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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Kütahya Mebusu Muhittin özkefeli'nin vefat 
ettiğine dair Başvekâlet t«r. keresi okundu ve mer
humun hâtırasını taziz içm üç dakika ayakta say
gı duruşunda bulunuldu. 

5502 say1 lı Hastalık re Analık Sigortası Ka
nununun 6901 sayılı Kanunla muaddel 14 ncü 
maddesinin (B) bendi ile J5, 18 ve 25 nci madde
lerinin ve 33 ncü maddesinin (B) bendinin değiş
tirilmesine, 

Hukukta Muhakeme Usûlüne dair kanun lâ
yihaları Başvekâletin talobi üzerine geriverildi. 

4753 •sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunun 9 neu maddesinin tadili hakkındaki kanun 
teklifinin en kısa zamanda havalesi gereğince 
Bütçe Encümenine tevdi edileceğine dair Adliye 
Encümeni Riyaseti tezkeresi okundu. 

Urfa Mebusu İbralım Etem Karakapıcı 'nm, 
Urfa vilâyeti emrine veraen 30 aded otomobil lâs
tiğinin tevzi şekline dair Başvekilden olan şifahi 
sualine Koordinasyon Vekili Abdullah Aker, 

Urfa Mebusu Esat Mahmut Karakurt'un, 
29 . X . 1957 tarihinde* MV.rsin 'de vukubulan bir 
katil hâdisesi dolayısiyle yapılan takibat netice
sine dair şifahi sualine Adliye Vekili Esat Bu-
dakoğlu cevap verdi. 

Kars Mebusu Mehmet Hazer, 
Artvin Mebusu Yaşar Oümüşel suallerin görü

şülmesi esnasında" sükûneti ihlâl ve söz kesmekte 
devam ettiklerinden, Riyasetçe kendilerine ikişer 
ihtar cezası verildi. 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkanin, İz
mir'den İdil Sağlık Memurluğuna tâyin edilen 
Cevat Akman'm işe mübaşeretinden hemen son
ra Mazıdağı kazasına tâyin edilmesi sebebine dair 
Sıhhat ve îctimai Muavenet Vekilinden olan şi

fahi sualinin cevaplandırılması, Vekil hazır bu
lunmadığından başka inikada bırakıldı. 

^Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, Denizli'nin 
Buldan kazasmdaki «Boya ve Apre Santrali» nin 
ne zaman faaliyete geçirileceğine dair Sanayi 
Vekilinden olan şifahi suali, kendisi inikatta ha
zır bulunmadığından, tahrirî suale inkilâbetti. 

Adana Mebusu Saim Karaömerrioğluimn. 
Adana'nm Feke, Saimbeyli ve Mağara kazaların
da keçilere âriz olan ciğer ağrısı hastalığıum 
önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair 
şifahi sualine, Ziraat Vekili Nedim ökmen cevap 
verdi. 

Urfa Mebusu İbrahim Eteni' Karakapıcı imi, 
Urfa Doğum ve Çocuk Bakımevinin ne zaman 
açılacağına dair Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kilinden olan şifahi sualinin cevaplandırılması, 
alâkalı Vekil hazır bulunmadığından, b.v.şka ini
kada bırakıldı. 

Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boranin, çay 
fiyatlarının artırılması sebebine dair şifahi su
aline, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Hadi Hüs-
man cevap verdi. 

Arzuhal Encümeninin, Musa Orhan lıakkm-
daki 1959/1871 sayılı Kararma dair mazbatası 
üzerinde görüşüldü. 

18 . t . 1960 Pazartesi günü saat 15 t e ti 
lanılnıak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Bursa Mebusu Kütahya Mebusu 

Agah Erozan 
Kâtip 

Saımsun Mebusu 
Abdullah Keleşoğlu 

'!> 

Kemal özer 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanu

nunun 18 nci (maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihası (1/491) (Münakalât, Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(11 sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Dahiliye 
Vekâleti vilâyet memurları kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası (1/492) (Da
hiliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası 
Kanunu lâyihası (1/493) (Basın - Yayın ve Tu
rizm, Ticaret ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
4. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata ve 

40 arkadaşının, neşir yoliyle işlenen bâzı suçlar
dan maliKÛm ve maznun olanların afları hakkın-
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t : 25 18.1 
da kanmı teklifi (2/390) (Adliye Encümenine) 

5. — Bursa mebusları Sadettin Karacabey ve 
Nurullah ihsan Tolon'un, 904 sayılı Islahı Hay
vanat Kanununun 5883 sayılı Kanun ile muaddel 
35 nci maddesine bâzı hükümler eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/391) (Ziraat Encümenine) 

6. — Samsun Mebusu Nüzhet Ulusoy ve 3 
arkadaşının, Hâkimler Kanununa muvakkat bir 
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madde ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/392) 
(Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbata 
7.* — Türkiye'de mukim şahısların ticari 

borçlarına mütaallik Anlaşma ile aynı Anlaşma
nın muvakkat tatbik Protokolünün tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/429) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — Reisvekili ilhan Sipahioğlu 

KÂTİPLER : Kemal Özer (Kütahya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

RE IS — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

HÜSEYİN FIRAT (içel) 
hakkında söz istiyorum. 

RElS — Buyurun. 

Zaptı Sabık 

""" HÜSEYİN FIRAT (içel) — Çok muhterem 
arkadaşlarım, zaptı sabık hakkında söz alışımın 
sebebi 1957 seçimlerinden iki gün sonra Mersin'
de işlenmiş bir cinayet hâdisesi münasebetiyle 
muhalif mebuslardan bir zatın Sayın Adliye Ve
kiline sormuş olduğu bir soru münasebetiyle vâ
ki beyanatında hakkımda; kaatildir, suçludur, 
adam öldürmüştür gibi kelimeler kullanmış bu
lunması ve bu hâdise hakkında vesikaları % 100 
tahrif etmek suretiyle sanki benim hakkımda 
onun bu yoldaki ithamlarına hak verecek delil
ler varmış zehabını uyandırmaya çalışmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, filvaki 1957 seçim
lerinden iki gün sonra, Mersin'de bir cinayet hâ
disesi olmuştur. Bu hâdise bütün Mersinlilerin ve 
o tarihte Mersin'de bulunan 30 a yakın muhalif 
ve muvafık gazetecilerin gözü önünde cereyan 
etmiştir. Bendeniz, bu hâdise işlendiği 'sırada, 
yani kurşunların atıldığı anda, hâdiseye 50 met

re mesafede bulunan Demokrat Parti binasi 
içerisinde ve 500 kişinin arasında oturmaktay
dım. 

Bu itibarla, hâdise ile yakından, uzaktan en 
küçük bir alâkam, mevcut debidir. Hâdiseyi 
mütaakıp mahallinde bulunan zabıta kuvvetleri 
sanıkları karakola celbetmiş, maktulü hastane
ye kaldırmış ve Cumhuriyet Müddeiumumisi, 
makamında tahkikata geçerek delilleri taplamaya 
başlamıştır. 

Hâdise, ayın 29 ncu günü işleniyor ve Cum
huriyet Müddeiumumisi sabaha kadar tahkika
ta devam ediyor. Bendenizin, bu arada Toros 
Otelinden bir dakika dahi dışarı ayrılmadığımı 
bütün Mersinliler bilirler. Bu ana kadar Cum
huriyet Müddeiumumisinin 30 a yakın dinlediği 
şahitlerden hiçbirisinden hakkımda tek kelime 
sâdır olmamıştır. Ertesi günü bütün memleket
te çıkan gazetelerden hiçbiri uzaktan veya ya-. 
ıkmdan.bu hâdise ile ilgili bulunduğuma dair 
tek kelime yazmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Mersin'de işlenmiş 
bulunmasına rağmen maktul avukatlarının tek
lifi üzerine dâva Eskişehir'e intikal etmiş ve 

- 224 -



• 

î : 25 18.1 
Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi bu takibatı kara- ı 
ra bağlamıştır. Sanıklardan biri Murat Sevim 
maktulü öldürmekten ilişiği görülmediğinden 
binnetice beraetine, ancak maktulü öldürdüğü 
sabit görülen sanıklardan bugün müteveffa 
Zeki Burdur'un sekiz fiilden sabıkalı maktulün 
52 santimetre uzunluğunda Millî Mücadelede 
Fransızlardan kalma bir süngü ile sanık Zeki 
Budur'a hücum etmesi üzerine Zeki Budur ta
banca ile mukabeleye geçerek maktulü yaraladı 
ve maktul aldığı bu yaralar neticesi Mersin has
tanesinde öldü. Sanık Zeki Budur'un nefsini 
müdafaa etmek için bu fiili işlemek mecburiye
tinde kaldığı tafsilâtiyle kaıar yerinde zikredil
miştir. Ve mesuliyetsizliği kabul edilerek, aynı 
gün tahliye kararı verilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, hal böyle iken Anayasa- I 
nm 54 ncü maddesi hükmü muvacehesinde, mah
keme tarafından verilen bu karar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinde hiçbir veçhile tebdil, tağ
yir ve tehir edilemiyeeeğine göre hâdisenin bir I 
soru önergesi ile Yüksek Meclise getirilmesinden I 
maksat ne olabilir? Bir nebze bunun üzerinde I 
durmak lâzımdır. Soru sahibi zat bahse konu I 
olan hâdisede maktulün avukatıdır. (Soldan ma
şallah sesleri) Bütün tez ve delillerini mahkeme
de sarf etmiş ve yüksek mahkeme kararını ver
miştir. Mahkemede alamadığı neticeyi bir poli- I 
tika oyunu ile ve münhasıran şahsımı ve bağlı I 
bulunduğum yüksek partûni hedef tutarak, Bü- I 
yük Meclis huzurunda ve efkârı umumiye huzu
runda politika mevzuu yapması hayret edilecek 
bir hâdisedir arkadaşlar. (Soldan, hayret değil, 
esef edilecek hâdise sesleri), 

Muhterem arkadaşlar, kaldı ki, sanıklar hak- I 
kındaki dâva Ağır Ceza Mahkemesine intikal et- I 
tikten sonra maktul Urfalı Mahmut'un karısını, üç 
Halk Partili avukat evinde ziyaret etmek suretiy
le vekâletini alıyor ve hakkında takibat icrasını 
bir dilekçe ile Mersin Müddeiumumiliğinden isti
yorlar. Mersin Müddeiumumisi, ki onun bahsettiği 
seçimlerde Erzincan'dan aday, değildir. Açıkça 
ben Halk Partiliyim diyen bir müddeiumumi ar
kadaş tahkikatı yapıyor. Ve bu arada Eski
şehir Ağır Ceza Mahkemesinde aleyhime ifade 
vermiş gibi olan şahısların ifadeleri Mersin'e I 
celbediliyor. Tahkikat ikmal ediliyor ve on- I 
dan sonra hakkımda, muhterem arkadaş] an m, 
hiçbir delil bulunmadığından takibata mahal J 
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olmadığına karar veriliyor. Ve bu karar veril
meden evvel de Mersin Müddeiumumisi Anka
ra Müddeiumumiliğine bir talimat yazarak be
nim müdafaamı alıyor. 

TEVFİK iLERl (Samsun) — Hani alınma
mıştı. 

HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Alındı ar
kadaşlar. O zamanki Ankara Müddeiumumisi, 
Halen Ceza İşleri Umum Müdürü bulunan Rah
mi Bey benim müdafaamı aldı ve Mersin'e gön
derdi. Bu ademitakip kararı mağdureye ve 
onun Avukatı Şerefe tebliğ ediliyor. Avukat 
kanun dairesinde bu ademitakip kararma itiraz 
ediyor ve itiraz dosyası bunu tetkikle mükellef 
ve yetkili Adana Ağır Ceza Mahkemesi Riya
setine gidiyor. Adana Ağır Ceza Mahkemesi 
Reisi dosyayı tetkik ettikten sonra itirazın vâ-
ridolmadığmı, müddeiumuminin vermiş oldu
ğu ademitakip kararının kanuna uygun bulun
duğundan bahsile tasdik ediyor. Ve bu suret
le muhterem arkadaşlar hakkımda, kazıyei 
muhkeme haline gelen iddiaları da sönmüş bu
lunuyor. 

Aziz arkadaşlar, yüksek mahkemenin ka
rarı ortada... Fiil ve fail malûm... Ha/kkımda-
ki iftiralar üzerine Adana Ağır Ceza Mahkeme
si Riyasetinin kararı meydanda. Buna rağmen 
soru sahibi Karakurt bu değişmez hakikati ve 
kararları bir tarafa bırakarak Meclis kürsüsün
den en ağır iftiralara başvurmaktan çekinmi
yor. Maksadı malûm. Benim ve partim hak
kında zihinlerde şüphe yaratmak (Sağdan, gü
rültüler) (Soldan, devam devam, sesleri) ve 
Urfa Mebusu bulunduğu için kendisini seçmen
lerine bu- yoldan beğendirmek. (Sağdan, öyle 
şey yok sesleri) Adaletin istiklâlini ve mahke
melerin kararlarını çiğnemek suretiyle kendini 
seçmenlerine beğendirmek. (Soldan, alkışlar) 
(Sağdan, gürültüler) 

REİS — Atalay Akan Bey rica ederim, ih
tar ediyorum. 

HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Bir taraf
tan hâkim teminatını ele alarak burada ardı 
arkası gelmiyen yollara tevassül eden ve Kara
kurt, haksızlığını bildiği iddialar uğrunda ve 
kanuni mercilerin hepsinden geçmiş ve en isa
betli kararları gölgelemek suretijde burada, bu 
kürsüde kötülemekte ve menfaat beklemekte
dir muhterem arkadaşlar. Bendeniz bunu ken-
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dişine yakıştıramadım (Sağdan, ayıp ayıp ses
leri) Emin olunuz ki, benim bu hâdiselerle 
zerre kadar al akam yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin yüksek 
mahkemenin kararlarına hürmetim vardır. Ve 
Anayasanın bu mevzulara temas eden menedi-
ci hükümleri bulunmasa idi hâdiselere nüfuz 
etmek suretiyle bendeniz Karakurt'un bilerek 
veya bilmiyerek ifade ettiği bu hususlarda Ka
rakurt 'un ne hale düşeceğini açıklıya çaktım. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — Ne 
biliyorsan açıkla. 

