arı 
63 Sınırlama ısıtma masraf1 arı 
64 Amenajman ısıtma masrafları 
65 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

ısıtma masrafları 
66 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları ısıtma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt 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 enstitü ve 

istasyonları basılı kâğıt ve 
defterleri 

Fasıl yekûnu 

Posta, tel°rraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgrnf üc
retleri 

1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 
5 000 
1 250 
4 000 
10 000 

1 500 
6 000 
2 500' 
4 000 
12 000 

1 500 
6 000 
2 500 
4 000 
12 000 

3 500 
15 000 
1 250 
3000 
20 000 
2 500 

546 600 

3 500 
15 000 
2 500 
3 000 
23 000 
4 000 

343 700 

3 500 
15 000 
2 500 
3 000 
23 000 
4 000 

343 700 
z 

45 000 50 000 50 000 
6 000 10 000 10 000 
3 000 3 000 3 000 

2 500 3 000 3 000 
• • • « •• - - * •• 

56 500 66 000 66 000 

45 000 45 000 45 000 
50 000 50 000 50 000 



1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

21 Merkez telefon masrafları 30 000 35 000 35 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 30 000 30 000 30 000 
25 Ağaçlandırma ve fidanlıklav 

telefon kurma ve konuşma 
masrafları .30 000 35 000 35 000 

36 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları telefon kurma ve 
konuşma masrafları 1500 3 000 3 000 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

10 
20 

10 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma 

Fasıl yekûnu 

ve fidanlıklar 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları 
Hastalıklarla r 

Giyecekler 
Merkez 
Vilâyetler 

Harcırahlar 

nücadele işleri 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

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 harcırarı 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları muvakkat vazife 
harcırahı 

( S. Sayısı 

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 
t 43) 

198 000 

1 
85 000 

1 
1 

3 000 

1 
3 000 

91 004 

33 000 
583 630 

616 630 

80 000 
350 000 

20 000 

110 000 

30 000 

65 000 

40 000 

198 000 

1 
85 000 

1 
1 

3 000 

1 
3 000 

91 004 

• 

33 000 
583 630 

616 630 

80 000 
350 000 

20 000 

110 000 

30 000 

65 000 

40 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

27 Propaganda hizmetlerinde ça
lışacakların muvakkat vazife 
harcırahı 

30 Müfettişler harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone-
• 1in harcırah ve başka-masraf

ları 
70 3573 sayılı Kanım mucibince 

deliceliklerin parselâjlı harita
larının tanzimi işlerinde çalı
şacakların harcırahları ve na
kil vasıtaları masrafları 

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

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Taşıt masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme mas

rafları 
22 Merkez taşıtları onarma mas

rafları 
51 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları işletme masrafları 
52 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

taşıtları onarma masrafları 
53 Fidanlıklar motorsuz taşıt 

masrafları 
54 Propaganda işleri motorlu ta

şıt işletme masrafları 

1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümttçe Encümene© 

tahsisatı istenen. kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 000 30 000 30 000 
240 000 240 000 . 240 000 

8 000 8 000 8 000 

70 000 90 000 90 000 

30 000 40 000 . 40 000 

388 800 438 800 438 800 
ı » m " * ı i ı ı » 

275 550 1 541 800 1 541 800 

5 000 5 000 5 000 
60 000 60 000 60 000 
• i n « ı ı • • . . ı . i . » ı ı ı m 

65 000 65 000 65 000 

6 500 
4 000 

205 000 
40 000 
10 000 
7 500 

8 000 
5 000 

205 000 
49 750 
10 000 
10 000 

8 «100 
5 000 

205 000 
49 750 
10 000 
10 000 

(S. Sayın : 43) 
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1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. Tahsisatın nev'i 

55 Yangınlarla mücadele ve ko
ruma işleri motorlu taşıt islet-
me masrafları 86 100 100 000 100 000 

56 Yangınlarla mücadele ve ko
ruma işleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları 30 000 30 000 30 000 

57 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu taşıtları • * 
işletme masrafları 9 000 9 000 9 00G 

58 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorsuz tahtları 
masrafları 1 1 1 

59 Orman Fakültesi Yurdu mo
torlu taşıtları işletme masraf
ları 4 000 5 000 5 000 

60 Teknik araştırma ensti+ü ve 
istasyonları motorlu taşıtları 
onarma masrafları 6 000 6 000 6 000 

61 Amenaiman grtmları. vs hari
ta ekipleri motorlu taşıtları iş- * 
letme masrafları 6 000 6 000 6 000 

62 Amenaiman grupları ve hari
ta 'ekipleri motorlu taşıtları 
onarma masrafları * 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 417 001 446 751 446 751 

Üçüncü kısım yekûnu 3 112 595 3 443 885 3 443 885 

Dördüncü "kısım - Daire 
hizmetleri 

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 

( a Sayım ı 43) 
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1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

Encümence 
kabul edilen 

Lira F. M. Tahsisatın nev'i 

408 3367 sayılı Kanunun 10 ve 17 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak masraflar 25 000 30 000 30 000 

412 Hastalıklarla savaş masrafları 
10 Hastalıklarla ve böceklerle sa

vaş için lüzumlu ilâçlar karşı-

20 
30 
40 

416 
11 

12 

lığı 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

Okullar masrafları 
Orman Muhafaza Okulu mas
rafları 
Orman Tatbikat Okulu mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

10 000 
10 000 

130 000 
200 000 

350 000 

133 300 

166 520 

299 820 

20 000 
10 000 

130 000 
100 000 

260 000 

133 300 

166 520 

299 820 

20 000 
10 000 

130 000 
100 000 

260 000 

133 300 

166 520 

299 820 

418 Para taşıma masrafları 15 000 15 000 15 000 
420 Teknik araştırma enstitü ve 

istasyonları deneme masrafları 
20 Taşıt masrafları 
30 İşçi gündelikleri 
40 Başka masraflar 
50 Toprak kayması, muhafazası 

ve kuraklıkla mücadele için ya
pılacak denemelerin her türlü 
masrafları 30 000 500 000 500 000 

1 500 
25 000 
20 000 

1 500 
30 000 
25 000 

1 500 
30 000 
25 000 

Fasıl yekûnu 76 500 

421 Harita ve kadastro işleri 
10 Sınırlama haritaları masrafları 1 200 
20 Amenajman haritaları masraf

ları 10 000 

Fasıl yekûnu 11 200 

556 500 

2 000 

15 000 

17 000 

556 500 

2 000 

15 000 

17 000 

(S. Sayısı : 43) 



F. M. 
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Tahsisatın nev'i 

6 — 
1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

422 

423 

6831 sayılı Orman Kanunu ge
reğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapı
lacak ödemeler 125 000 150 000 150 000 

10 

20 
30 
40 

6245 sayılı Kanunun 8 ve 50 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak ödemeler 
Taşıt masrafları 
İşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekunu 

55*000 
75 000 
55 000 
50 000 

235 000 

110 000 
150 000 
125 000 
100 000 

485 000 

110 000 
150 000 
125 000 
100 000 

485 000 

424 
10 

20 
30 
40 

425 
10 

20 
30 
40 

426 
428 

429 

Amenajman 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 
Taşıt masrafları 
işçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
6245 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 
Taşıt masrafları 
îşçi gündelikleri 
Başka masraflar 

Fasıl yekûnu 

214 500 
264 200 
266 400 
102 640 

847 740 

198 000 
277 500 
300 000 
85 970 

861 470 

198 000 
277 500 
300 000 
85 970 

861 470 

40 000 
1 

2 192 500 
400 000 

67 000 
1 

3 288 750 
600 000 

Pasif korunma 500 
Orman içi otlaklarının tanzim, 
tevzi ve ıslahı işlerinin gerek
tirdiği her türlü masraflar 80 000 
Millî parklarla ilgili her türlü 
masraflar 100 000 

(S. Say» : 43) 

500 

500 000 

100 000 

67 000 
1 

3 288 750 
bOO 000 

Fasıl yekûnu 2 632 501 3 955 751 3 955 751 

500 

500 000 

100 000 
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1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

1958 yıh için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira F. M. 

450 Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer masraflarla tatbikat 
harcırahları 752 020 977 760 977 760 

451 Yayın masraftan 
10 Satmalma ve abone 50 000 50 000 50 000 
20 Başka her çeşit yayın ve pro

paganda masrafları 110 O00 110 000 110 000 
Fasıl yekûnu 160 000 160 000 160 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre <*taj 

için ecnebi memleketlere gön- • 
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 15 000 25 000 25 000 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırahları ve masrafları 79 600 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 94 600 125 000 125 000 

458 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı *'. 1 500 1 500 1 500 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 20 000 20 000 20 000 

454 
458 

476 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 
Fuar ve sergilere katılma mas
rafları 
Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

21 500 

50 000 

6 000 
4 000 

5 991 381 

21 500 

50 000 

8 000 
4 000 

8 682 301 

21 500 

50 000 

8000 
4000 

8 682 301 

(S. Sayın s 43) 
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Tahsisatın nevi 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 20 000 20 000 20 000 
Eski yıllar borçlan 
1952 - 1956 yılları borçlan 
1937 - 1951 » » 

Pasü yekftnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

12 000 
3 000 

15 000 

50 000 

85 000 

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 kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

24 104 195 
3 112 595 
5 991 381 

85 000 

33 293 171 

26 059 517 
3 443 885 
8 682 301 

85 000 

38 270 703 

26 059 517 
3 443 885 
8 682 301 

85 000 

38 270 703 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 300 000 400 000 400 000 
Makina, alet ve malzemeleri 
onarımı , 
Hastalıklarla ve böeeklerle 
mücadele alet ve malzemeleri 1 000 1 000 1 000 

(S. Uşmsı : 43) 
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1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

20 Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 10 000 10 000 10 000 

31 Sınırlama teknik aletleri 1 000 2 000 2 000 
32 Amenajman teknik aletleri 5 000 5 000 5 000 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

metorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 4 000 4 000 4 000 

34 Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonları motorlu ve motor
suz lâboratuvar malzemesi 1 500 1 500 .1 500 

Fasıl yekûnu 22 500 23 509 23 500 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

731 İstimlâkler 
10 6831 ve 4785 sayılı kanunlar 

gereğince vapılmış ve sapıla
cak istimlâk masrafları 250 000 250 000 250 00C -

20 Fidanlık arazisi ve ağaçlandır
ma sahaları satınalma ve istim
lâk masrafları 770 000 ,710 000 710 000 

30 Bina yapımı için satmalrnacak 
veya istimlâk edilecek arazi 

741 
J51 

40 

10 

20 

31 

bedelleri 
F. A. O. yardımı ile kurulacak 
kavak istasyonuna lüzumlu 
arazinin istimlâk masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yapı işleri 
Satmalrnacak makina, alet ve 
malzemeleri 
Hastalıklarla ve böceklerle 

•mücadele alet ve malzemeleri 
Yangın söndürme alet ve mal
zemeleri 
Sınırlama teknik alet ve mal-

75 000 

50 000 

1 145000 

2 340 000 

10 000 

690 000 

210 000 
« 

50 000 

1 220 000 

3 600 000 

10 000 
/ 

741 250 

210 000 

50 000 

1 220 000 

3 600 000 

10 000 
, 

741 250 

( S. Sayısı : 43 ) 
\ 
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M. Tahsisatın nev'i 

zemeleri 
32 Amenajman teknik abt ve 

malzemeleri 
33 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve malzemeleri 

34 Teknik araştırma ve motorsuz 
lâboratuvar malzemesi 

45 Propaganda işleri için satmalı-
nacak sinema makinası ve 
malzemesi 

Fasıl yekûnu 

Satmalmacak taşıtlar 
10 Motorlu taşıtlar satmalma 

masrafları 
20 Motorsuz taşıtlar satmalma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

6831 öayılı Orman Kanunu mu
cibince satmalmacak sdlâh ye 
malzemeleri 

10 Amenajman gruplarında ve 
harita ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis muavin
lerine verilecek tabanca ve 
malzemeleri 

20 Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri ve köstebek tabanca
ları ve malzemeleri 

30 Muhafaza memurları silâh ve 
malzemeleri 

Fasıl yekûnu 

1957 1958 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 66 000 ' 66 000 

65 000 65 000 65 000 

473 250 473 250 * 473 250 

25 000 37 000 37 000 

HO 000 10 000 10 000 

1 276 250 1 402 500 1 402 500 

1 666 000 1 666 000 1 666 000 * 

1 1 1 

1 666 001 1 666 001 1 666 001 

6 000 6 000 6 000 

5 000 5 000 5 000 

1 1 1 
» » ı » 