HÜSEYİN FIRAT (Devamla) — Ne yapa
yım ki, mahkeme kararlarına hürmetim büyük
tür. Anayasanın hükmü de beni ıinenediyor. 
Benim bu kararlar hakkında konuşmam için en 
•aşağı Karakurt 'un seviyesinde bulunmaklığım 
icabediyor. (Sağdan, gürültüler) 

Aziz arkadaşlarım; Urf alı Mahmut, sekiz ada
mı ayrı ayjjj. zamanlarda bıçakla yaralamaktan 
sabıkalı Urf alı bir zavallı. Ve Mersin'de kendileri 
Urfalı olduğu için benimle hemşeri geçinerek 
sık sık yazıhanemize gelir, yardım rica eder 
ve bizden 40, 100, 200 lira para alırdı. Karısı 
bana geldi arkadaşlarını Hüseyin Bey, biz sizin 
ekmeğinizle büyüdük, çiftliğinizde şefkat kapısı 
bulduk, bize yardım ettiniz, bâzı vicdansız Halk 
Partililer bana para verdi, tahrik ettiler, özür 
dilerim dedi. Bunun için arkadaşlarım vicdanım 
müsterih ve kendim tertemiz durumdayım. Siz
leri temin ederim ki yapılmış olan adli tahkikat 
salahiyetli merciler tarafından netice bulmasaydı 
ve netiee bulduktan sonra dahi Sayın Karakurt 
(Soldan, ne sayını sesleri) hakkımda en küçük 
bir delil olsaydı bendeniz huzurunuzda sizlerden 
istirham ederek, teşriî masuniyetimi kaldırın; 
sizin de Allanın da huzurunda hesap vereyim, 
diyecektim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bu kısa mâruzâtımdan sonra istediğim şey, 
Sayın Karakurt'un, (Soldan, sayını yok, sesleri) 
geçen celsede ben yokken, hakkımda söylemiş 
bulunduğu bu sözleri topyekûn geri almasıdır. 
Geri almadığı takdirde, Huzurunuzda ve Allahm 
Huzurunda, ölüneiye kadar kendisinden davacı 
olacağım. (Soldan, alkışlar ve brovo sesleri) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Söz istiyorum Reis Bey. (Soldan, şiddetli gürül
tüler, otur, otur, müfteri sesleri) 

BEİS — Ne hakkında Esat Bey? 
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ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Geçen celse söylediğim sözler tahrif edildi. Aynı 
zamanda bana hakaret edildi. 

REİS — Hüseyin Fırat bulunmadığı geçen 
celsede şahsı hakkında bâzı isnatların ileri sü
rülmesi dolayısiyle söz aldı ve müdafaasını yaptı. 
Burada sözlü soruyu müzakere mevzuu yapmıyo
ruz. Siz bu hususta şahsınıza sataşıldığı kanaatin
de misiniz? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bana hakaret etti. Bana isnatta bulundu. Söz
lerimi tahrif etti, bana hakaret etti. Söz istiyo
rum. (Sağdan, gürültüler.) 

REİS — Riyaset sizin fikrinizde değildir. 
Eğer fikrinizde ısrar ediyor ve bu hususta söz 
istemekte direniyorsanız Heyeti Umumiyenin 
reyine müracaat edeceğim. Heyeti Umumiye size 
söz verilmesi hususunu kabul ederse size söz ve
receğim. (Sağdan, gürültüler) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Konuşacağım. Bana hakaret etti, beni tahrik 
etti. Söz istiyorum. Bırakın konuşacağım. (Sağ
dan ve soldan gürültüler) 

REÎS — Esat Mahmut Karakurt Bey; size 
bir ihtar veriyorum. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar; Esat Mahmut Kara
kurt, kendisine sataşıldığını iddia ve bunda ısrar 
etmektedir. İsnadolup olmadığını reylerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -
Yazıklar olsun size.. Efkârı umumiye önünde 
mahcuboldunuz. (Sacdan, şiddetli gürültüler) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Beyefendiler, gürültü ile Riyaseti 
Nizamname dışında bir harekete sevk edemezsi
niz. 

Tezkereler var okunacaktır efendim. (Sağdan, 
şiddetli gürültüler) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Reis Bey, 
usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Nüvit Bey birinci ihtarı veriyorum, 
gürültü yapmayınız, müzakereye devam edece
ğiz. (Sağdan, sıra kapakları sesleri, şiddetli gü
rültüler) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — İlhan Bey, 
Riyaset Makamını işgal etmekle usulü çiğniye-
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ihezsiniz. Usul hakkında söz istiyorum, söz ver
meye mecbursunuz. (Gürültüler). 

REİS — Nüvit Bey Lütfen oturunuz, ikinci 
ihtarı veriyorum. (Sağdan, şiddetli gürümü1 er) 

Esat Mahmut Bey iki ifetara rağmen sükû
neti ihlâle devam ediyorsunuz. Yerinize oturu
nuz rica ederim, aksi halde takbih cezasına ge
çeceğim. (Sağdan, gürültüler) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa.) — 
imkân veriniz, yazıyı okuyacağım, ispat'edece
ğim. 

REİS — iki ihtara rağmen sükûneti ihlâlde 
devam ettiği için Esat Mahmut Karakurt 'un tak
bih cezası ile tecziyesini reylerinize arz edece
ğim. (Gürültüler) Müdafaa hakkınızı kullana
cak mısınız1? (Gürültüler) Takbih cezasını rey
lerinize arz ediyorum. Kabuıl edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Müdafaa hakkımı kullanacağım. (Sağdan şid
detli gürültüler) 

RElS — Evvelce sordum, cevap vermediniz. 
Bu sebeple reye geçtim. Yeniden müdafaa hak
kını müzakereye avdet mümkün değildir. (Gü
rültüler) 

1960 Ö : İ 
Esat Mahımut Bey hâlâ gürültü ediyorsunuz. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Müda|aa hakkını kullanacağım, ceza veriyorsu
nuz, bu ne demek ? 

RElS — Muhterem arkadaşlar; Esat Mahmut 
Karakurt, kendisine iki ihtar ve takbih cezası ve
rilmesine rağmen gürültü çıkarmakta devam et
tiğinden kendisinin üç inikat Meclisten çıkarıl
masını reylerinize arz edeceğim. 

NÜVlT YETKİN (Malatya) — Reis Bey, Tü
züğü çiğniyorsunuz, usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Üç inikat Meclisten çıkarılmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. (Sağdan, ya
zık yazık, sesleri) (Yuh yuh, sesleri) 

Esat Mahmut Bey, lütfen buyurunuz. 
NÜVİT YETKİN (Malatya) — Nizamname

nin tatbiki hakkında söz istiyorum efendim. Ce
za tatbik ediyorsunuz. Tüzüğü çiğniyorsunuz. İl
han Bey. Usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Hayır çiğnemiyorum. Münakaşaya 
mahal yok. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Usıü hak
kında söz istiyorum. 

Tescil ediyoruz bu diktatörlüğünüzü. 

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETt UMÜMÎYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Vazijeten hariçte bulunan Hariciye Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar ken
disine, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in vekil
lik edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(S/541) 

RElS — Tezkereyi okuyoruz. 
No : 4/22 15 . I . 1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Vazifeten hariçte bulunan Hariciye Vekili 
Fatin Rüştü Zorlu'nun avdetine kadar kendisi
ne, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik'in Vekillik 
etmesinin, Başvekilin teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

(Sağdan şiddetli gürültüler, devam etmekte
dir.) 

REİS — Rica edyorum, gürültü ediyorsunuz, 
okunanlar anlaşılmıyor. 

Sırrı Atalay Bey mütaaddit ihtarlara rağmen 
hâlâ devamediyorsunuz. Size ihtar veriyorum. 

Okuyunuz. 

2. — Adliye Vekili ve Balıkesir Mebusu Esat 
Budakoğlu'nun, Milletvekilleri Seçimi Kanunu
nun 7053 sayılı Kanunla muaddel 35 nci madde
sinin üç fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
lâyihasının Muvakkat Encümene havalesine dair 
takriri (î/487, 4/157) 

RElS — Tezkereyi okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 

Milletvekilleri Seçimi Kanununun 7053 sa
yılı Kanunla muaddel 35 nci maddesinin üç fık
rasının kaldırılmasına dair olup Teşkilâtı Esa
siye, Dahiliye ve Adliye encümenlerine havale 
edilmiş olan kanun lâyihasının, mezkûr kanu
nun tadili hakkındaki lâyiha ve teklifleri mü
zakere etmek üzere evvelce teşkil edilmiş bu-
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lunan Muvakkat Encümene havalesini arz ve , 
teklif ederim. 

Adliye Vekili 
E. Budakoğhı 

RElS — Bu lâyihanın Muvakkat Encümene 
havalesi hususunu reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Siird Mebusu Mehmet Daim Süalp ve 
üç arkadaşının, Vakıf gayrimenkulleri kira be
delleri hakkındaki kanun teklifinin Muvakkat 
Encümene havalesine dair takriri (2/385, 4/157) 

RElS — Tezkereyi okuyoruz : 

Yüksek Reisliğe 
Vakıf gayrimenkul kira bedelleri hakkın

daki kanun teklifimizin Umumi Heyetin 
20 . XI . 1959 tarihli dördüncü İnikadında ku
rulması kabul edilen Muvakkat Encümende gö
rüşülmesi için gereken muamelenin yapılmasını 
saygılarımızla arz ederiz. 

Siird Mebusu Kayseri Mebusu 
M. D. Süalp O. Kavuncu 
Sinob Mebusu Kastamonu Mebusu | 

ö . özen M. Islâmoğlu j 

1. — Sinob Mebusu Ömer özen'in, Arzuhal 
Encümeninin 18 . XI . 1959 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 1871 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal En
cümeni mazbatası (i/146) 

• 
REÎS — Mazbatanın müzakeresine , devam 

ediyoruz. Geçen inikatta Burhanettin Beyin sö
zü vardı. Buyurun Burhanettin Bey. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Mey
dan muharebesinden sonra ben ne konuşayım 
arkadaşlar? (Gülüşmeler) 

Arkadaşlar, birkaç celseden beri devam eder 
durur. Bir yerde iki köylü vatandaş kereste 
mamulü veya keresteden bir şeyler yaparken 
iki orman memurunun, keresteler kaçaktır di
ye zabıt tutması ve oradaki bölge müdürünün 
vâki şikâyeti ve tutulan zabıtları mahalline 
masruf olmaması yüzünden bunları ortadan 
kaldırması dolayısiyle zabıt tutan memurların 
ihbarı üzerine mahkemeye düşmüş ve mahkûm 
olmuştur. Bu mahkûmiyeti mütaakıp Ömer 

.1960 0 : 1 
REİS — Muvakkat Encümene havalesini 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4, — Maliye Vekili ve Eskişehir Mebusu Ha
san Polatkan'm, 5842 sayılı Denizcilik Bankası 
Kanununun 18 nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasının teşkil edilecek muvakkat bir 
encümende görüşülmesine dair takriri (1/491, 
4/156) 

Yüksek Reisliğe 

5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanununun 
18 nci maddesinin tadili hakkında olup Müna
kalât, Maliye ve Bütçe encümenlerine havale 
edilen kanun lâyihasının müstaceliyetine bina
en, mezkûr encümenlerden beşer âza alınmak 
suretiyle teşekkül edecek muvakkat bir encü
mende görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

REİS — Muvakkat Encümende görüşülmesi 
hususunu ve bu encümenin Münakalât, Maliye 
ve Bütçe encümenlerinden seçilecek beşer aza
dan terekkübünü reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

özen arkadaşımız . bu mahkûmun Dilekçe En
cümenine vâki şikâyetinin Heyeti Umumiyede 
konuşulmasına mütaallik talebi üzerine müza
kere açılmıştır. 

Birçok hususlarda atıfet kapısını ardına ka
dar açık tutmayı itiyadedinen merhametli, na-
safetli Arzuhal Encümeni âzası arkadaşlarımız 
nedense bu mevzuda fazla hassas davranmışlar. 
Diyorlar ki ; ortada bir cürüm vardır, zabıt 
varakalarının ortadan kaldırılması gibi bir hâ
dise vardır, bunun affı doğru olmaz. Sanki 
Ömer özen arkadaşımın müracaatı ve iddiası 
bir hatayı adlî olmuştur da onu tashihe gidi-
yormuşuz gibi. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 

Ortada zabıtların kaldırılması gibi bir fiiıl 
vardır, ve sübut bulan bu fiil üzerine mahke
menin verdiği karar muhakkak ki yerindedir. 
Mahkemenin kararma hürmet ederim. Ama 
Meclisin atıfet hakkı bu gibi kanuni yollar
dan gidilerek belki hâkimin de vicdanı sızlaya 
sızlaya verilmiş olan bâzı kararların, âmme vic-

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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danma dayanarak, faidei içtimaiye esasına uya
rak tamiri cihetine gidilmesidir. j 

Nedir hâdise arkadaşlar? iki vatandaştan 
birisi bir tomruğu biçiyormuş, diğeri de evin
de iki masa çakıyormuş. Geçen celsede söyle- j 
diğim gibi, toplasanız toplasanız belki yarım i 
metre mikâp kereste tutmaz. Rüşvet mi yemiş j 
memur? Kendisine bir menfaat mi temin etmek i 
istemiş? Hayır. 

İktidara geçtiğimiz ilk andan itibaren, or» j 
man bölgesinde yaşıyan vatandaşlarımızın vâ
ki şikâyetleri üzerine, bkzat {nüşahede ettiği
miz ıstırapları üzerine bizim telkin ettiğimiz 
bir husus vardır. Ormanı koruyun ama ufak 
tefek mevzular için, bir demet çalı için köylü
mü kırmayın, deyişimize uyarak oradaki iki 
vatandaş hakkında anlayış gösterdiği için mah
kûm edilmeye (kalkılıyor, bu arkadaş. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, Arzuhal En
cümeni vazifesini yapmış, kanaatini izhar et
miş. öbür taraftan muhalefet harekete geçi
yor. Bir arkadaş çıkıyor, bu memurun mah
kûmiyetini sağlamak için alabildiğine gayret 
sarf ediyor. .Geçen sefer de arz ettim arkadaş
larım, 'bir demet çalı için yahut mecburi bir 
ibtiıvaç ioin onman içinde yaşıyan vatandasın en 
masum bir hareketini bir cinayet işlemişçesiner 
ele alan maalesef bâzı ormancılarımız vardır. 
Ormancı arkadaşların büyük bir kısmını ten
zih ederim. Onların çoğu hakikaten vazifeleri
ni müdriktir. Ormanı seven, onu korumaya 
sây eden insanlardır. Fakat içerisinde hakika
ten dediğim gibi bir demet çalı için vatanda
şa yapmadık eziyet bırakmıyan bir orman me
muru tipi de vardır. Bunlar dediğim gibi bir 
demet çalı veyahut da bir kucak odun için za
bıt tutuyor. Ne oluyor? Bir vatandaş hem de 
9 saatlik yoldan 30 defa mahkemeye gidip ge
liyor. Neticede beraet etse de neye yarar. 9 
saatlik yolu 30 defa yayan yapıldaık tepme de
mek, mahkeme karara iktiran etmeden kabul 
edilen hidematı şakka cezası demektir. Bu va
ziyet dâhilinde ormana kızıyor, ormanı yakı
yor, Hükümete ve iktidara söylemediğini bı
rakmıyor. 