11 001 11 001 11 001 

I a Sayısı: 43) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Fidanlıklarda yapılacak her 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

nevi stı tesisleri ve onanmı 
Devlet orman işletmeleri dö
ner sermayesi 
6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesine müsteniden yapıla
cak ikrazlar karşılığı 

470 000 

l 

2000 000 

420 000 

1 

2 000 000 

420 000 

1 

2 000 000 
Teknik araştırma enstitü ve 
istasyonlannda, tecrübe or
manlarında açılacak yollar 

10 Orman yollan yapımı masraf-
lan 50 000 50 000 50 000 

20 Orman yollan onanmı masraf -
lan 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 55 000 65 000 65 000 

Yatırımlar yekûnu 9 285 753 10 798 003 10 798 003 

[(S, Sayın: 43) 
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B •- CETVELİ 

1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
P. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Tarife bedeli 
1 1958 yılında tahsil olunacak 

tarife bedelleri ile 1957 yılında 
tahsil olunan tarife bedellerin
den bakiye olarak 

2 Müsadereli mallar bedeli ola
rak tahsil eedileceklerle 1957 
yılında tahsil olunan müsa
dereli mallar bedeli olarak 

3 İşletmelerin kân 
4 Müteferrik varidat 
5 Devlet Orman işletmelerinde 

çalışan Umum Müdürlük me
murlarının maaş, ücret ve tah
sisatları karşılığı olarak döner 
sermayeden alınacak meblâğ 18 804 009 8 879 117 8 879 117 

17 000 000 

3 307 914 
1 

1 347 000 

33 999 553 

4 070 034 
1 
1 

33 999 553 

4 070 034 
1 
1 

Fasıl yekûnu 40 458 924 46 948 706 46 948 706 

Umum Müdürlükçe tahsil edi
lecek müteferrik varidat 120 000 120 000 120 000 
6831 sayılı Orman Kanununun 
35 nci maddesi gereğince Hazi
nece verilmesi lâzımgelen 2 000 000 2000000 2 000 000 

UMUMÎ YEKÛN 42 578 924 49 068 706 49 068 706 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası O Z E T î 

Kanun 31 . VIII. 1956 6831 Orman Kanunu 

( S, Sayısı : 43 ) 



G. Memuriyetin nev'i 

Gece bekçisi 

- 5 3 -
D - CETVELİ 

Aded Ücret I G. 

MERKEZ 

Sinema uzmanı 
Sinema uzmanı 
Sinema teknisiyeni 
Makinist 
Kaloriferci 
Şoför 

Daktilo 

Tercüman (Almanca) 
Memur (Evrak sevkiyatçı) 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

VİLÂYETLER 

Telsiz teknisiyeni 

Tamir atelyesi şefi 
Telsiz santralcisi 
Şoför (Harita grupları için) 
Daktilo 
Orman muhafaza memuru 
Orman muhafaza memuru 

» » » 
Hademe (3 ncü harita grupu 
için) , 
Bekçi 
Şoför (Yangın ve koruma iş
leri için) 
Şoför (Yangın ve koruma iş
leri için) 
Şoför (Yangın ve koruma iş
leri için) 

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

60 

1 
1 
1 
8 
4 
15 
580 
580 

400 
300 
300 
300 
150 
225 
200 
200 
175 
150 
625 
150 
250 
125 
100 
125 
100 

625 
550 
625 
250 
200 
150 
175 
150 

20 200 

38 100 

1 100 

69 200 

17 175 

29 225 
1 364 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Teknik Araştırma Enstitüsü ve 
istasyonları 

Ressam 
Fotogranıetri mütehassısı 
İstatistik teknisiyeni 
Muhafaza ve rasat teknisiyeni 
Makinist (Laborant) 
Lâboratuvar şefi 
Şoför 

» 
Tercüman 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Kütüphane memuru (Fotoğrafçı) 
Kesin ve ölçme memuru 
Muhafaza memuru 
Tarım hizmetlisi (Fidancı) 
Hademe 
Bekçi 

1 
1 
1 
4 

12 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

12 
3 
5 
1 

550 
400 
400 
250 
250 
400 
200 
175 
475 
400 
175 
300 
250 
150 
150 
100 
100 

Orman Muhafaza Okulu 

Elektrikçi ustası 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
SağVk memuru 
Gece bekçisi 
îşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe (3. cü çamaşırcı) 

Orman Tatbikat Okulu 

Elektrikçi ustası 
Şoför 
Aşçı 
Doktor 
Sağlık memuru 
Tarım hizmetlisi (Fidancı) 
Gece bekçisi 
tşçi (Aşçı yamağı) 
Hademe (3. cü çamaşırcı) 

53 

175 
200 
150 
150 
150 
100 
100 
100 

150 
175 
150 
150 
150 
150 
100 
100 

2 
2 
8 100 

18 
(B. Beyan; 43) 
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6 

Memuriyetin nev'i 

Fidanlıklar 
Başmakinist 
Makinist (Sınıf 1.) 
Makinist (Sınıf 2.) 
Şoför 
Şoför 
Arabacı 
Tarım, hizmetlisi (Başfidancı) 
Tanm hizmetlisi (Sınıf 1. baş
fidancı) 

_ 0 
Aded Ücret 

5 
10 
12 
17 
40 
21 
10 

10 

300 
225 
200 
200 
175 
125 
225 

200 

t — 
G. 

6 

Memuriyetin nev'i 

Tarım hizmetlisi (Sınıf 2. baş
fidancı) 
Tanm hizmetlisi (Sınıf 1. fi-
dancı 
Bekçibaşı 
Bekçi 
Hademe 

Aded Ücret 

20 175 

50 150 
20 125 
40 100 
20 100 

275 

P. M. 

203 12 
13 

14 

307 50 

E . CETVELİ 

Tahsisatın nevi 

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 
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D. Memuriyetin nev'i 

- 5 5 -
L - CETVELİ 

Aded Maaş i D. 

MERKEZ 

9 Şube müdür muavini 

Ücretlihr 

t Orman komiseri 
7 Orman fen memuru 
7 Fidanlık müdürü 

10 40 

6 

7 
12 
13 
14 
14 
11 
12 
13 

VİLÂYETLER 

Sınıf 1 kıdemli orman 
dis muavini 
Orman mühendisi 
öğretmen muavini 
Orman kondoktoru 
Sınıf 2 orman kâtibi 
Sınıf 3 orman mesaha 

mühen-

memuru 
Orman tatbikat memuru 

» » c» 
» » » 

-
1 
2 
2 

36 
13? 
587 
40 
50 
20 

70 
60 
25 
20 
15 
15 
30 
25 
20 

Ücret 

1 170 
1 170 
1 170 

Memuriyetin nev'i 

9 Mesul muhasip 
9 Orman fen memuru 
9 Avukat 

10 Orman fen memuru 
10 Mesul muhasip 
10 Avukat 
10 Muhasip veya mutemet 
1> Orman mühendisi 
11 Avukat 
12 Orman mühendis muavini 
12 Orman fen memuru 
12 Avukat 
12 Muhasip veya mutemet 
12 Kâtip 
13 Muhasip veya mutemet 
13 Orman mesul muhasip kâtibi 
14 Orman kâtibi 
14 Orman mesaha memuru 
14 öğretmen 
14 Şef lâboratuvar 

Aded Ücret 

3 
1 
2 
2 
9 
6 
1 

10 
12 
10 
1 

12 
1 
2 
1 
2 
1 

30 
2 
2 

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, Sayın : 43 ) 
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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. 

Pasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 13 — Sınırlama kırtasiyesi 

Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi boya ve sair malzeme bedelleri de bu maddeden ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler demirbaş masrafları 
Tatbikata çıkacak Orman Fakültesi talebelerinin işletmelerde yatmalarını ve yemek pişirilme

sini temin maksadiyle satmalmacak yatak takımı ve mutfak edevatı bedelleri de bu maddeden 
ödenecektir. 

Madde 25 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme masrafları 
Madde 35 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar demirbaş masrafları 

Kazma, kürek, tırpan, her nevi makaslar ve bu hizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bun
ların onarma masrafları da buradan verilir. 

Madde 26 — 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 buda na, ekim ve dikim aletleri, eğe, kanca, zencir, 
grif, elektrik feneri ve benzeri masrafları, hesap makinesi, kompas, toprak işleme aletleri bedel
leri de bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Madde 10 — Merkez 

Madde 20 — Vilâyetler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin 

meşin ceket ve çizme ihtiyaçları da bu maddeden ödenir. Merkez ve taşra teşkilatındaki teknik me
murların ve muhafaza ve tatbikat memurlarının iş elbisesi ile ayakkabıları da bu fasıldan satmalı-
nacaktır. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 21 — Muvakkat vazife harcırahı 

Umum Müdürlükçe taşrada yaptırılacak inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mühendis 
ve sürveyanlarm 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 sahalann tefrikinde çalışacak komisyonlarla 
deliceliklerin parselâjh haritalarının tanzimi işlerinde çalıştırılacakların 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 dâ bu maddeden 
ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 54 — Propaganda için alınacak j iplerin işletme masrafları 

Jeeplerin üzerine sinema makinelerini muhafaza edecek şekilde yaptırılacak karoser masrafları 
da bu maddeden ödenir. Tamirleri de bu tertipten yaptırılır. 

Madde 56 — Yangınlarla mücadele ve koruma işlerinde kullanılacak motorlu taşıtların onarma 
masraftan 

Yangınlarla mücadele işlerinde kullanılacak jeeplerin üzerine yangm 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 istasyonlan motorlu taşıttan işletme masraflan 
• 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 Kanunun 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 masraflan 
Madde 20 — Taşıt masraflan 

Hastalıklarla mücadele işlerinde çalışacak teknik 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 k^np 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 masraflan, 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 İle hastalığın önlenmesi için tayya
re ile havadan ilâç serpilmek suretiyle yapılacak mücadelenin her türlü masrafları buradan öde
nir. 

Fasıl 416 — Okullar masraflan 
Madde 11.—- Orman Muhafaza Okulu masraflan 
Madde 12 — Orman Tatbikat Okulu masraflan 

Okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işletme ve idare masraflan ve her türlü tecrü
beler masraflan, 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 vizite ücretleri, ilâç 
bedelleri, teknik araştırma enstitüsü ile istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje masrafları, 
resim ve kabartma harita masrafları, çadır, portatif karyola, portatif masa ve sandalya, hurç, ha
rita çantaları ve arka çantası gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, yağlı boya ve fırçası, sicim, 
urgan, çivi, fotoğraf filmi ve banyo masrafları ile fidanlık tesisi, yol, kuyu, motor evi inşaatı, mo
topomp ve su borusu satmalma ve döşemesi, yağmurlama tertibatı satmalına, 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 benzeri masrafları da bu 
fasıldan ödenir, 

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 arazideki iş yerlerine ve iş yerlerinden kamp yerlerine gidiş ve 
gelişlerinde, bilirkişilerin de ikamet mahallerinden iş yerlerine ve iş yerlerinden ikamet mahallerine 
gidip gelmelerinde kullanacakları taşıtların kiraları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Başka masraflar. 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı satmalma 

ve onarma bedelleri ile tahdidedilmiş ormanlarda bozulan veya kaybolan sınır işaretlerinin yeni 
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lennıesi masrafları 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 satınalmacak 
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, hurç gibi kamp levazımatı, mutfak edevatı, satmal

ına ve onarma masrafları ile boya, haritaların havadan alınması için filim satmalına, hava fotoğ
rafları için fotoğraf kâğıdı satmalma bedelleri, fotoğraf banyo masrafları ile sıhhi ilâç kutusu 
bedelleri ile nirengi kuleleri sinyaller yapım 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 satmalma bedelleri ile işletme masrafları, 
sulama işlerine nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleri ile şoförlerin lâstik çizme, me
şin ceket bedelleri, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere çadır, portatif karyola, portatif 
sandalye ve hurç gibi kamp levazımatı satmalma bedelleri, sulama işlerinde çalışacak fidancıların 
tulum bedelleri ve benzeri masrafları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince köy ve belediyelere 
ambalajlı olarak verilecek fidanların ambalaj ve nakil masrafları, ilâç parası, doktor ve veteriner 
vizita ücretleri, kazaya uğrayan işçilerin tedavi masraflan, vergi, resim, pul, harç, her nevi tekâlif 
ile tebligat ücretleri bu maddeden ödenir. 

Fasıl 428 — Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar 
Orman içi otlaklarının tanzim, tevzi ve-ıslahı işlerinin gerektirdiği her türlü masraflar bu ter

tipten ödenir. Ayrıca bu işler için lüzumlu tohum, dikenli tel, çit kazıklan, işçi gündelikleri, arazi 
işleme aletleri, arazi tesviye aletleri, zararlı otlarla kimyevi mücadele bakımından lüzumlu ilâçlar 
ve bu ilâçların kullanılması için her türlü motorlu ve motorsuz teknik aletler, mer'a sahalannda 
yapılacak bekçi kulübeleri ve sulama tesisleri, bu işlere lüzumlu her türlü motorlu ve motorsuz 
teknik alet ve malzeme bedelleri, mer'a ıslah işlerine ait proje masraflan, resim, harita, ozalit mas
raflan, bu işlerin yapılması için lüzumlu servis yollarının inşası masraflan, mer'alarda toprak muha
fazası bakımından yapılacak teraslama ve hendekleme masrafları ve ağaçlandırma masraflan ve bu 
işlerle ilgili her türlü idare ve büro giderleri bu fasıldan ödenir. 
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Pasıl 451 — Yayın masrafları 

Madde 10 — Satınalma ve abone 
Madde 20 — Başka her çeşit yaym ve propaganda masrafları 

Propaganda için hazırlattırılıp tevzi edilecek kitap, broşür, resim, afiş, tablo ve sairenin bedel
leri ile bunlar için açılacak müsabakaların masrafları ve bunların tetkiki için teşkil olunacak 
jüri azalarına verilecek ücretler ile kurulacak fotoğraf arşivi için satmalmacak agrandisman 
makinası ve teferruatı bedelleri ve negatif filimleri ile çekilmiş fotoğraflar satınalma bedelleri, 
fotoğraf 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, 
satmalınması ve ağaç bayramları için satmalmacak fidan bedelleri ile bunların nakil ve tevzi 
masrafları da bu tertipten ödenir. 

Pasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 10 — 4489 sayıllî Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 

ile başka her çeşit masrafları 
Masrafları Marşal Yardımı Fonundan ve Birleşmiş Milletler İktisadi İş Birliği Teşkilâtı hesabın

dan ödenmek üzere staj için gönderileceklerin giliş 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 gereğirce yapılmış ve yapılacak kamulaştırma masrafları 

özel kanunlarına 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 taalllûk 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 sürveyanlarm tahakkuk edecek 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. 

( a Sayısı J 43) 
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Madde 45 — Propaganda işleri için satınalmacak sinema makinesi ve malzemeleri 

Propaganda işleri için satınalmacak sinema makinesi, jeneratörü ve buna mütef erri alet ve mal
zeme bedelleriyle montaj masrafları bu maddeden ödenir. 

Tutarı 

Fasıl 752 — Satınalmacak taşıtlar 
Madde 10 — Motorlu taşıtlar satınalma bedelleri 

Madde 20 — Matörsüz taşıtlar satınalma bedelleri 

1958 yılında satınalmacak motorlu ve motorsuz vasıtalar 
Fiyatı Aded Cinsi İhtiyacın nev'i 

490 000 17 500 
35 000 17 500 

450 000 25 000 

28 Jeep Pick-up 
2 » » 

18 Kamyon 

332 500 17 500 19 Jeep Pick - up 

£2,500 16 500 
60 000 30 000 

116 000 14 500 
100 000 20 000 

1 666 000 

5 Traktör 
2 Paletli traktör 

8 Jeep 
5 Station Wagon 

87 

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 
grupları için 

Fasıl 761 — Fidanlıklarda yapılacak her nevi sn tesisleri ve onarımı 
Su bentleri inşaatı ve buna müteferri tali tesislerin yaptırılması, santrfüj ve buna ait alet ve 

malzeme masraflariylle mevcut su tesislerinin onarma masrafları bu fasıldan verilir. 

< S. dayısı : 43 ) 



F. M. Tahsisatın nevi Görevin adı 

203 12 Vilâyetler geçici hiz- Hukukçu âza 
metliler ücreti İnşaat mühendisi 

» » 
Sürveyan 
Daktilo 

13 Yangın bekçi ve ko- Yangın bekçisi 
ruyucuları ile haber- » » 
alma nöbetçileri üc
reti 

14 Köy ağaçlama saha- Bekçi 
lan bekçilerinin ücreti > 

Âded Ücret Ây Tutarı 

4 
1 
2 
4 
18 

625 
875 
750 
400 
200 

12 
12 
12 
12 
6 

30 000 
10 500 
18 000 
19 200 
21 600 

2950 
100 

75 
175 

100 
150 

100 
75 

Yekûn 

1 5 
» 5 

Yekûn 

> ' 12 
12 

Yekûn 

99 300 

1 475 000 
75 000 

1 550 000 

90 000 
157 500 

247 500 

t>m< 

(S. Sayın t 43) 
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Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1958 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/20) 

T. C. 
Başvekâlet 30 Kasım 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Hayı: 71-647/3032 

Türkiye Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve 
Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 30. XI . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâ
yihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

{&, Sayısı:,44.) 



ESBABI 

1956 1957 1958 
F, M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

201 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 
maaşı 1 1 1 

" 202 21 Merkez hizmetlileri iiereti 4.080,275 5,255.124 5.953.824 

m 

22 Vilâyetler hizmetliler ücreti 1 1 1 

203 11 Merkez geçici hizmetliler 
ücreti 68.250 215.900 188.700 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

Geçen se 
aynı olu 
ların 12 
sisat kar 
Geçen se 
aynı olup 
rın 12 a 
karşılığıd 
Faslın m 
konulmu 

Faslın m 
konulmu 

698.700 Teşkilâtı 
fazla per 
ğundan v 
danlarla 
danların 
karşılıya 
yeniden 
mıştır. 
lira fazla 
sından il 
5.953.824 
Faslın m 
miştir. 

27.200 27.200 lir 
(E) cetv 
sanı ile 1 



1956 İ957 
F. M. Tahsisatın nev'i lira Lira 

B2 

12 Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 1 1 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 1 1 

206 11 Merkez memurları çocuk 
zammı 10.000 4.800 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 3.000 4.800 

21 Merkez memurları doğum 
yardımı 1.000 1.000 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 6.000 1.000 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 3.000 3.000 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 1.000 1.000 

40 Yakacak zammı 250 250 

1958 Fazlası Noksanı 
Lira Lira Lira 

Faslın mu 
miştir. 

1 Faslın mu 
miştir. 

4.800 40 çocuğu 
tutarı ola 
lif edilmiş 

6.000 1.200 1.200 lira 
10 çocuğu . . mıştır. 

1.000 Geçen sen 
sisat tekli 

1.000 Geçen sen 
lif edilmi 

3.000 Geçen sen 
lif edilmiş 

1.000 Geçen sen 
lif edilmi 

250 Geçen sen 
edilmiştir 



1956 
F. M. Tahsisatın nev'i l i ra 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi 
gereğince ödenecek para 
mükâfatı 2 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş 
kesenekleriyle artış, farkları 174 500 

12 % 1 ek karşılıklar 31.725 

13 Emekli ikramiyeleri 15.000 
14 Sandık yönetim masrafları 15.000 

15 Diğer ödemeler 1 

210 Temsil tahsisatı 1.800 

221 Emekli, dul ve yetim maaş
ları 3.460 

301 10 Kırtasiye 4.000 

1957 1958 Fazlam Noksanı 
Lira l i ra Lira Lira 

1 1 

225.000 252.000 27.000 

41.540 46.500 4.960 

15.000 15.000 
15.000 15.000 

1 30.000 29.999 

1.800 1.800 

4.300 4.300 

6.000 7.000 1.000 

Paslın mun 
miştir. 

Merkez ve 
veline dâh 
fbir yıllık 
man 252.00 
Maaş ve ü 
4.960 lira 
teklif edilm 
Geçen sene 
Geçen sene 
lif edilmişt 
5434 sayılı 
maddeleri 
Devlet Ha 
44 memur 
içinde tesc 
olup bütçe 
miştir. 
Umum M 
150X12 = 
miştir. 
Beş emekli 
4.300 lira t 
Geçen sene 
yeni açılan 
yeniden ih 
karşılamak 
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F. M. 

50 

Tahsisatın nev'i 

Aydınlatma 

1956 
Lira 

75.000 

1957 
Lira 

150.000 

E 60 Isıtma 300.000 300.000 

t 

1958 
Lira 

Fazlası Noksanı 
Lira Lira 

1957 yılı a 
kate alına 
ğıda göste 

Meydan 

Yeşilköy 
Diğer 24 
Ampul iht 

Toplam 
Beynelmil 
şilköy ve E 
ve hangar 
kalorifer 
na göre y 
man aşağı 

Meydanı 
ismi 

Esenboğa 
Y. Köy 
Diğer mey 
lar ihtiyac 

Toplam 



1956 
M. Tahsisatın nev'i l i ra 

Basılı kâğıt ve defterler 20.000 
11 Merkez posta ve telgraf üc

retleri 5.000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf 

ücreti 1.000 

21 Merkez telefon ücretleri 8.000 

22 Vilâyetler telefon ücretleri 30.000 

11 Merkez kira bedeli 24.000 

12 Vüâyetler kira bedeli 10.000 

1957 1958 Fazlası Noksanı 
Lira Lira Lira Lira 

30.000 30.000 

5.000 5.000 

2.000 3.000 1.000 

10.000 15.000 5.000 

100.000 125.000 25.000 

120.000 120.000 

15.000 15.000 

Geçen se 

Geçen sen 

Teşkilâtın 
yısiyle m 
riyle yap 
layı 1.000 
edilmiştir 
Umum M 
binaya t 
birçok ye 
telefona 
bakımdan 
teklif edü 
Umum M 
daM mev 
Yalova, B 
rına yen 
255.000 li 
edilmiştir 
Geçen se 
lif edilm 
duğumuz 
şılığıdır. 
Geçen se 
geldiğind 
edilmişti 



1956 
M. Tahsisatın nev'i l i ra 

Giyecekler 100.000 

10 Daimî vazife harcırahı 20.000 

,20 Muvakkat vazife hareırahı 45.000 

40 Ecnebi memleketler harcı
rahı 10.000 

1957 1958 Fazlası Noksanı 
Lira Lira * Lira l i r a 

820.000 350.000 30.000 

20.000 25.000 5.000 

60.000 120.000 tiÛ.Oüo 

10.000 10.000 

(D) cetv 
re elbise, 
meşin cek 
giyecekle 
seneye ni 
(D) cetv 
giyecekle 
1 Mart 1 
rihine ka 
çeye kon 
sarf edilm 
sene sonu 
cağı anla 
ra fazlasi 
Türkiye'n 
olan mey 
rindeki ci 
duğundan 
nik perso 
sıl olmakt 
sisat ihtiy 
deye sene 
edilmiştir 
lif edilmi 

Geçen sen 
lif edilmi 
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1956 1957 1958 
F. M. Tahsisatın nevi lira Idra Lira 

fc 

2İ d i y e t l e r taşıtları İşletme 
masrafları 170 000 170 000 192 000 

22 Vilâyetler tanıtlan onarma 
masrafları 110.000 110.000 110.000 

403 Temsil masrafları 3.000 6.000 8.000 

Fazlası Noksanı 
Lira Lira 

22 000 Umum Mü 
rında 2 B 
Cnevrole o 
3 aded vin 
dir 15 ad 
hiye araba 
ve kamyon 
man 101 a 
Bunlar şeh 
sonel nak 
Creçen sen 
tiyacı kar 
lâsiyle 192 