Şimdi bunu bildikten sonra, burada sanki 
bir d;kiş makinasmın işleyişi gibi sarf edilen bâ
zı PT'vretlerin neye matuf olduğunu anlamak zor 
değildir. | 
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Muhterem arkadaşlarım, eğer anlayış göste

ren bir memuru korumak veyahut ufacık bir iş 
için, bir demet çalı için vatandaşı ıstıraba seVk 
etmemek, işkence çektirmemek; cürümlerin büyü
ğü burada, Ziraat Vekili burada, arz edeceğim 
sizlere : 

Ziraat Vekili bir gün memleket dâhilinde se
yahat "yaparken yolun kenarında perişan, taban
ları kabarmış bir köylü görüyor, ne dir halin 
diyor? Köylü bir kucak çalı yüzünden orman 
memuru zabıt tuttu, köyüm kasabaya dokuz saat 
mesafededir, bugün onuncu defadır mahkemeye 
gidip geliyorum der. Nedim ökmen köylüyü ko
lundan tutarak otomobiline bindirerek kasabaya 
kadar götürüyor. Meseleyi tahkik ve tahlil edi
yor. Bir kucak çalı, küçücük bir mesele, dâvayı 
mahkemeden geri aldırıyor. Bu şekilde yalnız 
vatandaşın minnet ve şükran hislerini değil, ay
nı zamanda adalet hissini de tatmin ediyor. O vat
kaya şahidolan vatandaşların hissiyatını tatmin 
ediyor. Ben eminim ki, Allahm rızasını da tah
sil ediyor. Şimdi mahkûm mu edelim-Nedim ök
men'i? Bu bir zihniyettir, bu bir anlayışın ifa
desidir. Biz ilk günden itibaren Vekâlete bunu 
telkin ettik, gezip dolaştığımız ormanlardaki or
man memurlarına, aman ormanı koruyun, ama 
vatandaşa da kıymayın dedik. Bakıyorsunuz çeşit 
çeşit sebeplerle ille mahkûm olsun diyenler var. 
Onlar yatişmiyormuş gibi, bâzı Servetifununun 
edebiyatı şairlerinin Boğaziçi'ndeki yalılarında 
otururken Anadolu köylerini tahayyül ederek; 

Akar sular çağıl çağıl 
Bu bir güzel teranedir 

Diye yazan şairler gibi, bâzı patron cinsin
den gazeteci arkadaşlar oturdukları yerlerde bu 
meseleye müdahale ediyorlar ve Doğan Nâdi Bey 
oğlumuz yedi dakikalık penceresinden bana taş 
atacağına biraz «benimle beraber kalkıp orman 
köylerini *dolaşsaydı bir avuç çalı için vatandaş
ların mâruz kaldığı işkenceyi görseydi pencere
sinden taş atmaz, benimle beraber olur. Böyle 
bir kucak odun için bu vatandaşa bu ezayı çek
tirmek günah değil mi, derdi. Bunların hakla
rını müdafaa edecek bir mebus yok mu? Derdi. 

Muhterem arkadaşlarım; uzatmıyayım. iki 
ormancı tipi ile karşıkarşıyayız. Birisi, arz et
t i ğ i gibi, her fırsatı ganimet bilerek köylüye 
eziyet etmek istiyen bir zümre vardır. Budak-
oğlu'nun Ziraat Vekilliği zamanındaydı, Kor-
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kuteli kazamızın bir mıntakasına köylüyü sok- I 
muyorlardı. Köylüyü tarlasına sokmuyorlardı. 
Ben de sordum, hakikaten bâzı, orman içinden 
tarla açan köylüler oluyor, acaba böyle bir vaka 
i|e mi karşıkarşıyayız diye, gittim, gördüm. Ka
tiyen ormanla alâkası yok. Fundalık ve çalılık 
olur da, bâzı telâkkiye göre orman, sayılabilir. 
Değil arkadaşlar. İçinde bir deve dikeni bile 
yok. Düpedüz tarla olduğu halde ormancı sok
muyor. Bunun aksülamelini düşünün, Budak-
oğlu, Antalya'ya geldiği zaman burayı göstere
rek, işte ormancının köylüyü, tarla sahibini sok
madığı orman budur diyor, bir çöp yok içinde... 
Birinci tip ormancı bu. Bir demet çalı yakalı
yor, hani diyor ruhsatiyesi, nakliyesi. Daha fe
nası, konuşmalarımın birinde arz ettiğim gibi elin
de iki demet tahta kaşık bulmuş, Konya'ya gö
türecek satacak. Ormancı yakalıyor. Bu ne? Ka
şık. Neden Yaptın? Ağaçtan yaptım, hani ruhsa
tiyen? Canım bir parça şey buldum yaptım, ni
hayet kaşık. Gel buraya, bir zaibıt, haydi mahke
meye... Bu tip ormancı.. Bir de Allah'ını seven 
ve kanunun ve vicdanın emirlerine tâbi olan ve 
büyük bir anlayışla Vekâletinin ve bizim telkin
lerimize tâbi olarak ormanı korurken köylüyü de 
incitmemek istiyen bir ormancı tipi. Hangi tara
fı tutacağız arkadaşlar? Hangi tarafı müdafaa 
edeceğiz, söyleyin bana onu yapalım. Mahkeme 
bugünkü mevzuata göre arkadaşlar eminim hâki
min yüreği sızlaya, sızlaya karar vermiş, fakat bu 
şekilde önümüze geldikten sonra bu arkadaşımı
zı mahkûm edebilir miyiz? arkadaşlar? 

Mahkûm edersek; adalet hissini mahkûm et
miş oluruz, kendi vicdanlarımızı mahkûm etmiş 
oluruz, kendi prensiplerimizi mahkûm etmiş olu
ruz, kendi dâvamızı mahkûm etmiş oluruz. 

Yine takdir Yüksek Heyetinizindir, nasıl ar
zu ederseniz» öyle yaparsınız. 

EEÎS — Şahap Kitapçı. * 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, mahkûm olduğu bir cezanın affını isti
yen bir orman bölge şefinin talebini is'af etaıiye-
rek affı cihetini uygun görmiyen Arzuhal Encü
meni mazbatasının yerinde olduğunu, gücümü
zün yettiği kadar müdafaaya çalıştık. Eğer bu 
celse söz alan arkadaşımız, muhalefetin, muhale
fet yapmak için konuştuğu şeklinde bir beyanla, 
geçen celsede burada bulunan arkadaşlarımızın 
hatırlıyacakları gibi, muhalefet olsun diye değil • 
tamamen hukuki anlayış ve adalet tatbikatına ve | 
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bu memlekette mahkeme kararlarına hürmet fik
rini ispata yarıyan konuşmamı bu şekilde tefsir 
etmemiş ve bize ormancıları muhtelif kısımlara 
ayıran ve orman dâvasını bu zaviyeden tetkik 
eden ve bu teşkilâtın başında olan insanları bir
takım faaliyetleri itibariyle tasvibeden beyanla-
riyk bir nevi orman siyaseti etrafında bir nutuk 
vermemiş olsalardı söz almıyacaktım. 

Biz muhalefet olarak neye muhalefet edeceği
mizi gayet iyi biliyoruz. Hiçbir zaman bu mem
leketin adalet müesseseleri ve verilen hükümle
rin münakaşası ve saire gibi meseleler mevzuu-
bahsolduğu zaman huzurunuzu çok dar muhale
fet anlayışiyle işgal etmiyoruz. 

Bugün münakaşa mevzuu ettiğimiz hüküm or
mancıların meselesi değildir. Ortada vazifei suiis
timalden mahkûm olmuş yüzlerce, binlerce me
mur gibi mahkûm olmuş,-hükmü kesinleşmiş ve 
tecil talebi hâkim tarafından reddedilmiş olan 
bir mahkûmun cezasını af etmenin ve bu mevzu
da Meclise vâki talebini is'af edip etmemenin ye
rinde olup olmıyacağını münakaşa ediyoruz. Böy
le tetkik ettiğimiz zaman, arkadaşınım beyanları
nın birçoğunu söylenmemiş kabul atmek mecbu
riyetindeyim. 

Ben bu mahkûm arkadaşı tanımıyorum. El
bette bu mevzuu buraya getiren arkadaşımız da 
hüsnü niyetle hareket etmiştir. Ama ben, böyle 
bir zihniyetin bırakacağı tesirlere işaret etmek i s 
tiyorum. Zira böyle mahkûm olmuş binlerce me
mur vatandaş var. Bunlardan bir tanesinin elin
den tutuyoruz; kesinleşmiş ve bu anda bütün un
surları ile tekevvün etmiş adlî bir kararın mü
nakaşasını yapıyoruz. Üstelik bize, Yüksek Mec
lisin atıfetine sığındığını iddia eden ve bu hâdi
sede atıfet göstermenin lâzımgeldiğini beyan 
eden arkadaşımız da bir esbabı mucibe getirmi
yor. Bu olsa olsa umumi bir afla halledilebilecek 
bir meseledir. Şahsan bendeniz bu şekilde geti
rilen şahsi afları uygun bulmam. Ben bu mevzu
da geçen Celsede kâfi maruzatta bulunduğumu 
zannediyorum. Mevzuun üzerinde fazla durmıya-
cağım. Fakat Burhanettin Onat arkadaşımızın 
beyanlarının orman bakım memurları Orman İda
resi ve Ziraat Vekâletinin bu husustaki hattıha
reketi ile şu .veya bu şekilde alâkası bulunmadı
ğını ve isnatlarının da asla yerinde olmadığını 
beyan etmek isterim. 

E E t S — Cemal Tüzün. 
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CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Çok muhterem 

arkadaşlar; bir orman memurunun suçu ve affı 
münasebetiyle bir arkadaşımızın verdiği takrir 
sebebiyle Türk milletinin serveti olan yurt or
manlarını muhafaza ve çoğaltma mevzularında 
yurdun en hüera köşelerinde hattâ köy olmıyan 
yerlerde dahi feragatla çalışan yüksek tahsil gör
müş insanların, hiçbir yüksek tahsil görmüş in
sanın katlanamıyacağı mahrumiyetlere katlanmak 
suretiyle vazife ifa eden bütün arkadaşları töh-
metlendirmek gibi bir münakaşanın içine giril
miş olmasından dolayı üzüntülüyüm. 

Bendeniz orman mektebinden mezun olduk
tan sonra bir iki sene orman memurluğu yap
mış ve 20 seneden beri orman memurluğu ile 
bir güna alâkası kalmamış 'bir arkadaşınız ola
rak konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, orman hakiki mâ-
n asiyle bizatihi vatan demek olduğuna göre, 
ormanları kasden yakanları idam. etmek gibi 
bir cezaya çarptırılmasını istiyen ve bu yolda 
bir kanun teklifi veren arkadaşınızım. Kanun 
teklifini veren ben, bu encümene iade eden de 
sizlerin ekseriyetinizdir. Binaenaleylh bendeniz 
ormancıyı değil, bizatihi vatan demek olan ve 
vatanın bekasiyle doğrudan doğruya alâkası 
bulunan ormanı koruyan ve her vesile ile mem
lekette- ormanın; ziraatin ve iktisadın temeli 
olduğunu ve bunun çoğaltılması zaruretini ifa
de eden bir arkadaşınızım. Bunu böyle düşün
menin millî bir vazife olduğunu ifade eden, 
haykıran bir arkaraşmızım. Konuşmamı körü 
körüne bir meslekdaşı bir memuru vikaye eder 
bir mânaya almamanızı istirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, hakikatleri olduğu 
gibi konuşturalım. Gerek burada konuşan, ge
rek sıralarından söyliyenler gerekse koridor
larda yarı şaka yarı sahih, ormanları kurtar
mak için, ormancıları ormandan çıkarmak lâ
zımdır diyen arkadaşlara cevap vermek iste
rim. Ormanları tahribedenler ormancılar değil
dir. Bugünkü şartlar içinde ormanları tahrib
edenler siyasetçilerdir. • Orman meselesini parti
ler üstü bir mesele yapmadıkça, orman ma
mullerini, orman mahsulâtını rey temini için 
peşkeş çekmek istedikçe ormanları korumanın 
mümkün olamıyacağı aşikârdır. Arkadaşlar, bu 
memur suç ifade eden bir zabıt varakasını mah
kemeye tevdi etmeyip ifna ettiği için cezalan
dırılmış 'değildir suç işliyen bir memur cezası-
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m elbette görmelidir. Sevgili arkadaşlar, Ar
zuhal Encümeni mazbatası önümüzdedir. Ar
zuhal Encümeni, mütalâasını beyan ederken, 
hâdise müracaatçının dediği gibi olmasına rağ
men diyen bir beyan, mutlak bir ifade kullan
maktadır. Mesele budur. Arkadaşlar, evvelâ 
hâdiseyi vaz'etmek lâzımdı. Orman memura, 
önüne her gelen zabıt varakasını mahkemeye 
tevdi etmeli midir, etmemeli midir? Eder mi. 
etmez mi? Orman memuru önüne gelen her za
bıt varakasını mahkemeye tevdi etmez. Ve et
memesi için de Yüksek Makamdan emir var. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Ama yırt
maz. 

CEMAL TÜZÜN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; arkadaşımın bildiği gibi; Orman 
Kanunu çalılığı orman diye tarif eder, köylü 
orman mefhumuna giren çalılığı keser, halbu
ki orman memuru, ormandır der. Biz orman 
memurana kızarız. Ama kanunu yaparken ça
lılığa orman deriz. Çalılığı ormana sokaranz. 

s Binaenaleyh orman memuru kanunu tatbik et
tiği zaman partilidir, veya hırsızdır diye fer-
yadederiz. Kışta kıyamette oradan atılmasını 
ve başka yerlere sürülmesini isteriz. 

Arkadaşlar rey zamanlarında her partinin 
birçok adayı ormanlık bölgeye gider; eğer be
ni seçerseniz istediğiniz gibi ormanı kesebilir
siniz der. Hattâ 4785 savılı Kanunla istimlâk 
edilen ormanları da iade ettireceğiz der. Söz 
verir. Fakat buraya. gelince orman memurları 
şövledir böyledir demekten azade kalmayız. 
(Mevzua sesleri) 

Mevzu şu. Orman muhafaza memuru, cami
nin yanında iki köylünün iki aded tomruk biç
tiğini görüyor. Cami ormanın yanında değil, 
köyün yanındadır. Ve bu tomruklara biçen 
adam tomruk sahibi değildir, sadece biçiyor
lar. Orman muhafaza memurları bu şahıslar 
hakkında zabıt varakası tutuyorlar. Fakat tom
rukların hakiki sahibi zabıt varakası tutulduğu
nu ve bunda kendi adını da duyunca orman böl
ge şefinin dairesine geliyor ve bölge şefine bu 
v-m valin kaçak olmadığını nakliyeli ve damga ̂  
lı olduğunu söyler ve işte emval tezkeresi ve or
man nakliye varakası der, bunları tetkik edi
niz. Bölge şefi tetkikatmı yapar ve bu emva
lin damgasını, numarası ve nakliye tezkeresi
ni görür bu zabitin kanunen birşey ifade etme
diğini anlar. Binaenaleyh her fırsatta kırtasi-
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yeeiliği seven, vatandaşa gel git diyen memur 
istemiyoruz diye bağırırız ve yine vatandaşı 
gel git diye daire kapılarında dolaştıran memur
lardan hoşlanmayıp şikâyet ederiz. Orman böl
ge şefi, arkadaşına senin tuttuğun zabıt suç 
ifade etmiyor, yaptığımız tetkikat neticesine 
göre bu tomruklar ticari maksatla kesilmemiş, 
taşmmamıştır. Cami için kesilmiştir. Nakliye 
tezkeresi, damgası vardır, mevkii muameleye 
koyma der. Mesele bundan ibarettir, mesele suç 
ifade eden zabıt varakasını ifna etmek değildir. 
Burhanettin Onat arkadaşımın ifade ettiği Q\-
bi burada bütün bunları konuşuyoruz, aksi l i r 
tesadüf olacak, şu olacak bu olacak, orman 
memuru, damgalı damgasız, kaçak veya ka
çak olmasa da zabıt varakasını tutacak vatan
daşı mahkeme kapılarına sevk edeceği mâna
sını istilzam etmektedir. Bunu arz etmek iste
rim. Bu ise vatandaş aleyhinedir. 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ NÜZHET ULUSOY (Samsun) — 
Muhterem arkadaşlar, geçen celselerde bu mev- • 
zuu ariz ve amik izah etmiş idim ve mahkeme ka • 
rarınm tecile taallûk eden kısmını da bir neb
ze okumuş ve hâkimin üç aylık hapis cezasını 
neden tecil etmediğini de izah etmiştim. Buna 
rağmen bugün arkadaşlar bu mevzuu bir mer
hamet meselesi yapmaktadır. «Cami avlusun
da kereste bulunmuş, orman memuru yaka
lamış» dendi. Burhanettin Beyefendinin tavsif 

„ ettiği gibi orman memuru, vatandaşların mün
hasıran hakkini koruyan adam da olabilir, di
ğer arkadaşımın ifade ettiği gibi ufak tefek 
şeyleri takdir ile yanlış muamelelere meydan 
vermiyecek bir kimse de. olabilir. Bu insanın 
şahsını burada konuşmak istemiyorum. Çün
kü bir vatandaşın şahsını şu veya bu şekilde 
Meclis kürsüsünden münakaşa etmek doğru ol
maz. Fakat dosya münderecatım, mahkeme 
safahatını tetkik ettiğimiz zaman tutulan za
bıtta iki kaçakçının elinde ne bir tezkeresi ne 
de ruhsatı .olmadığı beyan edilmektedir. Or
man bakım memuru mahkûm edilir. Ondan 
sonra iadei muhakeme yoluna gidilir. Ondan 
sonra ruhsatı olduğu şeklindeki durum, iadei 
muhakeme sırasında ortaya çıkar. Buna rağ
men, işin bu tarafı ile hiç uğraşılmaz, Af Ka
nununun şümulüne girsin veya girmesin, bu
nu düşünmeden orman bölge şefi, bakım me-

1960 C : 1 
murunun dairesine girerek dosyasındaki zap
tı yırtar. 

Bu arkadaşımız her şeyden evvel vazifesini 
suiistimal etmiştir. Hüsnüniyet sahibi bir idare 
âmiri haklı gördüğü vatandaşların hakkını hi
maye etmek isteyince gece dolabım kırmaktansa, 
evleviyetle idari yollarla sanıklar lehine olacak 
bir şekilde işi karara ve idari muameleye muhatap 
tutabilirdi. 

Cemal Tüzün arkadaş mızm ileri sürdüğü 
gibi «işin evveliyatında şöyle olmuş, böyle olmuş, 
iki tarafı dinlemiş, bakım memurları yanlış bir 
muamele yapmış, bunlar n elinde ruhsatiye var
mış v. s.» değildir. Gece dolap kırılmış! Bunların 
hepsi zabıtta var. Bunları Meclisin atıfetine lâ-
yik gördükten sonra yarın bir komiser de bir 
vatandaşı dövdüğü zaman, niye dövdün denince, 
«haklı olarak dövdüm, cezasnı kendim verdim» 
diyebilir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Kifayet takriri var. (Reye reye ses

leri) Encümenden sonra söz mebusundur. Asım 
Eren'in konuşmasından sonra kifayeti reye koya
cağım. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Yan
lış aksettirdiler Cemal Tüzün Bey. Arzı cevab-
etmek isterim. 

REİS — Asım Eren.-
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım, parti temsilciliği s fatı ile maruzatta bu-
lunmıyacağım, şahsım adına mâruzâtım olacak, 
hüsnü telâkki buyurmanızı rica ederim. Mahkû
mun lehinde, mazbatanın aleyhinde konuşacağımı 
arz ederim. 

Dayandığ m sebepler; evvelâ dosya, sonra hu
kuk umumi prensipleridir. Evvelâ Arzuhal En
cümenine hürmetlerimi arz ederim. Filhakika En
cümen müspet hukukta B. M. M. nin adına, onun 
ihtisas encümeni ve mümessili olarak evvelâ ka
nun hükümlerine dayanmak mecburiyetindedir. 
Bununla beraber Mecliste bu kanun temsilcili
ğinden farklı olarak kanunun bir de suiniyet ve 
hüsnüniyet kaidelerinin mukayesesini yapmak 
suretiyle bu teşriî kaza salâhiyetini bu hâdisede 
pekâlâ aksine kullanması da mümkündü. Ben
deniz encümenin bu yola gitmesni temenni ede
rim. 

Şimdi dayandığım sebeplere geçiyorum; 
I - Dosyada yapılan tetkikata göre iadei 

muhakeme talebi sırasında delil ibraz edilmek 
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suretiyle iki tomruğun kaçak olmadığı ispat 
edilmiştir. Hâkimin dayandığı başlıca gerekçe, 
Temyizin kesinleşmesi de aynı gerekmeye 
dayanmıştır, mahkûmun hüsnüniyetine rağ
men elde suç delili olan bir zabıt va
rakasını imha etmesi, ynııi memuriye tirit 

, teslim ve tevdi edilen bir suç delilini imha et
mesidir. H?r ne kadar usulüne göre müsaadeli 
bir tomruktan faydalanan iki köylünün kanan
da suç olmıyan hareketini tesbit eden bir z-ıbıt 
ise de sırf zaptı imhadan dolayı ceza verilmiş
tir ve ceza, şeklen müsnet h'ikuk yani T. C. K. 
bakımından doğrudur. Yani kanunda bu hüküm 
bulunduğu için, hâkim için de yapacak başka 
şey olamazdı. Bu itibarla ne hâkimleri, ne de 
bu hususta Arzvhal Encümeninin kararma vazi 
imza eden muhalefete ve muvafakate mensup 
mebus arkadaşları asla bir serzinişe mâruz bı
rakmıyorum. Bununla beraber Arzuhal Encü
meninin mazbatasından bir cümlesini işhadede-
rek şunu arz edeceğim: Arzuhal Encümeni maz
batasının ikinci sayfa ve solda yukardan dör
düncü satırında deniyor k i ; «... suç mevzuunu 
teşkil eden hususlar her ne kadar istida münde-
recatım teyideder mahiyette ise de.» işte bu iba
redir ki, muhterem Arzuhal Encümeninin ken
di verdiği ret kararını yine kendi eliyle tama
men nakzeder mahiyette şon derece hukuki ve 
adalet duygusuna dayanmış bir sebeptir. Van i 
encümen, bu dosyayı tetkik ederek mahkûm 
müstedinin B. M. M. ne verdiği istidanın mün-
derecatını dosyayı tevafuk eder mahiyette bu
luyor. Şu halde anlaşılıyor ki, ve biz Türk Mil
leti adına icrayı adalet eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi azaları anlıyoruz ki, mahkûm, 
hiçbir zaman suiniyetle bu suçu işlememiştir. 
mahkûm hiçbir zaman rüşvet almış de^i'dir. . 
Bir menfaat veya taviz karşılısında da bu MI-
çu işlemiş değildir. Dosyada bunlar tamamen 
mevcuttur. îşte Arzuhal Encümeni, bu suretle 
mahkûmun ancak lehinde bir neticeye varmış 
ve fakat aleyhinde bir delil bulamamıştır. O 
halde gerekçesine uymıyarak verdiği ret kara
rı adilanei olmadığı gibi; kanuni de olamaz, hu
kuki de olamaz. O halde arkadaşlarım, Arzu
hal Encümeninin, mahkûmun pırıl, pırıl parl> j 
yan temiz insan hüviyetini belirttiği halde 
aleyhte kararla biten mazbatasını kabul etmek 
âdilâne ve hukuki olmıyacaktır. 

Mahkûm, istidasında, hilâli hakikat bir şey 
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zikretmediğini ispat etmiştir. Bu bakımdan huv 
kuki olarak mahkûm etmemiz hakikaten son 
merhalei adalet olajı meclisimizde bir hatayı 
adlî olur. Çünkü istidası dosyasına tevafuk et
mesine rağmen, bu zatın af talebini reddetmek-
liğimiz bir insani hata olur. Senelerce hizmet 
etmiş, bölge şefliğine yükselmiş olan bir insa
nı, her hangi fevrî bir sebeple hüsnüniyete 
makinin olarak yaptığı bir işten dolayı hakkın
da verilen ceza onun istikbali bakımından le-
keleyieidir. Sonra; bu zavallı insanın, kendisi
nin çalışmasına bağlı, maişeti kendisinin çalış-
masiyle temin edilen bir sürü insanları da hak
sız yere sefalete mahkûm etmiş oluruz. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi de hukuk pten
siplerine dayanmak istiyorum. Bilhassa gt-çen 
sen* Meclisimizden çıkmış olan Orman suçlarına 
ait geniş bir Af Kanunu vardır. Bugüne kadar 
işlenmiş olan orman suçları «ffedildi. Kaldı ki, 
muhterem arkadaşlarım; bu orman suçlarının 
yanrbaşında bugün de hele yaz mevsiminde 
binlerce kilometre karelik orman arazisi yanıyor. 
Bunların yarı yarıya failleri bulunamadığı için 
bütün bu büyük suçlar mahfi, münşi kalıyor; 
yahutta nisyana yani fiilî bir affa terk ediliyor. 
Cezalandırmak istediğimiz halde suçluyu mey
dana çıkaramıyoruz; yahut yeter delil bulamıyo
ruz. Yangın sahasında yakalandıkları halde delil 
fikdanından haklarında ademitakip kararı ver
mek zorunda kalıyoruz. Şu halde memlekette 
bu kadar büyük suçları cezalandıramazken, haki
katen suçsuz bir insanı, sırf kanundaki tarif âta 
uyuyor diye, cezalandırmak adalet duygusuna 
uymaz. 

Muhterem arkadaşlarım, Medeni Kanunun ay
nî haklar bahsinde, meselâ- lûkata bahsinde; hüs
nüniyetli olanlar affediliyor ve sadece iade ile 
mükellef tutuluyor. Hukuki anlayış o şekilde 
ilerlemektedir ki, bir gün gelecek hüsnüniyetle 
ika edilen suçlar belki de. affedilecektir. -Hukuk 
bugün bu istikamette ilerlemektedir. Ş u . halde . 
tutup da bugün hukukumuzda..bir nispet..dâhi
linde tatbik edilen: hüsnüniyet kaidelerini .burada, 
görmezliğe, gelmek ve hüsnüniyete.sırt.çevirmek. 
doğru değildir. ,.•....• . - . , . , . . 

Bu itibarla arkadaşlar,. bendeniz bir zaptı, 
her ne sebeple olursa olsun, imha etti diye, sırf 
kanunun tarif atma uyan bir suç işledi diye, 
mahkemece mahkûm edilmiş kanun dairesinde 
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mahkeme ancak böyle hareket edecektir, bu me
murun af kanunları dairesinde iltizam edilerek 
atıfeten affedilmesini bendeniz de istirham ede
ceğim. (Alkışlar).) 

(Reye reye sesleri). 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Ar
kadaşınızın konuşmasında sözlerime temas edil
diğinden bir dakika için tavzihan konuşmama 
müsaadenizi istirham ederim. 

REİS — Yalnız buna münhasır olmak üzere, 
buyurun. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, Cemal Tüzün arkadaşımızın 
konuşmasında, benim sözlerim esnasında orman
cıları ittiham etmişim gibi bir mâna çıkardıkları 
ifade edildi. Ben ormancılarımızın büyük bir 
kısmını tenzih ettim. Fakat akalli kalil dâhi 
olsa kabahatli olanlar vardır dedim. Zabıtlar da 
buradadır. Nitekim Cemal Tüzün arkadaşımız, 
konuşmasında bundan kastının ben olmadığını 
ifade ettiler. 