Yukarda c 
tanın ekse 
ikmal etm 
lanılmıyac 
sık sık a 
daimî bak 
Döviz dar 

' da alınam 
giderilmey 
tamir ve 
teklif edil 

2.000 Memleketi 
ni yeni in 
nelmilel e 
meydanlar 
danlarına 
izaz ve ikr 



1956 1957 
F. M. Tahsisatla nev'i Lira Lira 

w 

407 Geri. verilecek paralar 

408 Artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarına iştirak ede
ceklerin huzur masrafları 400 400 

412 Sıhhi malzemeler 20.000 20.000 

414 başıma masrafları 10.000 20.000 

1958 Fazlası Noksanı 
Lira Lira Lira 

ettirmekt 
daha şim 
için 2.00 
edilmiştir 

2.000 2.000 Cari yıl 
da fuzule 
sonradan 
için 1958 
teklif ed 

1.500 1.100 Esenboğa 
ve Elâzığ 
melâtınm 
günden k 
leriu hali 
lira ile k 
ne 1.100 
edilmiştir 
Bu tertip 
ihtiyacı k 
meydanın 
malzeme 
yabilmek 
25.000 lir 
Türkiye' 
lerden u 
radyoren 
tün ihtiy 
gönderilm 
liyat eks 
dır. Bu 

25.000 5.000 

35.000 15.000 



ö? 

fc 

1956 1957 
F« M. Tahsisatın ner'i l i r a Lira 

4İİ Vergi ve resimler 20.000 50.000 

418 Faiz, acyo ve para taşım* 
masrafları 5.000 8.000 

41» Mahkeme masrafları 7.000 35.000 

420 10 Her' türlü meydan, meydan 
tesislerinin ve vasıtalarının 
işletme, bakım, onarma mas-
raflariyle meydan işletme
siyle ilgili sair masraflar 350.000 850.000 

1958 Fazlası Noksanı 
Lira Lira Lira 

nulan tah 
edilmiş v 
15.000 lir 
edilmiştir 

70.000 20.000 Yeşilköy 
vergileriy 
olan müe 
da nispî p 
bedellerin 
ödendiği 
ra fazlaai 

8.000 • 1957 yılın 
fi geldiği 

, edilmiştir 
35.000 1957 yılın 

fi geldiği 
lif edilmi 

1.150.000 300.000 İzmir, Ad 
cut telek 
riyle rad 
takviyesi 
göre tesi 
lerle yap 
Bahis me 
nin grup 
lerde kul 
vamlı ola 
elden çık 



1956 1957 1958 
F. M. Tahsisatın ner'i Lira lira lira 

* . 

20 H'andling, lokanta, çeşitli «a 
tış yerleri ve benzerleri hiz 
metler karşılığı masrafları 17.000 25.000 50.000 

426 Pasif korunma masrafları 

451 10 Satmalma ve abone 1.000 2.000 4.000 

Fadan Noksanı 
Lira Lira 

danların 
dalanılm 
bütçesine 
sat knnu 
Muhtelif 
yofar ve 
cereyan 
tahsisat 
kuvvet s 
nın senel 
zot, benz 
i'iriz için 
işler için 
teklif ed 

25.000 İdaremize 
makta ol 
de temin 
ling hizm 
berber ve 
yaçlar ve 
eyliyen i 
miyeti ha 
25.000 lir 
miştir. 
1958 yılı 
maksadiy 
tir. 

2.000 1957 yılı 
gazetesiyl 
eden gün 
lî yıl son 



1956 195T 
Tahsisatın nev'i l i ra Lira 

Başka her çeşit masraflar 5.000 5.000 

Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı mem
leketlere gönderileceklerin her 
çeşit masrafları 6.000 10.000 

BCongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin üarcırah ve 
masrafları 1 10.000 

1958 Fazlası Noksanı 
l i ra l ira Lira 

rini de a 
tahsisatın 
yapılmak 
mecmua t 
barla gaze 
ber ÎCAO 
bilgilerini 
bütçesind 
4.000 lira 

7.500 2.500 1957 yılı 
ay zarfın 
na göre y 
gelmiyece 
çeye 2.5 
lif edilmi 

70.000 60.000 Yıllık İC 
jelerine g 
lin Amer 
rılmış ay 
olan 5 pe 
edilerek 
için 60.00 
sisat tekl 

10.000 4749 sayı 
vacılık Te 
duğumuzd 



1956 1957 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

476 10 Hava trafik kontrol umumi 
masrafları 10.000 10.000 

476 20 Yurt içinde kurs ve staja 
tâbi tutulacak personelin 
her çeşit masrafları 10.000 10.000 

501 Geçen yıl borçları 10.000 68.500 

502 1936 - 1956 yılları borçları 2.001 20.000 

505 Hükme bağlı borçlar 1 100.000 

1958 Fazlası Noksanı 
Lira Lira Lira 

ması ger 
Umum Mü 
personelin 
teklif edil 

10.000 Yeni açıla 
ile 24 saa 
eden Elâz 
sonelinin 
siyle alın 
raflarını 
sisat tekli 

20.000 10.000 1958 yılı 
rülen 170 
ye ve har 
telif süre 
leri için 

68.500 1957 yılın 
sat kâfi g 
miştir. 

20.000 1957 yılın 
diğinden 
olarak tek 

150.000 50.000 Hükme b 
çen yıla 
bebi Mül 
uçak kaza 
valarının 
lunmasın 
olarak 50 
teklif edi 
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1956 1957 
F. M. Tahsisatın nev'i lira Lira 

20 Pist tamiratı 900.000 1.360.000 

w 
w 

t 

Yapılacak 
1. Bursa 
da en za 
mış ise d 
yapılacağ 
taksiratım 
2. İzmir 
lında pi 
metrelik 
rette yap 
800 metr 
ruri bulu 
3. Yeşilk 
rıldığmda 
200.000 l 
4. Afyon 
almmıyan 
miri için 
5. Sivas 
seferlerin 
ri için 15 
6. İsken 
cenup pi 
7. Esenb 
nan otop 
yeni inşa 
meydan 
ları için 
8. Elâzı 
noksan d 
ğer tamir 
9. Şikag 



1956 1957 
F. M. Tahsisatın nev'i lira Lira 

^ 731 îstimlâk ve satmalına 40 000 

.5» 

£ 

741 Yapı işleri 360 000 

1958 Fazlası Noksanı 
Lira Lira Lira 

lerine gö 
meydanl 
larda ya 
lira. 
10. Yeş 
ğer meyd 
masrafla 
meydanl 
ve diğer 
kış mevs 
için 200. 
tahsisat 

60 000 20 000 Birçok m 
metindek 
peratifle 
ça sürat 
suretiyle 
emniyeti 
lara yap 
pahalıya 
binalarda 
üzere ş 
arazi isti 
ret vardı 
ne 20 00 
sat teklif 

1000 000 640 000 Yapılaca 
1. Esen 
jen grup 
ve bakım 
kez ately 
2. Yeşil 



1956 
P. M. Tahsisatın nev'i lira 

751 10 Makine, vasıta yedek parça
lan satınalma masrafları 400.000 

1957 1958 Fazlası Noksanı 
Lira Lira lira Lira 

400.000 450.000 50.000 

cek 7 ad 
3. Meyd 
ve Urfa' 
nası inşas 
4. Esen 
ve binan 

' 5. Yeşil 
zum görü 
6. Bağlı 
na ait a 
larının in 
mir'de y 
500 000 l 
sat teklif 

Beynelm 
boğa hav 
devamı m 
rulmasın 
kardan t 
rine müs 
birer ade 
meydan 
arabaları 
bulunan 
0.10 veya 
tası alınm 
Beynelm 
de veya 
meydanın 
an evvel 
Enenboğ 
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1956 1957 
P. M. Tahsisatın nev'i Lira lira 

2 752 20 Her nevi yer taşıtları ve 
'm telekomnikasyon cihazları 
£ ve yedek parçaları satm-
3 alma ve tamir masrafları 500 000 500 000 

752 30 Yer vasıtaları ile telekomini-
kasyon cihazları bakım ve 
revizyon atelyesi için satın-
abnacak alet ve malzeme 50.000 50.000 

1958 Fazlası Noksanı 
lira lira lira 

detince m 
tip ve ta 
yedek pa 
Ankara'd 
makta ola 
beke cere 
imkânsızl 
daimî ve 
10 voltlu 
tiza ettiğ 
lira fazla 
edilmiştir 

500 000 i K 1957 yılın 
geldiğind 
tahsisat t 

100.000 50.000 Memleket 
yette bulu 
rin arıza 
nisiyen g 
tamirleri 
lerde yük 
ihtiyaç hâ 
Bu gibi b 
boğa ve Y 
tronik ve 
için 1958 
siyle 100. 



F. M. Tahsisatın nev'i 
1956 
Lira 

1957 
Lira 

1958 
Lira 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira 

40 İngiliz kredisiyle satmalınan 
malzeme bedelinin taksitleri 
olup Hazineye ödenecek para 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1 İşletme varidatı: 
1 Konma ve konak

lama varidatı 

2 Binalar kira va
ridatı 

3 Handling varidatı 

4 B I Telsiz mesaj 
cihazı varidatı 

5 Çeşitli varidat 

160.000 160.000 

B - Cetveli esbabı mucibesi 

10.000.000 
idaremize i 
yesi olup h 

1956 
Lira 

1957 
Lira 

1958 
Lira 

Fazlası 
Lira 

760.000 1.165.000 2.200.000 1.035.000 

300.000 600.000 640.000 

10.000 20.000 

40.000 

10.000 

170.000 550.000 1.528.000 978.000 

5.000 50.000 142.000 92.000 

Esbabı mucibe 

1957 yılı varidat bütçesine nazaran ya 
rist ve memleket içi ticaret uçak sefe 
sjylç hasılatın ve Kasım 1957 ayı sonu 
lira nazara alınarak 1958 yılı bütçesin 
2.200.000 lira tahsisat tahmin edilmiş 

Meydanlara ait bulunan binalarla tesis 
yabancı şirketlerin talepleri üzerine 
tahmin edildiğinden 1958 yılı bütçesi 
miştir. 
Muhtelif şirketlerin talebi üzerine yap 
yardımlariyle temin edilecek hasılatın 
tahmin edilmiştir. 

1957 yılı içinde çekilen B± telsiz mesa 
nazarı itibara alınarak 1958 yılı hasıla 
1.528.000 liraya yükseleceği tahmin ed 
Emanet eşyalar otobüs hasılatı duş ve 
sebebiyle 1958 geliri 142.000 lira olara 

Yekûn 1.235.001 2.375.000 4.530.000 2.155.000 
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Not : 

Raportörler raporu Münakalât Vekâleti raporu ile birleşiktir. 

(&-8ıgRB:44) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 3.1. 1958 
Esas No. 1/20 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
[Müdürlüğü 1958 yılı bütçesi hakkında hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri 
Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 30 XI . 
1957 tarihli ve 71-647/3032 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Münakalât Vekili, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi ve Maliye 
Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum müdür
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi' Umum 
Müdürlüğü 1958 yılı bütçesini encümenimiz na
mına tetkik eden raportörlerimizin hazırlamış 
oldukları rapor mütalâa edildikten ve Umum 
Müdürlüğün faaliyet sahasına giren mevzular 
üzerinde cereyan eden müzakerelerden ve vâki 
sualler Hükümet tarafından cevaplandırıldık
tan sonra lâyihanın bir ve ikinci maddelerine 
merbut (A/l), (A/2) ve (B) işaretli cetvellerin 
tetkikine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı masraf tertiple
rini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 1 484 259 lira fazlasiyle 
10 830 581 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvel yekûnu ise yine 1 331 250 lira 
fazlasiyle 4 420 000 lira olarak Hükümetçe tes-
bit ve teklif edilmiş olup görülen artış ve eksi
lişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçesinde 
her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

Cetveller üzerinde encümenimizce yapılan 
inceleme sonunda (A/l) işaretli cetvelin fasıl 
ve maddelerine mevzu tahsisatlar üzerinde bir 
tadile lüzum görülmemiş ve (A/2) işaretli cet
velin 752 nci yeniden alınacak taşıtlar ve tele
komünikasyon cihazları faslının 20 nci her nevi 
yer taşıtları ve telekomünikasyon cihazları ile 
yedek parçaları satmalma ve tamir masrafları 
maddesine, kuruluş halinde bulunan meydanla
rın âcil teçhizatının temini maksadiyle 487 500 
liranın ilâvesi uygun görülmüş ve bu suretle 

(A/2) işaretli cetvel yekûnu 4 907 500 lira ola
rak kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1958 yılı varidatını gös
teren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla 
nispetle 2 815 509 lira olarak Hükümetçe tah
min ve tesbit edilmiş olup bu varidat, 6 900 000 
lirası umumi bütçeden verilen tahsisattan, 
3 820 581 lirası geçen yıldan devreden nakit 
mevcudundan ve mütebaki 4 530 000 lirası da 
idarenin çeşitli gelir kaynaklarından tahassul 
etmektedir. 