CEMAL TÜZÜN. (Kocaeli) — Ormancılar 
adına minnetlerimi arz ederim. 

REİS — Efendim, bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir oya konulmasını arz ve tek

lif ederim. 
Kastamonu 

Süleyman Çağlar 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Üabu] 
edilmiştir. Bir takrir daha var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim sebebe mebni af inha maz

batasının tanzimi için dosyanın Arzuhal Encü
menine havale edilmesini arz ve teklif ederim. 

Sinob Mebusu 
Ömer özen 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum; 
takrir kabul edilirse, af için inha mazbatası tan-
|i|ri .olunmak üzere komisyona verilecektir. Ka
bili edilmediği takdirde Arzuhal Encümeni maz
batası kabul edilmiş olacaktır. (Reye reye sesleri) 

,; Efendim, fakrir var. 
Af inha mazbatasının tanzimi için dosyanm 

komisyona verilmesini kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Arkadaşlar, reyler çok yakın. Bu iti
barla ayağa kalkarak reylerinizi rica edeceğim. 
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Yani af inha mazbatasının tanzimini kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmiy enler 
lütfen ayağa kalksınlar... Efendim, inha mazba
tası tanzimi kabul edilmiş, dosya komisyona ha
vale edilmiştir. 

2. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 
bütçe, yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhase
bat Reisliği tezkeresi ile Vakıflar 'Umum Mü
dürlüğünün 1955 malî yılı Hesabı Katı kanunu 
lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni mazba
tası (1/64, S 69) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

ASİM ERKN (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 yı
lımı ait kesinhesap mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat tezkeresi 
ve kanım lâyihasiyle gelen bu encümen mazbata
sında müsadif olduğumuz mühim üç noktaya 
temas etmek istiyoruz. 

Bunlardan birisi Vakıflar Kanunu gereğince 
icareteynli gayr i menkullerin bir yıllık ieare ve 
mukataalarının yirmi mislini karşılık almak 
suretiyle, vakıf gayrimenkullerinin şagillerinin 
ve müstecirl erinin eline, mülkiyetinin devri me
selesidir. Malûmuâlileri, Vakıflar Kanununun 
hükümleri yeni değildir. Tanzim edildiği za
man gayrimenkullerin bedelleri düşüktü. Ama 
bugün bir yıllığın yirmi mislini karşılık gös
termek: suretiyle hususi şahısların mülkiyetine 
terk etmekte Hazine namına büyük bir zarar 
vardır. Vakıa şimdi bu kesinhesabı burada 
tasdik etmek artık bir emrivaki ise de ben bil
vesile buna işaret etmeyi lüzumlu buldum. 

Filhakika bundan sonra Vakıflar Umum 
Müdürlüğünün elindeki icareteynli gayrimen-
kulleri ve icareivâhideli mülkiyetleri kolayca 
mutasarrıflarına devretmemek yolunu tercih 
etmesini rica edeceğim. Bunları daha fazla 
kıymetlendirmeye imkân vardır. Bu yolda, ge
rekçede bir de icare veya muka'taa alınmaması, 
yani Vakıfların bunlardan iradının azalma se
bebi olarak da gösterildiği için Vakıflar Umum 
Müdürlüğü, elindeki bu mülk ve geliri iki ba
kımdan kavbetm ektedir. 

(1) 22 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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Bundan sonra iearetenyli malları, gayrimen-

kull eri 20 yıllık bir icar e karşılığında muta
sarrıflarının mülkiyetine devretmemek ve lâ-
zımgAlen miktarda icare almak için Hükümet 
yeni bir kanun lâyihası yapsın ve cemiyet 
malları ucuzca eşhası hususiyenin eline geçmesin. 
îşte iki noktadan birincisi budur. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci nokta da zey
tinlikler ve incirlikler meselesidir. 6183 sayılı 
Âmme alacaklarının tahsili usulüne dair Ka
nun meveudolmasma rağmen, bugün önümüze 
gelen Vakıflar kesinhesap lâyihasında böyle 
bir gerkçeye dayanılması gariptir. Bilmiyorum 
nfden bunlar gavrikabüi tahsil buHmuvor. 
Mal müstecirin veya şagilin elindedir. Zilyed, 
bunları işletiyor; zeytin ise zeytinini, incirlik-
se incirini alıp satıyor. Buna mukabil Cemiyeti 
îslâmiye namına bunu vakfedenin şartlarını ye
rine getirmiyor. Gelirinden bir kısmını vermi
yor. Elbette verecektir, elimizde kanuni kuv
vetli müeyyide varken bunda âciz kalacak şe
kilde bir gerekçe tanzim edip karşımıza gel
mek doğru bir hareket olmasa gerektir. îşte 
bu mülâhazaya dayanan bu ikinci noktada; 
tahsili emval meselesinde Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün neden dolayı bu hesabı katiye ta-
•alı . eden maddelerde aciz gösterdiğini anla
mak: istedim. 

Üçüncü nokta ise şudur muhterem arkadaş
larımı : Bu Umumi Müdürlüğün içinde her tür
lü mütehassıs elemanlar vardır. Hukuk or
ganları vardır, müşavirleri vardır. Bu vazife
liler ve bizzat Umum Müdürlük yüksek kadro
sundaki muhteremi zevat mevcudolan bir ka-
kanunu tatbik etmek istemiyorlar da bu ke
sin hesap lâyihasının gerekçesinde bize : «Bir 
kanun yapacağız, bu kanua lâyihası ile bir en
cümen kurmayı istihdaf ediyoruz, bu encüme
ni kurduiktan sonra meseleyi yoluma koyarak 
kayıtlanıl tenkitlini Meclise getireceğiz; kem-
dilerinden randıman alamadığımız zeytinlikle 
ri, incirlikleri elden çıkaracağız.» diyorlar ki 
bu şekilde böyle bir gerekçe ve mazbatayı sun 
malarl cidden gariptir. Bendeniz böv^e bir ee 
rekçeye dayanaraik Vakıflar Umum Müdürlüğü 
fersin hesabının Meelisi Âlîye gelmesini doğru 
bulmadım. îleride bir kanun tedviri ile bir en
cümen teşkil ederek onun yapacağı işi düşü
nür görünmek, kesin ve hale uygun bir muta-
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lâa değildir. Kesin hesaplarda uzak ihtimalle
re dayanır şeyleri ifade etmek doğru değildir. 
Mevcut Umum Müdürlüğün, bir muvakkat ih
tisas organını şimdiden İçendi bünyesi içim
den teşkil ederek yaptırmak yerine müstakbel 
kanun ve encümenlerden bahsile istedikleri 
işi onlara yaptırmayı 'tasarlamak hukuku ibadı 
vaktinde tesis edenlerin vakıf ve hayır gayesi
ni mühmel ve mümsi bir hale koyar. İşte ben
deniz bu üç noktaya bilvesile temas etmek is
tedim. Cemiyeti îslâmiyenin dünyada ilk sos
yal hizmetler gören bir müessesesi olan vakıf
larımızın bugün bu hatalarımın tekrar edilme
mesini diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS — Başjka söz istiyen var mı efendim'? 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Maddelere 
geçilmesi kalbul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı 
Hesabı Katî Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği gibi 
9 398 344 lira 12 kuruşu âdi, 3 528 828 lira 
04 kuruşu yatırımlar ve 5 393 lira 54 kuruşu 
faslı mahsuslar sarfiyatına aidolmak üzere ce
man 12 932 565 lira 70 kuruştur. 

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

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
nün 1955 malî vılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği gibi 14 616 211 lira 80 
kuruşu âdi ve 1 193 836 lira 84 kuruşu faslı 
mahsuslara aidolmak üzere ceman 15 810 047 
lira 64 kuruştur. 

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

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden 2 877 481 lira 94 'kuruş tahsi
lat fazlası olarak 'kalmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka!bul edilmiştir, 

MADDE 4. — Tahsisattan 1955 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
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işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösteri
len İ 894 375 lira 62 kuruş imha edilmiştir. 

R E Î S — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
aia akaar ve toprak satış bedellerinden 1955 
malî yılında yapılan sarfiyat, ilişik (D) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 1 755 461 lira 24 
kuruş ve hayrat satış bedellerinden yapılan 
sarfiyat 3 45? lira 09 kuruştur. 

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

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1955 
malî yılı tahsilatı geçen yıldan devri ile bir
likte bağlı (C) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 13 896 804 lira 03 kuruş ve (hayrat satış 
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bedelleri tahsilatı da geçen yıldan devri ile bir
likte 672 756 lira 79 kuruştur. 

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

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedelerinden 1955 
malî yılı içinde sarf olunmıyan ve (D) işaret
li cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen 
12 141 342 lira 79 kuruş ile hayrat satış be
dellerinden aynı yıl içinde sarf olunmıyan 
669 298 lira 70 kuruş varidat ve tahsisat kay
dedilmek üzere 1956 yılına devredilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yar 
mı? Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Riyasetin şu anda ııısa'bm kaybolduğunu 
görmesine binaen 20 Ocak 1960 Çarşamba gü
nü toplanılmak üezre inikada son veriyorum. 

Kapanma saati : 16,35 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Van Mebusu Ferid Melen'in, resmî dai
re ve müesseselere karşı taahhüde girişmiş olan 
mütaahhıtlere ithalât dövizlerine tatbik olunan 
prim dolayısiyle fiyat farkı verilmesi hususunda 
bir karar mevcudolup olmadığına dair sualine 
Maliye Vekili Hasan Polatkanhn tahrirî cevabı 
(7/327) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyurul-
masmı saygı ile rica ederim. 

Van Milletvekili 
Ferid Melen 

Soru : 4 Ağustos 1958 tarihli Karar ile itha
lât ' . dövizlerine mühim nispette prim tatbik 
olunması ve Devlet müesseseleri tarafından 
imal edilenler dâhil olmak üzere, bilûmum in
şaat malzemesine zamlar yapılmış olması dola
yısiyle, daha önce Devlet daire ve müessesele

rine karşı taahhüde girişmiş olup da işlerini 
henüz ikmal edememiş bulunan mütaahhitler 
vecibelerini ifa bakımından çok büyük güçlük
lerle karşıkarşıya gelmiş bulunmaktadırlar. Bu 
durumda olanlara, fiyat farkı verilmesi veya 
zararlarının başka yollarla önlenmesi hususun
da Hükümetçe alınmış bir karar mevcut mu
dur? Böyle bir karar varsa esasları nelerdir? 

T. C. 
Maliye Vekâleti 14 Ocak 1960 

Bütçe ve M. K. U. Müdürlüğü 
Sayı : Bütçe 1133317 -163/501 

özü : Van Mebusu Ferîd Melen'in' 
sual takririne dair. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Başvekâlet Yüksek Makamından Vekâleti
mize havale buyurulan Umumi Kâtiplik. Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 22 . XII . 1958 tarih 
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ve 7 - 327/2246 - 9394 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Resmî daire ve müesseselere karşı taahhüde 
girmiş olan mütaahhitlere ithalât dövizlerine 
tatbik olunan prim dolayısiyle fiyat farkı ve
rilmesi hususunda bir karar mevcudolup olma
dığı hakkında Van Mebusu Ferid Melen tara
fından Yüksek Riyasetlerine sunulmuş bulunan 
tahrirî sual takriri cevabının ilişik olarak tak
dim kılındığını saygı ile arz ederim. 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Van Mebusu Ferid Melen'in resmî dairelere 
karşi taahhüde giren mütaahhitlere fiyat farkı 
verilmesi hakkındaki sual takriri cevabıdır : 

ithalât dövizlerine prim tatbik edilmesi mu
vacehesinde resmî daire ve müesseselere karşı 
taahhüde girişmiş olan mütaahhitlere taahhüt 
mevzuları için ithal edecekleri prim ile prim 
esasından doğan Gümrük Vergi ve resim fark
larının verilmesinin idarenin takdirine bırakıl
ması 7 . X . 1958 tarihli ve 30 sayılı iktisadi 
Koordinasyon Heyeti kararı ile kabul edilmiş
tir. 

Tatbik edilen bu prim yüzünden inşaat mal
zemesinde husule gelen tereffüler de göz önün
de tutularak bahis mevzuu mütaahhitlere mu
ayyen şart ve esaslar dâhilinde umumi fiyat 
farkı verilmesinin âkıd dairelerin takdirine bı
rakılması icra Vekilleri Heyetince ittihaz buyu-
rulan 16 . VII . 1959 tarihli ve 4/11884 sayılı 
Kararname ile kabul edilmiştir. 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arikan*-
m, defterdar, maarif, nafıa, sağlık, veteriner 
ve ziraat müdürleri bulunmıyan vilâyetler mev
cudolup olmadığına dair Başvekilden olan suali
ne Devlet Vekili İzzet Akçalın tahrirî cevabı 
(7/660) 

19 Kasım 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali Arıkan 

Defterdar, maarif müdürü, nafıa müdürü, 
sağlık müdürü, veteriner müdürü, ziraat mü
dürü bulunmıyan iller var mıdır? Varsa hangi-
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leridir? Bu vazifelerin vekâleten idare edildiği 
iller var mıdır? Varsa hangileridir? Bu vazife
lere asaleten memur tâyini düşünülmekte mi
dir? 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hu®xısi Kalem Müdürlüğü 
Sayı: 1935 

12 .1.1960 

T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 
27.11.1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-660/3803-16850 sayılı 
yazılan karşılığıdır.' 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan tara
fından verilen ve; 

«Defterdar, maarif müdürü, nafıa ımüdürü, 
sağlık müdürü, veteriner müdürü, ziraat mü
dürü bulunmıyan iller var mıdır? Varsa han
gileridir? Bu vazifelerin vekâleten idare edil
diği iller var mıdır? Varsa hangileridir? Bu va
zifelere asaleten 'memur tâyini düşünülmekte 
imidir?» suallerini muhtevi bulunan ve tahrirî 
olarak cevaplandırılması istenen sual takririnin 
cevabı aşağıdadır : 

Alâkalı vekâletlerden alman bilgiye göre; 
1. Defterdar bulunımıyan vilâyet sadece Ma

latya'dır. Buradaki defterdar kendi arzusu ile 
21. X . 1959 tarihinde emekliye sevk edilmiştir. 
Halen vekâleten idare edilmekte olan hu vazi
feye asilin tâyini ise derdesttir. 

2. Halen Maarif Müdürü olmıyan vilâyet 
bulunmamaktadır. 

3. 67 vilâyetten 62 sinde sağlık müdürü 
mevcut olup, geri kalan 5 vilâyetten Arcvin, 
Kara ve Tunceli sağlık müdürlükleri vekâleten 
ifa olunmaktadır. Münhal bulunan Bitlis ve 
Hakkâri sağlık müdürlükleri de mahallî Hükü
met tabipleri tarafından tedvir edilmektedir. 
Vekâleten ifa edilen ve münhal olan yukarıda 
isimleri yazılı 5 vilâyet sağlık müdürlüklerine 
en kısa zamanda asaleten tâyin yapılması dik
katle nazara alınmış bulunmaktadır. 

4. Halen yalnız Maraş Nafıa, Müdürlüğü 
vekâleten idare edilmektedir. Yakın zamanda 
bu vilâyete de asîl bir müdürün tâyini yapıla
caktır. 

5. Ağrı, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, 
Hakkâri, Niğde, Maraş, Yozgad teknik ziraat 
müdürlükleri ile Bitlis Veteriner Müdürlüğü 
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münhaldır. Bunlardan Haıkkâri müstesna diğer
leri mahallî diğer teknik elemanlarla idareten 
tedvir edilmektedir. Bu münhallere en kısa za
manda asîl müdürler tâyin edilecektir. 

Yukarda sözü geçen tahrirî sual takririne 
ait işbu cevabın ilgili mebusa tebliğini arz eder, 
saygılarımı sunarım. 

Devlet Vekili 
I. Akçal 

3. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Ha
fik kazasında Koru ırmağı üzerindeki köprü
nün yeniden inşasının düşünülüp düşünülme
diğine dair sualine Naha Vekili Tevfik lle-
ri'nin tahrirî cevabı (7/661) 

23 . XI . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buy-
rulmasım saygı ilo rica ederim. 

Sivas Milletvekili 
Halim Atenalp 

Hafik kazasının îpsile yolu istikametinde, 
Koru ırmağı üzerinde inşa edilip henüz işlet
meye akılmadan sel götürmüş bulunan altı ayaklı 
büyük köprünün etüd, proje ve inşaatı kim
ler tarafından yapılmış ve bunların her bi
rerleri için kaçar lira sarf edi1 mistir? Mütaah-
hit \e mesullerine tazmin ettirilmesi hususun
da no gibi muamele yapılmıştır? Yol güzergâhı 
değişmediğine göre yemden inşası düşünülmek-
to midir? Ne zaman başlanacaktır? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 13 . I . 1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 42 

Türkiyo Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Ankara 

27 . X I . 1959 gün ve 7/661 - 3813^16892 
sayı1! yazıları karşılığıdır : 

Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Hafik ka
zasında Koru ırmağı üzerindeki köprünün ye
niden inşasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair tahrirî sual takririne hazırlanan cevabın 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Nafıa Vekili 
Tevfik İleri 

.1960 C : l 
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Hafik ka

zasında Koru ırmağı üzerindeki *. köprünün ye
niden inşasının düminülüp düşünülmediğine 
dair tahrirî sual takriri aşağıda cevaplandırırl-
mıştır : 

Hafik - îpsile yolunda ve Koru ırmağı üze
rindeki köprünün, kagir ayaklı ve ahşap tab
iiydi olarak inşası için lüzumlu proje 1952 yı
lında Sivas Nafıa Müdürlüğü tarafından hazır
lanmıştı?. 

Mezkûr köprü, ayakları vilâyet tarafından 
emanet suretiyle ve tahliyesi mütaahhit vası-
tasiyle inşa edilerek 1954 yılında geçide açıl
mış ve 1957 ye kadar hizmet görmüştür. 

Köprünün temel ve ayakları ile ahşap üst 
. tahliyesi için ceman 29 615,52 lira harcan
mıştı:?. 

1955 yılında köprü kenar ayaklarını muha
faza için mahmuzlar yapılmıştır. Ancak mah
muzların köylüler tarafından sökülmesi üze
rine, 1957 kışında yüksek feyezan sırasında 
afuymana mâruz kalan ayaklar yıkılmıştır. 

Merkeze aksettirmeden proje tanzim eden 
o zamanki Nafıa Müdürü Lûtfi Angil, vekâlet 
emrine almnrn ve ayrıca mahmuzları söken 
köylülerin bulunarak haklarında kanuni takibat 
yapılması hususunda vilâyete talimat veril-
miştiî. 

Bilâhara yıkılan köprünün ahşap tahliyesi 
vilâyetçe sökülerek başka köprülerin innaasında 
kullanılmıştı?. 

Hafik - îpsile yolunun yeni güzergâhı de
reyi kat'etmeden geçirileceği için burada yeni 
bir köprü inşasına lüzum kalmamıştır. 

4. — Burdur Mebusu Âlim Sipahi'nin, B ır-
dur'un, Yeşilova kazasının Akçaköy Muhtarı hak
kında vâki şikâyetler dolayısiyle yapılan mua
melenin neticesine dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/662) 

23 . XI . 1959 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Âlim Sipahi 



Soru 
Burdur vilâyetinin Yeşilova kazasının Ak

çaköy Muhtarı Şevket Kaya hakkmda 100 den 
fazla köylü 30 . VI . 1959 tarihinde madde tas-
rihiyle şikâyette bulunmuş ve kaymakamlık, 
kaza özel idare Memuru Nuri Kubulay'la, Mal-
müdürünü tahkike memur etmiştir. Tahkikat 
neticesi 'muhtarın kanunsuz hareketleri sabit ol
muş ve muhtar, tanzim edilen bir fezleke ile 
kaza idare Heyetine sevk edilmiştir. Kaza idare 
Heyeti de, lüzumu muhakeme kararı vererek 
Muhtar Şevket Kaya'yı Savcılığa vermiştir. Is-
nadolunau suç, ağır cezayı m.ucibolduğundan, 
mevkufen kaza Savcılığı tarafından Burdur 
Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilmiştir. Son 
olarak muhtar hakkında yapılan kazai ve idari 
muamele nedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti | 15 . I . 1960 

M. I. G. M. 
3. D. R. Ş. M. 

Sayı : 631-538-15/1959 
890 

ÖZÜ : Burdur Mebusu Âlim Si-
pahi'nih tahrirî sual takriri H. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
27 . XI . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/662 - 3814 - 16893 sayılı 
emirleri karşılığıdır. 

Yeşilova kazasına bağlı Akçaköy Muhtarı 
hakkında vâki şikâyetler dolayısiyle yapılan 
muamelenin neticesi hakkında Burdur Mebusu 
Âlim Sipahi tarafından sunulan tahrirî sual tak
riri üzerine : 

Akçaköy Muhtarının görevini kötüye kullan
dığı hakkındaki vâki şikâyetler üzerine gerek
li tahkikatın ikmalini ve kaza idare Heyetince 
ittihaz olunan kararı mütaakıp keyfiyetin Cum-
hiriyet Müddeiumumiliğine intikal ettirildiği ve 
müddeiumumilikçe de ademitakip kararı veril
miş olduğu ve halen muhtarın vazifesi başında 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
15 . I . 1960 

Dahiliye 'Vekili 
Namık Gedik 

İ : 25 İS.1.1960 C : 1 
5. — Kars Mebusu Sim Atalay'ın, DDY. 

işletmesi için mubayaaya teşebbüs edilen» 90 tane 
dizel lokomotifine dair sualine Münakalât Vekili 
Semi Ergin'in «ahrirı cevabı (7/673) 

23 . VI . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki hususların Münakalât Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Sırrı Atalay 

DDY. işitmesi için mubayaaya teşebbüs edi
len 90 aded dizel lokomotifi için : 

1. Bu lokomotiflerin ve akar yakıt depolama 
tesislerinin en iyisinin en müsait şartlarla temmi 
hususunda hangi memleketlerin hangi imalâtçı 
firmaları ile hangi tarihlerde temas edilmiş, tek
lif istenmiş ve ne gibi teklifler yapılmıştır. 

2. Mubayaaya teşebbüs edildiği tarihte dün-' 
ya piyasalarında, 

a) Nevlun hariç, fabrika teslimi bu lokomo
tif ve akar yak.t depolama tesislerinin ortalama t l 

fiyatları neydi. 

b) Memleketimizde teslim şartiyle ortalama 
fiyatları neydi? 

3. Anlaşma yapılan Amerikalı mütaahhit, 

a) Dizel lokomotif ve bahsi geçen tesisler 
imalâtçısı veya fabrikası sahibi midir, yoksa, 
mütaahhit midir? 

b) Adı geçen mütaahhit firmanın Amerika 
malî mahfilindeki malî durumu tahkik edilmiş 
miydi. 

4. işbu mubayaaya teşebbüs sırasında an
laşma akdinden önce veya sonra 40 milyon do
larlık bu iş hakkında her hangi bir sebep veya 
şekilde olursa olsun, ihbar, şkâyet veya ikaz ya
pılmış mıdır? Yapılmışsa mahiyeti nedir? Neti
cesi ne olmuştur. 

5. işbu 90 dizel lokomotifi ve bununla ilgili 
tesisler için bugüne kadar Türk liras! olarak 
ne ödenmiştir. Soru tarihine kadar ne miktarlar
da teslim yapılmıştır? 
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T. C. 

Münakalât Vekâleti 14 . I . 1960 
Karayolları Ulaştırma 

Dairesi Reisliği 
Dosya No. 11 - 1/373 

Kayıt No. 68 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
30 . XI . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/673 - 3348 - 14262 sayılı yazıları cevabıdır. 
TCDD. İdaresince mubayaasına teşebbüs edi

len 90 aded dizel lokomotifine dair Kars Mebusu 
Sırrı Atalay tarafından vrilen tahrirî sual tak
ririne ait cevabın ilişik olarak sunulduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Münakalât Vekili 
§. Ergin 

TCDD için mubayaaya teşebbüs edilen 90 aded 
dizel lokomotifi hakkında 

1. TCDD ce yapılan etüdlere göre dizel lo
komotiflerinin, buharlılara nazaran çok daha 
rantabl olduğu anlaşılmış ve dizel lokomotifleri 
temini cihetine gidilmiştir. 

Mütaakıben yapılan ilân üzerine 25.XI.1954 
tarihinde 15 aded dizel lokomotifi için 7 firma
dan kredili teklif alınmıştır. (Ek : 1) 

İhtiyaç, bu miktarın çok üstünde olmasına 
rağmen malî imkânlar göz önünde tutularak 30 
lokomotif için yine ilân suretiyle 29 . IV . 1955 
de ceman 11 kredili teklif alınmış. (Ek : 2) Tet
kik edilmiş, Mak firmasının teklifi en uygun bu
lunmuş ise de Alman Hükümetinden finansman 
bakımından müsaade alınamamıştır. Mütaakıp 
2 firma da aynı şekilde hükümet müsaadesi ala
madığından, ihale yapılamamıştır. 

Bunların haricinde 50 aded dizel lokomotifi 
için : 

General Motors, 
General Electric, 
Paul Fitzpatrick. 
Firmaları münferit tekliflerde bulunmuşlar 

ise de finansman imkânlarını sağlıyamamışlardır. 
Başkaca 31 . VIII . 1956 tarihinde diğer 

bir mukaveleden artan para karşılığında 6 loko
motif için 6 firmadan teklif alınmıştır. Kredili 
olmadıkları için ihale imkânı bulunamamıştır. 

Bu sırada (Panamerican Investsment Inc.) 
firması 90 aded dizel elektrik lokomotifi, gerek
li akar yakıt tesisleri ile lüzumlu teçhizatı, 

1.1960 C : 1 
% 15 i peşin ve % 85 de 8 senelik kredi esasları 
dairesinde ödemeli olarak teklif etmiş olup ev
saf ve fiyatlariyle diğer şartlar uygun görüldü
ğünden firma ile 28 . XII .. 1956 da mukavele 
akdedilmiştir. 

2. a) Panamerican Inc. ile mukavele akdi 
sırasında kredisiz tekliflerde, lüzumlu teçhiza-
tiyle birlikte lokomotif FAS (Amerikan ihraç 
limanları) fiyatları ortalama ve takriben 243 000 
dolardı. 

b) 1956 daki, lüzumlu teçhizatiyle birlikte 
kredisiz vasati fiyatları ise CF İstanbul takriben 
258 000 dolardı. 

Akar yakıt depolama tesislerinin bedeli ise 
FAS (Amerikan ihraç limanı) teslim takriben 
2 663 122,45 dolardır. 

3. a) Dizel elektrik lokomotifleri ve bahsi 
geçen tesislerin bir imalâtçısı veya sahibi olma
yıp TCDD ile yaptığı mukaveleyi mütaahhit 
sıfatiyle imzalamıştır. Krediyi bu firma temin 
etmiştir. 

b) Firmanın Amerika malî muhafilindeki 
malî durumu Amerikan Hükümeti makamların
dan ve Amerika'daki Türk Sefaretinden tahkik 
ettirilmiştir. 

4. Pan American Investmens îne. ile mu
kavelenin akdi sırasında ve mütaakıben (Mez
kûr firmanın malî imkânlarının bu taahhüdü 
yerine getirmeye müsaidolmadığı; avans temi
natının ödendikten sonra alınacağı, ortada bir 
kredi mevzuu olmadığı; firmanın, sipariş ko
nusu malzemenin imalâtçısı olmadığı) gibi hu
susları ihtiva eden hüviyeti malûm, olmıyan 
müstear nam ile iki ihbar yapılmış ise de yu
karda da izah olunduğu veçhile, keyfiyet Ame
rikan Hükümet makamlarından ve Amerika'
daki Türk Sefaretinden tahkik ettirilmiş, fakat 
mukavelenin yürütülmemesini veya feshini mu
cip bir husus tesbit edilememiştir. 