Cetvelin 1 nci işletme varidatı faslının 1 nci 
konma ve konaklama varidatı maddesi ile 4 ncü 
telsiz mesaj cihazı varidatı maddesine mevzu 
muhammen varidatın, alman izahata nazaran 
daha fazla miktarda tahakkuk edeceği anlaşılmış 
olduğundan (A/2) işaretli cetvele yapılan zam
mın karşılığı bu maddelere aksettirilmek sure
tiyle (B) işaretli cetvel yekûnu 15 738 081 lira 
olarak encümenimizce tahmin ve kabul edilmiş
tir 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, encü
menimizce yapılan tadilâttan sonra husule ge
len rakamlar aksettirilmek suretiyle, üç ve dör
düncü maddeleri Hükümetin teklifi veçhile ay
nen, beşinci maddesi, Devlet Hava Meydanları 
işletmesi ibaresinin ilâvesiyle ve mütaakıp mad
deleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Delet Hava Meydanları İşletmesi Umum Mü
dürlüğünün 1958 yılı Bütçe kanunu lâyihası 
merbudatı bulunan cetvellerle birlikte Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Bursa Zonguldak 
H. îmre JET. Köymen 8. Ataman 

Kâtip 
Balıkesir Afyon K. Ankara 

M. H. Timurtaş M. Â. Ülgeri 31. Akpmar 

(S. Sayısı: 44) 
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Ankara 

Muhalifim 
/ . Seçkin 
Çorum 

T. Gürsel 

Erzincan 
R. Bayındır 

İstanbul 
N. Kırşan 

Artvin 
T. Gümüşel 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Erzurum 
§. Erker 

zmir 
Z>. Akhel 

Çankırı 
F. Arkan 

Elâzığ 
Muhalifim 

E. Miiftügil 
Gazianteb 

E. Cenani 
îzmir 

B, Bilgin 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Manisa 
S. Mıhçıoğlu 

Rize 
H. Agun 

Siird 
M. D. Süalp 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Nevşehir 
İV. önder 

Rize 
/. Akçal 

Yozgad 
T. Alpay 

Zonguldak 
H. Timur 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Ordu 
' A. H. Onat 

Siird 
B. Erden 
Zonguldak 
T. Öktem 

(S. Sayısı: U) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ j 

Devlet Hava Meydanları isletmesi Umum Mü
dürlüğü 1958 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan masrafları için bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 10 830 581 lira 
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 4 420 000 lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğünce 1958 bütçe yılında el
de edilecek varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 15 250 581 lira olarak tahmin 
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 İcra Ve
killeri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olması şarttır. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan 
ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1958 büt
çe yılında kullanılamaz. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü bütçesi
nin aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu 
fasıllara Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
lardan ödenir. 

1939 - 1956 Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çesinde bulunan borçlar, • 1958 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım fa
sılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden eski yıl-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet Hava meydanları işletmesi Umum Müdür
lüğü 1958 yılı bütçe kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Hava meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğü 1958 bütçe yılı yatı
rımlar dışında kalan masrafları için bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 830 581 
lira ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 907 500 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Umum Müdürlüğünce 1958 bütçe yılın
da elde edilecek varidat, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 15 738 081 lira ola
rak, tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —- Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı Devlet Ha
va meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 
bütçesinin ait olduğu tertiplerinde karşılığı 
bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasılla
rından bu fasıllara Maliye Vekâletince aktarı
lacak tahsisatlardan ödenir. 

1939 - 1956 Devlet Havayolları ve Devlet 
Hava meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 
bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman acı
mana uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
sinde bulunan borçlar, 1958 bütçeninin ilgili 
hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım 

(S . Sayısı : 44) 
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B. E. 

lar borçları faslına Maliye Vekâletince aktarıla
cak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 6. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 
hinden itibaren mer'idir. 

1 Mart 1958 tari-

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan, 
Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
// . Erkmen 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
8. Ytrcah 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı . 

T. İleri 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

Ş. Ergin 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve Inh. Vekili 
//. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekili 
8. Ağaoğlu 

îmaT Vekili 
M. Berk 

fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden 
eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince 
aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 44) 
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A/l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

202 

203 

11 
12 
21 
22 

21 
22 

11 

12 

Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

376 650 
154 250 

1 

1 

530 902 

5 255 124 
1 

5 255 125 

215 900 

1 

215 901 

376 650 
154 250 

1 

1 

530 902 

5 953 824 
1 

5 953 825 

188 700 

1 

188 701 

376 650 
154 250 

i 
1 

530 902 

5 953 824 
1 

5 953 825 

188 700 

1 

188 701 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ücretleri 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

4 800 

4 800 

4 800 

6 000 

4 800 

6 00Ö 
(S. Sayı» Î U) 
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F. M. 

21 

22 

31 

32 

40 

Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları Ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
250 

15 850 

1958 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
250 

17 050 

L için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 000 

1 000 

3 000 

1 000 
250 

17 050 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş 
kesenekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyeleri 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

301 

225 000 
41 540 
15 000 
15 000 

1 

252 000 
46 500 
15 000 
15 000 
30 000 

252 000 
46 500 
15 000 
15 000 
30 000 

210 
221 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

ikinci kısım yekunu 

296 541 

1 800 
4 300 

6 320 421 

358 500 

1 800 
4 300 

7 055 080 

358 500 

, 1 800 
4 300 

7 055 080 

Üçüncü kısım - Yönetim' 
masrafları 

10 
20 
30 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 

(S» Sayın i :44) 

6 000 
5 000 
4 000 

7 000 
6 000 
5 000 

7 000 
6 000 
5 000 



F. M. Tahsisatın nev'i 

1957 1958 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edüen 
Lira Lira Lira 

40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

12 000 
3 000 
3 000 

33 000 

8 000 
80 000 
35 000 
24 000 

150 000 
300 000 

597 000 

12 000 
5 000 
3 000 

38 000 

12 000 
50 000 
25-000 
45 000 

175 000 
375 000 

682 000 

12 000 
5 000 
3 000 

38 000 

12 000 
50 000 
25 >X)0 
45 000 

175 000 
375 000 

682 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret-

30 000 30 000 30 000 

305 

306 
307 

12 

21 
22 

11 
12 

10 
20 
40 

leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

5 000 

2 000 
10 000 

100 000 

117 000 

120 000 
15 000 

135 000 

320 000 

20 000 
60 000 
10 000 

5 000 

3 000 
15 000 

125 000 

148 000 

120 000 
15 000 

135 000 

350 000 

25 000 
120 000 
10 000 

5 000 

3 000 
15 000 

125 000 

148 000 

120 000 
15 000 

135 000 

350 000 

25 000 
120 000 
10 000 

(S . Sayın: 44) 
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1957 1958 30İı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene 

tahsisatı istenen kabul ed^en 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

50 

308 

11 
12 

-

309 
11 

12 

21 

22 

Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin harcırah ve başka masraf
ları 

Fasıl yekûnu 

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 taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

165 000 

255 000 

3 000 
3 000 

6 000 

2 000 

1 000 

170 000 

110 000 

283 000 

1 776 000 

165 000 

320 000 

3 000 
3 000 

6 000 

15 000 

5 000 

192 000 

110 000 

322 000 

2 031 000 

165 000 

320 000 

3 000 
3 000 

6 000 

15 000 

5 000 

192 000 

110 000 

322 000 

2 031 000 

403 
407 
408 

412 
414 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Geriverilecek paralar 
Artırma, eksiltme, ihale komis
yonlarına iştirak edecek üye
lerin huzur masrafları 
Sıhhi malzemeler 
Taşıma masraf lan 

(S. Sayısı ; 

6 000 
0 

400 
20 000 
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8 000 
2 000 

1 500 
25 000 
35 000 

8000 
2 000 

1 500 
25 000 
35 000 
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1957 1958 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

417 Vergi ve resimler 50 000 70 000 70 000 
418 Faiz, acyo ve para taşıma mas-

rafları 8 000 8 000 8 000 
419 Mahkeme masrafları 35 000 35 000 35 000 
420 Meydan hizmetleri 

10 Her türlü meydan tesislerinin 
ve vasıtalarının işletme, ba
kım, onarma masraflariyle 
meydan işletmeleriyle ilgili 
sair masraflar * 850 000 1 150 000 1 150 000 

20 Handling, lokanta, çeşitli, sa
tış yerleri ve benzerleri hiz
metler karşılığı masraflar 25 000 50 000 50 000 

426 
451 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

875 000 

1 

2 000 
5 000 

7 000 

1 200 000 

1 

4 000 
7 500 

11 500 

1 200 000 

1 

4 000 
7 500 

11 500 

452 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı memle
ketlere gönderileceklerin her 
çeşit masrafları 10 000 70 000 70 000 

453 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 10 000 10 000 10 000 

476 Kurs masrafları 
10 Hava trafik kontrol kursu 

umumi masrafları 10 000 10 000 10 000 
20 Yurt içinde kurs ve staja tâbi 

tutulacak personelin her çeşit 
masrafları 10 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 20 000 30 000 30 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1 061 401 1 506 001 1 506 001 

[{3. Sayısı ı 44) 
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Tahsisatın nev'i 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
1939 - 1956 yıllan borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısmı yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

ÜMUHÎ YEKÛN 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

68 500 
20 000 

100 000 

188 500 

6 320 421 
1 776 000 
1 061 401 

188 500 

9 346 322 

1958 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

68 500 
20 000 

150 000 

238 500 

7 055 080 
2 031 000 
1 506 001 

238 500 

10 830 581 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
. Lira 

68 500 
20 000 

150 000 

238 500 

7 055 080 
2 031 000 
1 506 001 

238 500 

10 830 581 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

Meydanlar, istasyon binalan, 
hangar ve atelyeler, pist tami
ratı ve küçük yapılar 
Meydan binalan, hanear ve 
atelyeler tamiratı ve küçük ya
pılar 278 750 • 500 000 500 000 
Pist tamiratı 1360 000 1500 000 1500 000 

Pasü yekûnu 1 638 750 2 000 000 2 000 000 

(S. Sayı» : 44) 
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F. 'M. Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

731 İstimlâk ve satmalına 

741 Yapı işleri 

751 Meydanlar için satın alınacak 
nıakina, vasıta ve yedek parça
lar 

10 Makina, vasıta ve yedek parça
ları sâtmalma masrafları 

20 Elektrojen grupları, bıüıar ve 
mazot kazanları yedek parça
ları sâtmalma masrafları 

40 000 60 000 60000 

360 000 1 000 000 1 000 000 

400 000 

100 000 

450 000 450 000 

150 000 150 000 

Fasıl yekûnu 500 000 600 000 600 000 

752 Yeniden alınacak taşıtlar ve 
telekomünikasyon cihazları 

20 Her nevi yer taşıtları ve tele
komünikasyon cilıazlariyle ve 
yedek parçaları satmalına ve 
tamir masrafları 500 000 500 000 987 500 

30 Yer vasıtaları ile telekomüni
kasyon cihazları bakım ve re
vizyon atelyesi için satmalına -
cak alet ve malzeme 50 000 100 000 100 000 

40 İngiliz kredisiyle satmalman 
malzeme bedelinin taksitleri 
olup Hazineye ödenecek para • 0 160 000 160 000 

Pasü yekûnu 550 000 760 000 1 247 500 

Yatırımlar yekûnu 3 088 750 4 420 000 4 907 500 

( SL Sayısı : 44) 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

İşletme varidatı . 
Konma ve konaklama varidatı 
Binalar kira varidatı 
Handlinıg varidatı 
B I Telsiz mesaj cihazı varidatı 
Çeşitli varidat 

Fasıl yekûnu 

1957 .-. 
Y ı l ı 

talıminleri 
Lira 

1 165 000 
600 000 
10 000 

550 000 
50 000 

2 375 OOO 

1958 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

2 200 000 
640 000 
20 000 

1 528 000 
142 000 

4 530 000 

Encümence 
. tahmin edilen 

Lira 

2 500 000 
640 000 

20 000 
1 715 500 

142 000 

5 017 500 

Hazine yardımı 
Geçen yıllardan devreden nakit 

UMUMÎ YEKÛN 

6 900 000 
3 160 072 

6 900 000 
3 820 581 

6 900 000 
3 820 581 

12 435 072 15 250 581 15 738 081 

(& Sum ; 44) 



Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

Trafik teknisiyeni 

» 
» 

» 
» 

Telsiz teknisiyend 
» 
» 

» 
» 

Er trafik enspektörü 
» ^ » 

Teknik kontrol 

Başmakinist 
Makinist 

UstaJbaşı 
Usta 

RevizÖr 

» 
Daktilo 

» 

Tercüman 

Sağlık memuru 
» » 

Hemşire 
» 

Apron emniyet memuru 

O - CETVELİ 

Aded Ücret G. 

16 
23 
24 
9 

17 
28 
31 
40 
4 

10 
10 
23 
35 
26 
1 
1 
1 
6 
2 

18 
28 
45 
48 
4 
8 
8 

20 
2 
2 

10 
2 
4 
3 
1 
2' 

10 
14 
1 
2 

12 

625 
550 
475 
625 
550 
475 
400 
350 
625 
550 
475 
400 
350 
600 
625 
550 
475 
400 
475 
475 
400 
350 
300 
400 
400 
350 
300 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
625 
550 
300 
250 
300 
250 
250 

Memuriyetin nev'i 

Danışma memuru 

Permi memuru 
» » 

Santral memuru 

Şef 
» 

Memur 

» 
Şoför 

» 
Hademe 

6 Bekçi 

îşçi 

» 

» 
itfaiye şefi 

» » 
» şoförü 
» » 

Meydan traktör, şarj, projektör, 
greyder, ekskavatör operatörü 
Meydan traktör, şarj, projektör, 
greyder şoförü 
İtfaiyeci 

Aded 

6 
6 
2 
2 
6 
9 
6 
9 
14 
16 
15 
17 
15 
25 
40 
15 
25 
30 
6 
8 
47 
84 
5 
20 
30 
35 
20 
2 
2 
3 
4 

Ücret 

350 
300 
350 
300 
300 
250 
475 
400 
400 
350 
300 
250 
225 
300 
250 
150 
125 
100 
200 
175 
150 
125 
250 
200 
175 
150 
125 
475 
400 
300 
250 

Bahçrvan 

6 300 

3 
30 
60 
2 
2 

1 178 

250 
250 
225 
250 
225 

(S. Sayısı $ 44) 
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E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti , 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnebi uzmanlar ve hizmetlilerle bun
lara yardımcı personelin harcırah ve 
ücretleri 

L CETVELİ 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

4 
4 
6 
4 
6 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

5 
6 
7 

MERKEZ 

Teknik müşavir 
Yüksek mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 

» 
Kısım âmiri 

» » 
Şef 
Sekreter 

» 
Memur 

Yekûn 

VİLÂYETLER 

Meydan müdürü 
» » 
» » 

1 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 

25 

5 
7 
7 

90 
90 
70 
90 
70 
60 
60 
50 
40 
35 
30 
30 

80 
70 
60 

Yekûn 19 

(S. Sayın : 44) 
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R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti 
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 ve gerekse vilâyetlerdeki ha
va meydanlarında çalışanlara ait ücretler bu tertipten ödenir. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
(D) cetveline dâhil teknisiyen, trafik teknHyeni, 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 yuda bir defa verilecek palto, bütçedeki tah
sisatın müsaadesi nispetinde ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde başmakinist, makinist, 
ustabaşı, usta, revizör, işçi, itfaiye şoförü ve dii>er şoförlerle iş 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 bedelleriyle bu tertibe ait alım ilân 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-resimlcriyle nispî pul bedelleri bu tertipten öde
nir. 

Fasıl 418 — Faiz, Acyo ve para taşıma masrafları 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleri bu işlerle ilgili başka bütün 

masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkeme borçları, baro kayıt ücretleri, icra masrafları ve pul bedelleri, mukaveleler, avukat

lık ücretleri ile bu işlerle ilgili bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasü 420 — Meydan hizmetleri 
Madde 10 — Her türlü meydan tesislerinin ve vasıtalarının işletme, bakım ve onarım masraflariy-

le meydan işletmesiyle ilgili sair masraflar 
a) Her cins makina, vasıta elektrojen grupları, buhar ve mazot kazanları ile benzeri malzeme* 

(& Sayısı t U) 



nin işletme, bakım, onarım ve donatım masraflariyle satmaiınacak malzeme karşılıkları kaynak iş-
W; lerinde kullanılacak oksijen tüplerinin doldurulması ve bu işlerde çalıştırılacak teknik eleman ve 

fe, işçi yevmiyeler^ 
b) Hava seyrüseferleri için lüzumlu olan yer telsizleri, diyagramları ile uçuş seyrüsefer harita» 

lan, firekans kabloları ve teknik tesisatının bakım 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 üe-
*' retleri, 

e) işletme ile ilgili basılı kâğıt ve defter, kâğıt masrafları ye tabiyeleri, 
f) Memur ve müstahdemlerin şehirle meydan arası gidiş ve dönşülerine ait taşıt masrafları, 
g) Telsiz muhaberatının temini için vâki cereyan bedelleriyle telsiz akülerinin şarjları, gece iniş 

mahalleriyie apronlarm tenvirine ait cereyan bedelleri, 
lı) . Trafik kontrol hizmetlerinin ifası için lüzumlu her çeşit evrakı matbuanın kâğıt ve basın 

masraflariyle işletme ile ilgili diğer çeşitli masrailar, 
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 hizmetleriyle lokanto, çeşitli satış yerleri, emanet odaları, berber ve benzeri 
=; hizmetlerin masrafları, yapılacak sabit tesisler ve bu yerlere ihtiyacolaeak döşeme demirbaş ve diğer 
}•• malzeme ile handling hizmetlerinde kullanılacak motorlu vasıta ve makine ve alet bedelleri bu ter

tipten ödenir-
t 

Fasıl 701 — Meydanlar istasyon binalan hangar ve atelyeler pist tamirata 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 çalıştırılacak meslek isçisi 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 satmaiınacak 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 satmaiınacak 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 parçalan sa» 
tmalma masrafları 

* Yer taşıtları ile telekomünikasyon eihazlan ve yedek parçaları lüzumlu lâstik cam gibi bunlar
da kullanılacak malzemenin satmalma bedelleri nakliye, ardiye, gümrük, Sigorta masraflan ve 
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ecnebi memleketlerden satınalmacak malzemelere ait posta, telgraf, telefon masrafları ve hu sa
tınalmalarla ilgili başka masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 30 — Yer vasıtaları telekomünikasyon cihazları bakım ve revizyon atelyesi işin satmalman 
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 
satınalma bedeli nakliye, sigorta, gümrük, ardiye ve anbalâj masraflariyle bu satınalmalarla ilgili 
başka bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

E -CETVELİ 

Görevin adı 

inşaat yüksek mühendisi veya inşaat mühendisi 
İnşaat mühendisi 
Elektrik ve eloktronik uzmanı (Kuvvetli akım) 
Elektrik ve elektronik uzmanı (Zayıf akım) 
Elektrik ve elektronik telefon uzmanı 
Başhekim 
Hasılat ve Handling hizmetleri uzamnı 
Doktor 

12 aylık tahsisat tutarı 
5 aylık tahsisat tutarı 

Aded Ücret 

1 875 
1 750 
1 875 
1 750 
1 750 
1 625 
1 625 
2 550 
10 475 

19 

133 200 
55 500 

Yekûn 188 700 

»e«a 
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Petrol Dairesi Reisliği Bütçesi 





Petrol Dairesi Reisliği 1958 yılı Bütçe kânunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/30) 

r. o. 
Ba§vekâlet 30 . XI . 195? 

Kanunlar ve Kararlar " • 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 * 651/3036 
* Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Petrol Dairesi îteisliği 1958 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra 
Vekilleri Heyetince 30 . X I . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

' v MASRAF BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

F. M. 

201 11 Memurlar maaşı : 
Geçen yıl tahsisatından 44 500 lira noksaniyle 405 500 lira tahsisat konulmuştur. 

12 Mukaveliler maaşı : 
Geçen yıl tahsisatına 8 900 lira fazlasiyle 93 900 lira tahsisat konulmuştur. 

21 Açık maaşı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

202 Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl tahsisatına 20 825 lira fa4asiyle 95 625 lira tahsisat konulmuştur. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
Geçen yıl tahsisatından 35 000 lira fazlasiyle 85 000 lira tahsisat konulmuştur. 

206 11 Çocuk zammı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

21 Doğum yardımı u * 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

31 ölüm yardımı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Geçen yılda mevcudolntıyan bu fasıl dairemizin devamlı ecnebilerle teması olan daire 
olması hasebiyle memurları teşvik için 1 500 liralık tahsisat konulmuştur. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı : 
Geçen yıl tahsisatına 828 lira fazlasiyle 20 210 lira tahsisat konulmuştur. 

12 % 1 ek karşılıklar : 
Geçen yıl tahsisatından 141 lira fazlasiyle 3 966 lira tahsisat konulmuştur. 

13 Emekli ikramiyesi : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

14 Sandık yönetim masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur, 

15 Diğer ödemeler : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmugtur, 

210 Temsil tahsisatı (6326 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin (a) fıkrası) : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

301 Büro masrafları ; 
10 Kırtasiye : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur 
20 Döşeme : 

Geçen yıl tahsisatından 3 000 lira noksaniyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 
30 Demirbaş : 

Geçen yıl tahsisatından 1 000 lira noksaniyle 4 000 lira tahsisat konulmuştur 
40 öteberi masrafları : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 
50 Aydınlatma masrafları : 

Geçen yıl tahsisatından 500 lira noksaniyle 2 500 lira tahsisat konulmuştur. 
60 Isıtma : 

Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

303 Basılı kâğıt ve defterler ; 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur 

304 11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur, 

21 Telefon masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur 

305 Kira bedeli ; 
Geçen yıla nazaran 49 500 lira fazlasiyle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler : 
Geçen yıla nazaran 350 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif edilmiştir. 

307 10 Daimî vazife harcırahı ; 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
* Gecen yıl tahsisatından 5 000 lira noksaniyle 15 000 lira teklif edilmiştir, 

40 Ecnebi 'memleketler harcırahı : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği talimin edilerek aynen konulmuştur, 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle .bunlara yardımcı personelin harcırah ve foaşka m 
rafları -
Geçen yıla nazaran 16 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir 

S Safîsi 45 
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4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları .* 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

işletme masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 
Onarma masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği talimin edilerek aynen konulmuştur. 

Temsil masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tanmin edilerek aynen konulmuştur. 

Geriverilecek paralar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 
Malhkeme harçları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 

Petrol 'hakkı sahipleri tarafından ika olunacak zararların tazmini ve hasarların telâ
fisi maksadiyle yapılacak 'ödeme masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 
istimlâk olunacak arazilere ait istimlâk bedelleri karşılığı ve ilgili masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceği tahmin edilerek aynen konulmuştur. 
6326 sayılı Petrol Kanununun 27, 38, 51,52 ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği mas
raflar : 
Geçen yıla nazaran 43 000 lira fazlasiyle 50 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Mahkeme masraf lariyl e 6326 say ıh Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere ve
rilecek ücret ve masraflar : 
Geçen yıl tahsisatından 5 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Satmalma ve abone : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 
Başka her çeşit masraflar : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir, 

Geçen yıl borçlan : 
Geçen yala nazaran S 725 lira fazlasiyle 9 725 lira tahsisat konulmuştur. 

Eski yıllar borçları (1954 ilâ 1956) : 
Geçen yıl da bu fasla dairenin yeni olmasından ihtiyaç hissedilmemiş olduğundan bu 
yıl fasla 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Geçen yıl tahsisatı kâfi geleceğinden aynen konulmuştur. 

, si. tiayibi ; 4o ; 
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Varidat bütçesi gerekçesi 

r. M. 

I Yatırımlar dışında kalan Hazine yardımı : 
Aşağıda kendi fasıllarında izah edildiği veçhile Petrol Dairesinin geliri 1 460 002 lira 
ve geçen yıldan devredecek nakit mevcudu 300 000 lira olup ceman yekûn 1 760 002 
lira tahmin edilmiştir. 
1958 yılı (A/l) cetveli yekûnu ise 1 025 128 lira olduğundan her ikisi arasında 
734 874 lira gelir fazlası olduğundan 1958 malî yılında Hazine yardımına ihtiyacolma-
dığı. 