5. Bir kül teşkil eden lokomotif ve tesis
ler için 9 . XII . 1959 tarihine kadar kambiyo 
satış primi, gümrük, nakliye ve diğer masraf
lar dâhil cem'an 19 148 504,01 T. L. sı tediye 
edilmiştir. Buna mukabil aynı tarihe kadar 5 
aded büyük tip dizel elektrik lokomotifi ile 
ilâve teçhizatı ve yedekleri ve 14 aded akar 
yakıt depolama tesisi ile teferruatı ve yedekleri 

| teslim edilmiştir. 
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6. — Adana Mebusu Saim Karaömerlioğlu'-

nun, Adana'nm yeni kurulan Küçük Yarımca 
köyünde muhtar ve ihtiyar meclisi seçiminin ne 
zaman yapılacağına dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/694) 

27 . XI . 1959 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Döhiliye Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Adana Milletvekili 
'Sairn Karaömerlioğiu 

Adana 'nın yeni kurulan Küçük Yarımca 
köyünün, köy haline gelmesinden bu yana uzun 
zaman geçtiği halde muhtar seçimi yapılmamış 
olmasının sebepleri nedir? Bu .muhtar ve ihti
yar meclisi seçimi hangi gün yapılacaktır'? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. î. G. M. 
3.D.R.Ş.M. 

Sayı : 631-538-16/1959 
889 

özü : Adana Mebusu Saim Ka-
raömerlioğlu'nun tahrirî sual 
takrihi H. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
4 . XII . 1959 tarih ve Umumi KâtipElk Ka

nunlar Md. 7/694-3890/17094 sayılı emirleri 
karşılığıdır. 

Adana'nın yeni kurulan Küçük Yananca 
köyünün, köy haline gelmesinden bu yana uzun 
zaman geçtiği halde muhtar seçimi yapılma
mış olmasının sebeplerinin ne olduğu ve bu 
muhtar ve ihtiyar meclisi seçiminin hangi ta
rihte yapılacağına dair Adana Mebusu Sadun 
Karaömerlioğlu tarafından sunulan tahrirî su
al takriri üzerine yapılan incelemede : 

Adana vilâyetinin ıMisis nahiyesine bağlı 
Yarımca köyünden 'ayrılarak ülüstakil bir köy 
b aline getirilen Avcılar köyü ile Yarımca kö
yü halkının bir kısmı hangi köy ımevkiinde ve 
kaydında kalmayı tercih hususunda i'htilâfa 
düştüklerinden seçim kütükleri tefrik edileme
miş ve bu sebeple yeni kurulan bu köyde se
çim yapılması gecikmiş ve bilâhara araların
daki ihtilâf halledilerek köyün seçmen kütük 

.1960 C : 1 
/e listeleri tanzim olunup seçim kurulu baş
kanlığına tevdi olunmuş ve mezkûr kurulea bu 
köyde 24.1.1960 tarihinde seçim yapılması ka
rarlaştırıldığı anlaşılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
15.1.1960 

Dâhiliye Vekili 
Namık Gedik 

7. — Niğde Mebusu Vedat Mengi'nin, Ulu
kışla'nın Alihoca köyü yolunun yapılması için 
para tahsis edilip edilmediğine dair sualine Da
hiliye Vekili Namık Gedik 'in tahrirî cevabı 
(7/697) 

28 . XI . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerini saygılarımla rica ederim. 

Niğde Mebusu 
Vedat Mengi 

Niğde vilâyetine bağlı Ulukışla kazasının 
Alihoca köy yolunun yapılması için Niğde vi-
lâyetince 30 000 lira tahsis edilip edilmediği
nin, bu para tahsis edilmiş ise, ne şekilde sarf 
edildiğinin imece usuliyle çalışan köylülerin 
emeğinin bu meblâğa dâhil edilip edilmediğinin 
bildirilmesi. 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. î. a M. 
3. D. R. Ş. M. 

Sayı : 631-538-17/1959 
892 

özü : Niğde Mebusu Ve
dat Mengi'nin tahrirî 
sual takriri Hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
4 . XII . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik 

Kanunlar Md. 7/697/3899-17110 sayılı emirleri 
karşılığıdır. 

Ulukışla kazasına bağlı Alihoca köyü yolu
nun yapılması için Niğde vilâyetine 30 000 li
ra talhsis edilip edilmediği, tahsis edilmişse ne 
şekilde sarf edildiği ve imece suretiyle çalışan 
köylünün emeğinin bu meblâğa dâhil edilip edil
mediği hususunda Niğde^ Mebusu Vedat Men-
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gi'nin tahrirî sual takriri üzerine yapılan ince
lemede : 

1. — Niğde vilâyetinin Ulukışla kazasına 
bağlı Alihoca köyü yolunun yapılması için 
30 000 liralık bir tahsisat tefrik edilmediği, 

2 —. 21 960 lira keşif bedelli olup emanet 
suretiyle inşa olunan mezkûr yolun, Nafıa va
sıtalarından ve köylü imecesinden istifade su
retiyle 14 034 liraya ikmal edildiğini bilgileri
nize saygı ile arz ederim. 

15 . I . 1960 
Dahiliye Vekili 
Namık Gedik 

8. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
ın, Kütahya'nm'bâzı köylerinde muhtar seçimle
rinin yapılmaması sebebine dair sualine Dahili
ye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı (7/722) 

2 . XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
'buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Ali 4rıkan 

Kütahya'nın, Kaya, Erdoğmuş, Kıran, Köpe-
nez, Sazak, Zahman, Asaklar, Gölcük, Sandıklı 
ve Doğancılar köylerinde muhtar seçimlerinin 
bugüne kadar yapılmamasının sebebi nedir? Bu 
seçimlerin ne zaman yapılması düşünülmektedir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

M. I. G. M. 
3. D. R. Ş. M. 

Sayı : 631-538-18/1959-891 
özü : Mardin Mebusu Mehmet 
Ali Arıkan'm tahrirî sual tak
riri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
9 . X I I . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/722-3954/17242 sayılı emirleri karşılığıdır : 
Kütahya'nın Kaya, Erdoğmuş, Kıran, Köpe-

nez, Sazak, Zahman, Asaklar, Gölcük, Sandıklı 
ve Doğancılar köylerinde muhtar seçimlerinin ya
pılmaması sebebine dair Mardin Mebusu Mehmet 
Ali Arıkan tarafından sunulan tahrirî sual tak
riri üzerine gerekli inceleme yapıldı : 

Seçim mevzuatına göre inhilâl eden muhtarın 

.1960 C : 1 
yerine yenisinin seçilmesi için keyfiyetin en çok 
rey almış olan âza tarafından ilgili Seçim Kuru
luna yazılı olarak bildirilmesi icabetmektedir. 

Bahis Mevzuu köylerde seçimin yapılmaması 
sebebinin alâkalı köylerdeki vazifeli ihtiyar mec
lisi âzalarının durumu Seçim Kuruluna bildir
memiş olmalarından tevellüdettiği, halen açılan 
muhtarlıklara yenilerinin seçilmesi hususunun 
Seçim Kumluna intikal ettirilmiş olduğu anla
şılmıştır. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
15 . I . 1960 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

24 . 1 . 1958 
9. — Adana Mebusu Hamdi Öner'in, Florya 

plaj tesislerinin ne gibi şartlarla kullanıldığına 
dair sualine Basın - Yayın ve Turizm Vekil Ve
kili Halûk §aman'ın tahrirî cevabı (7/714) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususun Basın - Yayın ve Tu

rizm Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Adana 
Hamdi öner 

Sermayesinin hemen tamamı Devlete ait Tu
rizm Bankası tarafından 40 milyon lira tahsisi 
ile yapılan Florya Plaj tesislerinden gündeliği 
150 ilâ 200 lira olan en lüks köşklerin misafirleri 
için bir Devlet büyüğü tarafından kamilen an
gaje edildiğinin doğru olup olmadığı ve bu yer
lerin döviz getirme maksat ve gayesi dışında 
kullanılmasına bundan sonra da devam edilip 
edilmiyeceği hususunun Basın - Yayın ve Turizm 
Vekili tarafından cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

T. C. 
Basın - Yayın ve Turizm 12 . I . 1960 

Vekâleti 
Sayı : 6 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
9 . XI I . 1959 tarih ve 2605 -10694 sayılı ya

zıları karşılığıdır : 

Florya Plaj tesisleri hakkında Adana Mebu
su Hamdi öner tarafından verilen yazılı sual 
takririne ait cevap ilişikte sunulmuştur. 
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Soru sahibine duyurulmasını saygılarımla arz 

ve rica ederim. 
Çalışma Vekili ve 

Basın - Ytyın ve Turizm 
Vekâleti Vekili 
Halûk Şaman 

1955 te 10 milyon lira itibari sermaye ile ku
rulmuş olan Türkiye Turizm Bankasının bu ser
mayesinin % 42,15 ini teşkil eden 4 215 000 li
rası iktisadi Devlet Teşekküllerine, % 57,85 ini 
teşkil eden 5 785 000 lirası da hususi müessese 
ve şahıslara aittir. 

Florya Plaj tesislerine bugüne kadar, takrir
de ifade edildiği gibi, 40 milyon lira değil, 
23 474 925,74 lira harcanmıştır. Bu tesislerin en 
pahalı olan motel odalarında en yüksek tarife, 
ibate, öğle ve akşam yemekleri dâhil günde 
130 - 150 liradır. Küçük odalardan ibaret diğer 
tesislerde tarife yemekler dâhil 90 liraya, yemek
ler hariç tutulduğu takdirde 30 - 40 liraya, eski 
kamp odaları ile ahşap odalar da 16 - 25 liraya 
kadar düşmektedir. 

Takrire mevzu teşkil eden mahal büyük ga
zino yanındaki büyük plaja acılan 12 odadan iba
ret tesistir ki, bu, gazino ve plajla birlikte evvel
ce Belediye tarafından yaptırılmış ve daha son
ra Turizm Bankasına devredilmiştir. 

Banka tarafından Revlet Reisine muhassas 
köşk karşısında bâzı tesislerin inşasına başlanıl
dığı sırada, Riyaseti Cumhur maiyetine ait bina
ların yıktırılması dolayısiyle yukarda bahsi ge
çen ve yabancı turistlerce henüz . talebedilmiyen 
odaların 10 adedi son iki senedir mevsiminde ye
meksiz olarak Devlet Riyaseti maiyetinin ikame
tine tahsis edilmektedir. 

10. — Ankara Mebusu İsmail înan'm, işsiz
liğin önlenmesi hususunda ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair sualine Çalışma Vekili Halûk 
Şaman'm tahrirî cevabı (7/720) 

17 Temmuz 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyrulmasını saygılarımla rica ederim. 

Ankara Mebusu 
İsmail inan 

Soru : 
Son aylarda memleket sanayiinde vukua ge-
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len işsizliğin sebepleri nelerdir? işsizlik hangi iş 
kollarında ne miktarda mevcuttur? 

işsiz kalanın sayısı nedir? işsizliği önlemek 
için ne gibi tedbirler alınmıştır ve önlenmesi 
hangi müddet içinde kabil olacaktır? 

Halen işsiz kalanlarla ne şekilde meşgul olun
makta ve bunlara ne gibi yardımlar yapılmak
tadır? 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 14 . I . 1960 

Çalışma Umum Müdürlüğü - .. • 
Sayı : 1014-6/300 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
9 . XII . 1959 gün 7-720/3419-14762 sayüı 

yazıları cevabıdır: 
Ankara Mebusu ismail İnan'm işsizliğin ön

lenmesi hususunda ne gibi tedbirler düşünüldüğü 
hususundaki yazılı sual takririne ait cevaplar ekli 
olarak takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Çalışma Vekili 
Halûk Şaman 

1. Memleketimizde son aylarda bir işsizlik 
hâdisesi bahis mevzuu değildir. 

1959 yılının ilk on bir ayında muhtelif 
ig kollarında işlerinden çıkan işçi sayısı 3 283 
tür. Bunun 973 adedi esasen işlerin sona ermesi 
sebebiylo normal fesihlerdir. 

Bunun dışındaki iktisadi sebeplere müste
niden mensucat sanayiinde 1 060 işçi çıkarıl
mıştır. Bu iş kolunda çalışan işçi sayısı ise 
78 716 dır. Bu suretle bu iş kolunda bir sene 
zarfında işten çıkan işçinin çalışan işçiye nis
peti (% 014) binde on dörttür. Halbuki bu iş 
kolunda senelik normal işçi hareketi memle
ketimizde 1958 de yapılan anketlere göre (% 63) 
yüzde altmış üçtür. Bu normal ve tabiî işçi 
hareketi nispeti yanında binde on dört nispeti 
bir işsizlik mânasına hiçbir suretle gelemez. 

Yino işçi hareketlerinin çok olduğu kauçuk 
sanayiinde aynı müddet içinde iktisadi sebep
lerle 220 işçi çıkarılmıştır ki, bu iş kolunda 
normal olarak çalışan 6 825 işçiye nazaran ay
nı derecede ehemmiyetsizdir, işten çıkarmaların 
mütebakisi ise sair iş kollarına dağılmaktadır. 
Ve aynı mahiyettedir. 

Buna mukabil aynı devre içinde münhası
ran iş ve işçi bulma teşkilâtımız kanaliyle men-
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sucat sanayiinde 9 944 ve lâstik ve kauçuk 
sanayiinde 1 589 işçi işe yerleştirilmiştir. 
Bu da gösteriyor ki, bu iş kollarındaki işten 
çıkarılmalar tamamen arızi ve (muvakkattir. Ak
si halde bu iş kolları bir yandan işçi çıkarır
ken bir taraftan işçi talebedemezlerdi. 

2. Yukarda bahis mevzuu rakamlara göre 
mensucat ve kauçuk sanayii de dâhil çeşitli iş
lerde işten çıkan sayısı 2 310 dır ki bu miktar 
da yukardaki esaslar dairesinde bir işsizliğin 
mevcudiyetini hiçbir suretle ifade etmez. Çün
kü aynı devre zarfında münhasıran iş ve işçi 
bulma teşkilâtı kanaliyle işe yerleştirilen işçi 
sayısı çeşitli işlerde 116 921 dir. 

3. İşsiz kalanlar veya kendilerine bu bakım
dan ihbar yapılanlar hakkında 5518 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesine müsteniden elde edi
len malûmat ve alâkalıların müracaati üzerine 
iş bulma teşkilâtı aynı veya başka iş kolla
rında iş bulmaktadır. Şimdiye kadar bu mev
zuda her hangi bir imkânsızlık ile karşılaşıl-
mifj değildir. İşten çıkmaların arızi ve muayyen 
ve mahdut iş yerlerine inhisar etmesi bunların 
tekrar işe yerleştirilmelerini mümkün kılmakta
dır. 