Petrolden Devlet hakkı : 
Bu varidat 1 460 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Beş bölgede 18 şirket, 188 sahada 
8 723 731 hektar arazide petrol aramaktadır. 
6558 ve 6987 sayılı kanunlara göre bu sahalardan bir kısmının 1 nei ve 2 nei diğer 
kısmının da 3 neü senesini ikmal ettiğinden Devlet hakkı tutarı ile 69 ncu mad
deye göre işletme sahalarının Devlet hissesi tutarı : 

1 457 030 77 1958 Devlet hakkı 
f 12 480 00 1958 Devlet hissesi 

1 469 510 77 

i S. Say IHI : 45 ) **K% 
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50 kuruşa tâbi 100 kuruşa tâbi 
Tutan Sahası Tutarı Saha yekûnu 

ün Sahası hektar 

106 
113 
119 
123 
124 . 
135 
137 
141 
151 
164 
165 
247 
261 
284 
340 
365 

399 869 
199 407 
326 883 
292 698 
49 972 
94 107 
198 148 
82 143 
60 202 
37 360 
47 000 
48 990 
38 000 
39 720 
200 000 

1 175 956 

7 775 636 

Lira 

58 062 
29 434 
53 286 
49 317 
8 488 
17 403 
37 186 
15 865 
12 452 
8 393 
10 623 
16 576 
13 586 
15 453 
93 150 
587 978 

1 435 744 

K. 

97 
30 
34 
49 
39 
35 
63 
96 
72 
20 
27 
06 
29 
71 
60 
00 

12 

Gün 

259 
252 
246 
242 
241 
230 
228 
224 
214 
201 
200 
119 
104 
81 
25 

hektar 

399 860 
199 407 
326 883 
292 698 
49 972 
94 107 
198 148 
82 143 
60 202 
37 360 
47 000 

. 48 990 
38 000 
39-720 
200 000 

— 

7 547 775 

Lira 

283 742 
137 672 
220 309 
194 062 
32 995 
59 300 
123 774 
50 411 
35. 296 
20 573 
25 753 
15 837 
10 827 
8 814 
13 698 

5 849 409 

K. 

63 
59 
99 
57 
16 
21 
53 
00 
49 
55 
42 
83 
38 
54 
64 

74 

hektar 

399 869 
199 407 
326 883 
292 698 
49 972 
94 107 
198 148 
82 143 
60 202 
37 360 
47 000 
48 990 
38 000 
39 720 

2 200 000 
1 175 956 

8 723 731 

işletme sahasına tekabül eden Devlet hakkı olup 69 ncu maddeye göre 1958 yılı Devlet ha 
tşjetme sahası 2 080 hektar olup 4 neü seneyi idrak edeceğinden 2 080 X 6 ™ 12 480 lira 

1958 yılında tahakkuk edeeek Devlet hakkı muttan 



Müteferrik varidat ; 
İftı faslın muhafazası için 1 lira konulmuştur, 

Teberrular : 
Bu fashn muhafazası için 1 lira konulmuştur 

Geçe» fftââü devröden nakit : ^ 
Bütçenin hazırlandığı zaman bir taraftan banka mevcudu ve malî yıl sonuna kadar Ha-
zîfle y-ardüftt teklinde olan varidat diğer taraftan Eylül 1957 tarihinden malî yıl so-
fltffiâ kadar ftipttacSÜ. tediyat göz önünde bulundurularak bunlar arasındaki devredile
cek nakit mevcudunu teşkil eden 300 000 lira olarak tahmin edilmiştir, 
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Rapor 
29.1.1958 

Yüksek Bütçe Komisyonu Keisliğine 

Tetkiki tarafımıza tevdi buyurulan Petrol Dairesinin 1958 senesi bütçesi, mesnetler üzerinde 
araştırmalar yapıldıktan ve ilgililerle temas edildikten sonra uygun görülmüş ve bu maksatla 
hasırlanan rapor ilişikte takdim olunmuştur. 

Bu rapor, iki kısımdan terekkübetmektedir. Birinci kısım, 1957 yılında Petrol Kanununun 
tatbikini; ikinci kısım, 1958 senesi bütçesinin tetkik ve tahlilini ihtiva etmektedir. 

Yüksek tasviplerine arz olunur. 

Kısım : I 

Arama ruhsatnameleri: 

1957 yılında mevcutlara ilâveten 36 aded arama ruhsatnamesi verilmiş ve bu suretle arama ruh
satnamesi sayısı 200 e yükselmiştir. Arama ruhsatnamelerinin kapladığı mecmuu saha geçen sene
nin 75 482 kilometre karesine mukabil, 92 277 kilometre kareye baliğ olmuştur. 

Hak sahibi şirketler : 

1956 yılı sonunda 12 si ecnebi, 2 si Türk olmak üzere ceman 14 şirket petrol hakkı sahibi iken 
1957 yılında bunların sayısı 20 ye yükselmiştir. 

Mütaahhit firmalar : 

Petrol hakkı sahibi şirketler faaliyetlerinin büyük bir kısmını mütaahhit firmalar vasıtasiyle yü
rütmektedirler. Bunlar, hak sahibi şirketler namı hesabına, gravimetrik, sismik araştırmalar, son
dajlar gibi hizmetler yapmaktadırlar. Bu firmaların adedi her gün biraz daha artmaktadır. Halen 
memleketimizde 17 aded ecnebi mütaahhit firma petrol ameliyelerinde çalışmaktadır. 

Tasfiyehane belgesi : 

Memleketin muhtelif mmtakalarında tasfiyehane kurmak için iki talep yapılmış ve şirketlerle 
prensip anlaşmasına varılmıştır. Şirketlerin birtakım formalitelerin tekemmülünü mütaakıp belge 
almak için müracaat etmeleri beklenilmektedir. 

Boru hattı belgesi : 

İran petrollerinin Türkiye topraklarından geçirilecek boru hattı ile Akdeniz'de bir Türk limanına 
akıtılması için alâkalı Iran Millî Petrol Şirketi ile müzakereler yapılmaktadır1. 

Petrol şirketlerinin faaliyetleri : 

Petrol şirketlerinin 1957 yılındaki faaliyetleri kemiyet ve keyfiyet bakımından 1956 yılma naza
ran daha büyük inkişaf göstermiş ve bilhassa aramalar genişlemiş ve hızlanmıştır. Şöyle ki : 

Jeolojik istikşaflar: 
* 

Şirketler, dünyada tatbik edilen arama metotlarının umumi seyrine uyarak fotojeoloji, umumi 
jeoloji, umumi mahiyette manyetometril* ve gravimetrik etüdlerden sonra, detay, jeolojik ve jeofi
zik çalışmalar yapmışlar ve bu etüdlerin müspet netice verdikleri yerlerde ise, sondaja geçmişlerdir. 

( S. Sayısı : 45 ) 



Bondajİm : 
- i i -

Ecnebi şirketler tarafından 1956 senesinde 2 sondaja başlanmış ve 4 004 metrelik sondaj yapılmış 
olmasına mukabil, 1957 seı.esi zarfında 6 sondaja başlanarak % 170 f azlasiyle 11 340 metrelik sondaj 
viapılmıştır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1957 senesi zarfında inkişaf sondajlarından ziyade, yeni 
strüktürlerde arama sondajları yapmıştır. Bu suretle şirketin 1957 senesinde yaptığı sondaj 12 473 
metrçyi bulmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortakhğmın„işletme ve arama sahalarındaki 5 strüktürde : 
a) Rajnan işletme sahası: 
Bu sahanın inkişafı tamamlanmış olduğundan, sene zarfında sondaj yapılmamıştır. 
b) Garzan strüktürü : 
1957 yılı içerisinde yapılan sondajlar, bu sahanın daha vâsi bir rezervi ihtiva ettiğini göstermiş

tir. Bununla beraber, inkişaf sondajlarının henüz sonu alınamamıştır. Bu itibarla, sahanın vüsati hak
kında katî bir neticeye varılamamıştır. 

c) Reşan strüktürü : 
Bu sahada açılan bir kuyuda iktisadi kıymeti olmıyan cüzi miktarda petrol emarelerine raslan-

mıştır. 
d) Kentalan ve öermik strüktürü : . \ 
Açılmaya başlanmış olan sondajlara devam edilmektedir. 

işletme ameliyeleri : 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınea işletilmekte olan Raman ve Garzan sahalarından, 1957 yi-
hnda takriben 298 730 ton ham petrol istihsal edilmiştir. 

Tasfiye ameliyeleri : 

1957 yılında Batman rafinerisinde takriben : 

Benzin 62 000 Ton 
Motorin 16 000 » 
Puel Oil 155 000 » 
Asfalt 39 000 » 

istihsal edilmiştir. 

Dairece yapılan teftiş ve kontrollar : 

Petrol Dairesi 1957 senesi zarfında teknik elemanları vasıtasiyle 14 .arama ve inkişaf son
dajı, 8 sismik, 7 gravimetrik, 1 manyetometrik ve 10 jeolojik ekip teftiş ve kontrol etmiştir. 

Gelen yabancı mütahassıslar : 

Şirketler, şimdiye kadar muhtelif ihtisas sahibi 504 ecnebiyi memleketimize celbetmişierdir. 

Petrol ameliyatına tahsis olunan sermaye : 

Şirketlerin faaliyete başladıkları tarihten, 1956 yılı sonuna kadar nakit, malzeme, mütaah-
hitlere ödenen paralar ve saire haklar karşılığı olmak üzere, ithal ettikleri kıymetler yekûnu 
27,5 milyon lira iken, bu miktar 1957 senesinin sonu ttibariyle 70 milyon liraya baliğ olmuş
tur. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Devlet kuklan vo hisseleri .-

1956 yılında Devlet hakkı 585 457,86 lira iken, 1957 yıhadö 251 368,7 lira fazlasiyle 836 760,60 
lir» alarak tahakkuk etsufli? 

1956 yılında Devlet hissesi 1 910 096,22 lira iken, 1957 senesinin 11 aylık tahsilat yekûnu 
1 730 266,22 liraya baliğ olmuştur 

betice : 

1957 yıh zarfında yeni yeni şirketlerin Türkiye'de arama, hakkı iktisabetmiş olmaları, daha 
evvelden alnımış olan haklar üzerinde yeni ve büyük sermaye ve imkânlara malik şirketlerin 
hak tesis etmek suretiyle petrol faaliyetime katıl malan, mevcut ve öteden beri çalışan şirketle
rin yeni sahalar almış olmaları, şirketlerin saha çalışmalarının daha geniş çapta ve daha detaylı 
yapılmış olması geçen sene sondaj yapan şirketlerden başka, daha bâzılarının sondaj ameliye
lerine başlamaları ve yeni sondaj mevkilerinin tesbit edilerek 1958 yılında sondaj faaliyetine 
daha büyük mikyasta başlanacağının anlaşılmış olması dolayısiyle, petrol araştırma şirketlerinin 
Türkiye 'ye olan alâkalarının arttığı belirmektedir 

Petrol Kanununun tatbikatı neticelerinin yakın tarihlerde alınmasını beklemenin yerinde ola-
cağı arz olunur, 

Kısım: II. 

1958 yılı Petrol Dairesi bütçesinin tahlili 

1958 yılı için tertibedilen bütçe gelirlerinin yekûnu 1 025 128 ve giderlerinin yekûna 
1 025 128 lira olarak tesbit edilmiştir. 1957 senesinde gelirler 9§6 015 ve giderler de 906 W5 
lira bulunmaktadır. 

1958 gelir ve giderlerinin ana hatları aşağıda gösterilmiştir 

i Varidat 

1, Hazineden yardım. (Yatırımlar dışında kiilan masraflar için; 
2, Petrolden Devlet hakkı 
3, Müteferrik varidat 
4, Teberrular 
5, Geçen yıldan, devreden nakit mevcudu 

11 - Masraflar: 
1. Personel masrafları 
2. Yönetim masrafları 
3. Daire hizmetlileri 
1. Borçlar 

1957 
Lira 

565 000 

i 
i 

341 013 

1958 
Lira 

725 126 
1 
1 

300 000 

906 615 1 025 128 

746 8Ö4 
120 651 
36 500 
2 00ü. 

906 015: 

767 902 
171 001 
74 500 
11 725 

l 025 12S 

S. Savımı : 4o 
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Tahmin edilen Devlet hakkı uygun görülmüştür; 
1958 gelirinin 1 469 510,77 ldra olmasına mukabil, 6326 sayılı Petrol Kanununun 6987 sayılı Ka

nunun 4 ncü maddesiyle tadil eden 22 nci maddeye göre bu gelir 1 450 000 lira olarak Maliye Ve
kâleti (B) cetvelinin 27 nci faslının 13 ncü fıkrasına gelir kaydedilerek: mezkûr Kanunun 23 ncü 
«maddesine göre Petrol Dairesinin bütçesi nispetinde Maliye Vekâleti kendi bütçesine Petrol Daire
sine tahsisat koyması icabettiğinden bütçe tutarı olan 1 025 128 liradan nakit mevcudu olarak 
gösterilen 300 000 lira tenzil edildikte, 725 128 lira Petrol Dairesine verilmek üzere tahsisat ko
nulması lâzmıgelmektedir. Şöyle ki: 

Lira 

1 450 000 Petrol Dairesinin 1958 yılı geliri 
300 000 Petrol Dairesinin 1957 yılından 1953 yılma devredeceği nakit mevcudu 

1 750 000 Yekûn gelir 
1 025 128 Petrol Dairesinin 1958 yılı bütçesi yekûnu 

724 872 Petrol Dairesinin gelirinden artan kısım olup, Maliyeye devredilen 

Geçen yıldan devredîisu, nakü ttumudu : 

Muhtelif fasıllardan sağlanan tussrraâaıia, 1058 bütçe yılma 300 000 lira nakit devredileceği 
tahmin edilmiştir 

Masraf kısmına gelincö . 

Bütçe lâyihasında kâfi izahat olduğundan, ayrıca üzerinde durulmamıştır. 
Keyfiyet saygı ile arz olunur. 

Nevşehir Mebusu Adana Mebusu İstanbul Mebusu Zonguldak Mebusu 
Necmettin önder Rwa T-eksli Enver Kaya Tahir Öktem 
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Bütço Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No: 1/30 
Karar No: 24 

3 . / / . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Petrol Dairesi Reisliği 1958 yılı bütçesi hak
kında hasırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
30 . XI . 1957 tarihli ve 71 - 651/3036 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Encümenimi
ze havale edilmiş olmakla Sanayi Vekili, Petrol 
Dairesi Reisi ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî 
Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 yılı bütçesini 
Encümenimiz namına tetkik eden raportörlerimi
zin hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten 
ve müessesenin faaliyeti ile alâkalı mevzular üze
rinde müzakereler cereyan ettikten ve sorulan 
sualler Hükümet tarafından cevaplandırıldıktan 
sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine ge
çilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiva eden 
(A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
119 113 lira fazlasiyle 1 025 128 lira olarak Hü
kümetçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmakta olup 
fasıl ve maddelerde görülen artış ve eksilişlerin 
mucip sebepleri lâyihanın gerekçesinde arz ve 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan inceleme
ler sonunda mevzu tahsisatlar hizmetlerin ifasına 
kifayet eder miktarda görülmekle (A/ l ) işaretli 
cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Petrol Dairesi Reisliğinin 1958 yılı varidatı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 725 126 
lirası petrolden alınan Devlet hakkından, 300 000 

lirası ge^an yıldan devreden nakid mevcudundan 
ve bakiyesi de müteferrik varidat ve teberrular-
dan terekkübetmek üzere 1 025 128 lira olarak 
Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş olup mezkûr 
cetvel Encümenimizce de bir tadile lüzum görül-
meksizin aynen kabul edilmiştir'. 

Madde metinleri aynen kabul olunan Petrol 
Dairesi Reisliğinin 1958 yılı Bütçe kanunu lâyi
hası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte Umu
mi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 

Mazbata M. 
Zonguldak 

. S. Ataman 

Adana 
Muhalifim 
R Tekeli 

Antalya 
K. Akmantar 

Diyarbakır 
ff. Turgut 

Erzurum 
Ş. Erker 

Reis V. 
Bursa 

H. Köymen 

Kâtip 
Balıkesir 

H. Timurtas. 

Afyon Karahisar 
M. Â. Ülgen 

Çorum 
Y. Gürsel 

Elâzığ 
H. Müftügil 

Eskişehir 
M. Başkurt 

( S. Sayışı • 45 ) 
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Oazianteb 

E. Cenanı 

İzmir 
D. Akbel 

Manisa 
8. Mıhçıoğlu 

İstanbul 
İV. Kırşan 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Nevşehir 
N. önder 

Siird 
Erden 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Yozgad 
T. Alpay 

( S. Sayısı : 45 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Reisliği 1958 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Reisliği 1958 
bütçe yılı masrafları i^in bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 025 128 lira tahsisat ve
rilmiştir, 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Reisliği 1958 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 025 128 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Reisliğince 1958 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı va
ridatın tarh ve tahsiline 1958 bütçe yılında da 
devam olunur 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Reisliğinin 30.VI.-
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ucu mad
desine giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için kadro alına
bilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir, 

MADDE 5. — istimlâk bedeli ile ika edilecek 
zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak mebaliğden idarece irat kaydı la-
zımgelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvele 
varidat, diğer taraftan (A/l) işaretli cetvelin il
gili tertiplerine Maliye Vekâletince tahsisat kayd
olunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1957 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1954 - 1956 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
lıasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman ağımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçesinde bulunan borçlar 1958 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 ncü kı
sım fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçlan 
faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisat
tan Ödenir 

| BÜTÇE ENCÜMENİNİM TAD&Î 

Petrol Dairesi Reisliği 1958. yılı Bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir 

[ _ MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

I MADDE 3, — Aynen kabul edilmiştir, 
i 

1 * 
j 

MADDE 4> — Aynen kabul edilmiştir. 

I * 

i 
j MADDE 5. •— Aynen kabul edilmiştir. 

ı 
i 
I 
i 

j MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 



— İT 
Hü. 

MADDE 7, — Bu kanun 
hinden itibaren mer'idir. 

1 Mart 1958 tan 

MADDB 8. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sanayi Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Mend&res 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budahoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Sıh. ve tç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Ktrdar 

Ziraat Vekili 
N. Ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Bas. - Yay. ve Tura. Vekili 
S. Ytrcah 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

T. tleri 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Veküi 

§. Ergin 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve tnh. Vekili 
JJ. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Sanayi Vekili 
8, Ağaoğlu 

İmar Vekili 
M. Berk 

B. E. 

MADDB 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDB 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı; 45) 
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A/l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

t-

İkinci kısmı Personel 
masrafları 

T - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Mukaveleliler maaşı 
(6326 sayılı Kanunun 18 nci. 
maddesinin: B fıkrası ile 6558 
savılı Kanıımın 3 ncii maddeci-
gereğince) 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

450 000 

85 000 
' X 

535 001 

1958 yılı için 
Hükümete e Encüm ence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

105 500 405 500 

93 900 93 900 
1 1 

499 401 499 401 

Hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

50 000 

10 000 
2 000 
3 000 

Fasıl yekûnu 15 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere 
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 şrçriş 
kesenekleriyle artış farkları 
karşılığı 

0 

95 625 

85 000 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

1 500 

21 038 20 210 

95 625 

85 000 

10 000 
2 000 
3 000 

15 000 

1 500 

20 210 
{ S. Sayısı : 45 ) 



F. M. Tahsisatın nev'i 

1957 1958 yılı için 
¥* 111 Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 
13 
14 

15 

% 1 ek karşılıkları 
Emekli 
Sandık 

ikramiyesi 
yönetim masraflarına 

iştirak hissesi 
Diğer < klemeler 

Fasıl yekûnu 

3 825 
20 000 

1 000 
1 000 

46 863 

3 966 
20 000 

1 000 
1 000 

46 176 

3 966 
20 000 

1 000 
1 000 

46 176 

210 

301 

303 

304 

Temsil tahsisatı (6326 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesinin 

. «a» fıkrası) 25 200 25 200 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon masrafları 

8 000 

5 000 
7 000 

8 000 

5 000 
7 000 

25 200 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

İkinci kısım yekûnu 

ÎJmneü kısım ^''Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi masraflar] 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

746 864 

6 000 
8 000 
5 000 
5 000 
3 000 

1 

27 001 

767 902 

6 000 
5 000 
4 000 
5 000 
2 500 

1 

22 501 

767 902 

6 000 
5 000 
4 000 
5 000 
2 500 

1 

22 501 

8 000 

5 000 
7 000 

Fasıl yekûnu 12 000 12 000 12 000 



20 

F. 

305 
306 
307 

M. 

10 
20 
40 
50 

Tahsisatın nev'i 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetliler-
le bunlara yardımcı persone
lin harcırah ve başka masraf
ları 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

25 500 
1 650 

1 000 
20 000 
12 500 

5 000 

1958 yı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

75 000 
2 000 

1 000 
15 000 
12 500 

15 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

75 000 
2 000 

1 000 
15 000 
12 500 

15 000 

Fasü yekûnu 38 500 43 500 43 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraftan ve 
harcırahları 4 000 4 000 4 000 

309 Taşıt masrafları 

403 
407 

21 
22 

30 
40 

İşletme masrafları 
Onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu* 
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

2 000 
2 000 

4 000 

120 651 

3000 

1 000 
1 000 

2 000 
2 000 

4000 

171 001 

3000 

1 000 
1 000 

2 000 
2 000 

4 000 

171 001 

3 000 

1 000 
1 000 

Fasıl yekûnu 2 000 2 000 2 000 
'ı-n :I,;::TJI""II".TSI'. ',ı\\rrnmtwn eti" 

( S. Sayısı : 45 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

417 6326 sayılı Petrol Kanununun 
9 ve 87 nci maddelerini ilgi
lendiren masraflar 

10 Petrol hakkı sahipleri tarafın
dan ika olunacak zararların 
tazmini ve hesapların telafisi 
maksadiyle yapılacak ödeme 
ve masraflar 1 000 1 000 1 000 

20 İstimlâk olunacak arazilere 
ait istimlâk bedelleri karşılığı 
ve ilgili masraflar 1 000 1 000 1 000 

30 6326 sayılı Petrol Kanununun 
27, 38, 51, 52 ve 116 ncı madde
lerinin gerektirdiği masraflar 7 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 9 000 52 000 52 000 

419 Mahkeme masrafları ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci madde
si gereğince komiserlere veri
lecek ücret ve masraflar 15 000 10 000 10 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıl borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

5 000 
2 500 

7 500 
1 t _ 

36 500 

5 000 
2 500 

7 500 

74 500 

5 000 
2 500 

7 500 

74 500 

1 000 
0 

1 000 

2 000 

9 725 
1 000 
1 000 

11 725 

9 725 
1 000 
1 000 

11 725 

! S. Sayısı : 45 ) 
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Tahsisatın nev'i 

1957 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

, istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YÜKÜNÜ 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

746 864 
120 651 
36 500 
2 000 

767 902 
171 001 
74 500 
11 725 

767 902 
171 001 
74 500 
11 725 

906 015 1 025 128 1 025 128 

B CET" 

Varidatın nev'i 

Hazineden yardım 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 
Yatırımlar için 

Fasıl yekûnu 

Petrolden Devlet hakkı 
Müteferrik varidat 
Teberrular 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

UMUMÎ YEKÛN 

VELÎ 
1957 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

565 000 
0 

565 000 

0 
1 
1 

341 013 

906 015 

1958 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

0 
0 

0 

725 126 
1 
1 

300 000 

1 025 128 

0 
0 

0 

725 126 
1 
1 

300 000 

1 025 128 

( S. Savısı : 4f> ) 
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C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

16 . I H . 
2 1 . V . 

6 , V I . 

L 

1954 
1955 

1957 

Numarası 

b 326 
6 558 

6 9S7 

Ö Z E T İ 

Petrol Kanuna 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve 
bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hakkında Kanun 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda deği
şiklik yapan 6558 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve 
edilmesi hakkında Kanun 

G. 

1 
3 

4 

5 

8 

F. 

D CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Ressam 
Topoğraf 

» yardımcısı 
Şoför 
Daktilo (Dil bilir) 

» 
» 

Malzeme eksperi 
Doktor 
Telsiz kontrol memuru 
Memur 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

» 

E CETVELİ 

Faslın unvanı 

- . „> mu um um 
. -

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

A 
3 

18 

."-TKİ 
Ücret 

475 
625 
400 
300 
550 
250 
200 
625 
150 
400 
400 
200 
125 
150 
125 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücretleri 

\>m<i 

( S. Sayısı : 45 ) 