Halen memleketimizde bir işsizlik bahis mev
zuu olmamakla beraber vekâletimizce işsizlik 
sigortasının ihdası hususunda etüdler ve ha
zırlıklar devam etmektedir. 

Çalışma Vekili 
Halûk Şaman 

11. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'tn, Sivas 
vilâyetinde heyelan ve seylâp tehlikesine mâ
ruz bulunduğu tesbit edilen köyler hakkındaki 
sualine İmar ve İskân Vekil Vekili Hayrettin 
Erkmen'in, tahrirî cevabı (T/738) 

9 . XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve İskân Vekili 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Sivas Mebusu 
Halim Ateşalp 

Soru : 
Sivas vilâyetinde heyelan ve seylâp tehlike

sine mâruz bulunduğu tesbit edilen 32 parça 
köy hangileridir? Tehlike ne zaman tesbit edil-
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I mistir? Şimdiye kadar bunların her birerleri 

üzerinde ne iş yapılmıştır, yapılmamış ise, se
bepleri nedir? 1960 bütçe yılında hangileri 
için neler yapılması mutasavverdir? Merkez 
kazaya bağlı Kürt köyü bu köyler meyanmda 
mıdır? Değilse sebebi nedir? 

T. C. 
imar ve iskân Vekâleti 11 . I . 1960 

Tetkik Heyeti Rs. 
Sayı : 18 - 2/644 

özü: Tahrirî sual takriri 
hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek 
Makamına 

Umumi Kâtiplik : 
14 . XII . 1959 gün 7/738, 4024/17433 sayılı 

yazıları cevabıdır : 
Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm, Sivas vilâ

yetinde heyelan ve seylâp tehlikesine mâruz bu
lunduğu tesbit edilen köyler hakkındaki tahrirî 
sul takriri üzerine yapılan inceleme sonunda: 

Sivas vilâyetinde heyelan ve seylâp tehlike
sine mâruz bulunduğu tesbit edilen 32 parça köy 
şunlardır : 

Bağdere, Savcın, Karasar, Gönükse, Adamlı, 
Dona, Çepni, Çayırşehi, Tuzla, Kahvepınar, Der-
lent, Alişermeryem, Bulak, Ağaçaşar, Sökün, 
Avganiz, Isıtan, Haşge, Menteşe, Seren, Müsek-
nis, Y. Camözü, Geley, Kocakurt, Akıncı, Bayat, 
Hödücek, Eliğe (Z. M. II.) Yıkılhan, Çakırlı, 
A. O. Mahalle, Karpmar, 

Bu köylerdeki hâdiseler 1957 senesiyle^ 1958 
senesinin muhtelif tarihleri arasında tetkik ve 
tesbit edilmiştir. 

Şimdiye kalar bu 32 köyün başka bir yere 
nakli için 7269 sayılı Kanun hükümlerine tevfi
kan alınması icabeden icra Vekilleri Heyeti 
kararı istihsal edilmiştir. Bu 32 köyden 21 i için 
7269 sayılı Kanuna tevfikan muamele ifasına, 
tevessül olunmuştur. Bu köyler şunlardır : 

Bağdere, Savcın, Karaşar, Gönekse, Adamlı, 
Dona, Çepni, Çayırşehir, Tuzla, Kahvepınar, Der
bent, Alişermeryem, Bulak, Ağaçaşar, Sökün, 
Avganiz, A. O. Mahalle, Isıtan, Karpmar, Kir-
kidi, Yıkılhan. 

Yapılacak ilân üzerine köylü vatandaşlar ta
lepname ve taahhütname vermeye davet edilecek 

I ve müddeti içinde talpete bulunup borçlanmayı 
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kabul eden vatandaşlara tesbit olunan tipler dâ
hilinde meskenleri inşa ettirilecektir. Bu hususta 
Valiliğe İüzumlu talimat verilmştir. 

Mütebaki 11 köyün de başka bir mahalle na
killeri proĵ pûma alınmıştır. 

1960 bütçe yılında bütçeye konmuş bulunan 
ve Âfetler donuna devredilecek olan tahsisat ile 
bu işlerin ikmaline çalışılacaktır. 

Merkez kazaya bağlı Körtü köyü hakkında 
bugüne kadar Vekâletimize bir işar vâki olma
mıştır. 

Arz olunur, 
imar ve İskân V. Vekili 

H. Erkmen 
12. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Bo-

ran'm, Müliye Vekâletinin re kendisine bağlı 
idare ve teşekküllerin Ankara'da kira ile işgal 
ettikleri hİnalara dair sualine Maliye Vekili 
ffasan PöUtkan'tn tahrirî cevabı (7/752) 

9. XII . 1959 
T. B. M. Meclki Yüksek Başkanlığına 

özü: Maliye Vekâletine bağlı 
idare ve teşekküllerin Ankara'
da kira ile işgal ettikleri bina
lar. 

Maliye Vekâletinin ve kendisine bağlı idare 
ve teşekküllerin Ankara şehrinde kira ile iş
gal ettikleri binalar ve bunlara verilen yıllık 
kira bedelleri neden ibaret olduğunun Maliye 
Vekili tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delâletlerinizi rica ederim. 

Mardin Mebusu 
M. Kâmil Boran 

T. C. 
Maliye Vekâleti 12 .1.1960 

Millî Emlak U. Müdürlüğü 
Şube 1 Md. 

Sayı: 3100-322/544 
özü: Mardin Mebusu Mehmet 
Kâmil Boranın tahrirî sual tak 

•4 rirî *Q.. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Umumi Kâtiplik, Kanunlar Müdürlüğü: 
C: 21. XII . 1959 tarih ve 7 - 752/4003 -17415 

d&ytlı yazıya: 
Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'm Ve

kâletimizle teşkilâtının Ankara'da kira île işgal 
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ettiği binalar ve bunlara ödenen senelik kira 
bedeli hakkındaki tahrirî sual takririnin ceva
bı ilişik olarak sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maliye Vekili 

JTasan Polatkau 

Mardin Mebusu Kâmil Boran'ın ' vekâletimiz 
ve vekâlete bağlı idare ve teşekküllerin Anka
ra'da kira ile işgal ettikleri »malar ve bunlara 
verilen yıllık kira bedellerinin neden ibaret 

olduğu hakkındaki tahrirî sual takririnin 
cevabıdır 

1. Maliye Vekâleti merkez teşkilâtı, mül
kiyeti Hazineye ait binalarda oturmakta ve bu 
sebeple kira bedeli ödenmemektedir. 

2. Amortisman ve Kredi Sandığı, mülki
yeti Vakıflar idaresine ait binada seneliği 
(30 000) otuz bin lira kira karşılığında oturmak
tadır. 

3. Devlet Malzeme Ofisi 23 000 metrekare 
mesahalı (içinde 360 metre kare inşaat sahalı 
iki katlı kârgir bir bina ile 2 000 metrekare 
inşaat sahalı kapalı otomobil ambarı bulunan 
gayrimenkulu) büro, malzeme deposu ve garaj 
olarak kullanılmak üzere senelik (80 000) seksen 
bin lira karşılığında kiralamıştır. 

4. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
7 . VIII. 1959 tarihine kadar kira ödememekte 
ve kendisine ait binalarda oturmakta idi. Fa
kat Teftiş Heyeti ile Hukuk Müşavirliği işga
linde bulunan Kavaklıdere de kâin 315 kapı 
numaralı binanın sahasına" bir otel, inşasının 
kararlaştırılması üzerine bu bina tahliye edil
miştir. 

Bu tahliye sebebi ile Tunalı Hilmi Caddesin
de kâin 65 numaralı iki müstakil kat Beledi
ye Encümenince mukadder aylık 3 600 liradan 
seneliği (43 200) kırk üç bin iki yüz liraya ve 
bir sene müddetle kiralanmıştır. 

5. Millî Piyango Müdürlüğü merkez bî-ıası, 
Yenişehir Bayındır sokakta bir bodrum ve üç 
katlı seneliği 26 000 lirad:*..! kiralanmış olan 
binada vazife görmekte, Yenişehir Atatürk Bul
varında Asma katlı bir mağazayı satış yeri ola
rak seneliği 7 500 liraya kiralamış bulunmak
tadır. * 

m -
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13. -— OrduMebusu Ferda Güley'in, Rahp I T. C. 

T ahir Burak'ın ceza evinden tahliye ediliş şek- Adliye Vekâleti 1 2 . 1 . 1 9 6 0 
line dair sualine Adliye Vekili Esat Budakoğlu'- C. T. E. U. Müdürlüğü 
nun tahrirî cevabı (7/741) Personel sayı : 881 

12 . VIII . 1958 
T, B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

I Aşağıdaki sorumun Adliye Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasını arz ve rica ederim. 

Ordu Mebusu 
Ferda Güley 

Soru 

10 . VIII . 1958 tarihli gazetelerde, evsel
ce neşrettiği bir karikatür dolayısiyle 16 ay hap
se mahkûm olan C. H. P. Meclisi üyesi ve siya
si Halk gazetesi sahibi Ratıp Tahir Burak "m 
mahkûmiyetini bitirdiği gün, çok erken saatler
de, İstanbul sivil emniyet memurları tarafın
dan Paşakapısı Ceza Evinden alınarak bir jsep 
içinde birkaç saat şehrin muhtelif semtlerinde 
dolaştırıldıktan sonra, (Çoluk çocuğu normal tah
liye saatinde kendisini karşılamak üzere ceza 
evine gittikleri için) boş bir halde bulunan evi
ne bırakıldığı haberi yayınlanmıştır. Bu hare
ket infaz hukuku ile kabili telif midir? Değilse 
müsebbipleri hakkında ne yolda muameleye t e 
vessül edilmiştir. 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 14 . XI I . 1959 

Kanunlar Müdürlüğü 
Çıkan ki)ğıt No. 1795 

Adliye Vekâletine 
28 . XI . 1958 tarih ve 1795 sayılı yazımıza 

ektir : 

Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Batıp Tahir 
Burak'ın ceza evinden tahliye ediliş şekline dair 
şifahi suali, cevap günü olan 11 . X I I . 1959 
tarihli 13 ncü İnikatta takrir sahibi hazır bulun
madığından Dahilî Nizamnamenin 155 nci mad
desinin I nci fıkrası gereğince, tahrirî cevap 
talebiyle verilmiş sayılmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 
nci fıkrası gereğince cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

T. B. M. M. Reisi V. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine. 
28 . XI . 1958 gün ve 6/326 ve 14 . XI I . 1959 

gün ve 7-741-1795/7150 sayılı yazıları karşılığı
dır : 

Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Ratıp Tahir 
Burak'ın ceza evinde tahliye ediliş şekli hak
kında şifahen cevaplandırılması talebini hâvi 
olup, cevap gününde hazır bulunmaması sebe
biyle Dahilî Nizamnamenin 155 nci maddesinin 
1 nci fıkrası mucibince tahrirî cevap talebiyle 
verilmiş sayılan sual takriri incelenmiştir. 

Halk Gazetesi sahibi Ratıp Tahir Burak'ın 
mahkûm olduğu 16 aylık hapis cezasını 9.VIII. 
1958 tarihinde ikmal edeerk aynı gün saat 9 da 
tahliyesi icabetmekte iken,, mahkûmun mensubol-
duğu partililerin tahliye sırasında nümayiş ya
pacakları idari makamlar taarfmdan haber alın
ması üzerine ihtiyat tedbiri olarak ve müessif 
bir hâdisenin zuhurunu önlemek maksadiyle, 
tahliyeye mütaallik muameleler İstanbul C. Müd-
deiumumiliğince yapılacağı da kaydedilerek 
kendisinin emniyet memurlarına teslimen gönde
rilmesi hakkında İstanbul C. Müddeiumumisinin 
verdiği şifahi emre binaen saat 7 de Üsküdar 
Ceza evinden memur refakatinde İstanbul'a sevk 
olunduğu ve bilâhara da evine bırakıldığı anla
şılmıştır. 

İstanbul C. Müddeiumumisinin mafevk müd
deiumumi sıfatiyle haiz olduğu nezaret ve mura
kabe hakkına dayanarak verdiği bu emir, bir 
tedbir cümlesinden olsa dahi doğru görülmedi
ğinden mümasil ahvalde . tekerrürüne meydan 
verilmemesi hususunda kendisine gerekli tebligat 
yapılmış bulunmaktadır. 

Keyfiyet saygı ile arz ^olunur. 
Adliye. Vekili 
E. Budakoğlu 

14. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Zü-
rih ve Londra'da cereyan eden Kıbrıs müzake
relerine kimlerin iştirak etmiş olduğuna dair su
aline Hariciye Vekil Vekili Namık Gedik'in 
tahrirî cevabı (7/717) 

246 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya- -

zılıolarak cevaplandırılmasına delâletinizi rica 
ederim. ': 

Burdur Milletvekili 
Fethi Çelikbas 

Gççen Şubatta evvelâ Zürih'te bilâhara Lon
dra'da cereyan eden Kıbrıs müzakerelerinden her 
birine ayrı ayrı, murahhas heyeti, âzası, mü
şavir ve vazifeli memur olarak kimler iştirak et
mişlerdir? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Hariciye Vekâleti 

100004 - Sicil/4 
18 Ocak 1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Şubat 1959 ayında evvelâ Zürihte ve mütaa-

kıben Londra 'da Kıbrıs üzerinde cereyan eden 
müzakerelere Hükümetimizi temsilen isimleri ili
şik listede zikrolunan zevatın iştirak etmiş olduk
larım saygılarımla arz ederim. 

Hariciye Vekil Vekili 
Namık Gedj^. 

Zürih Toplantısı : 

Başvekil Adnan Menderes 
Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu 
Sakarya Mebusu Rifat Kadızade 
Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumisi Melih 

Esenbel 
Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumi Muavini 

Zeki Kuneralp * 
Başvekâlet Hususi Kalem Müdürü Muzaffer 

Ersü 
Hariciye Vekâleti Dördüncü Daire Umum 

Müdürü Ziya Tepedelen 
Başvekâlet Hususi Kalem Müdür Muavini 

Şefik Fenmen 
Hariciye Vekâleti Umumi Kâtiplik Kalem 

Müdürü Güner Türkmen 
. Londra Toplantısı : 
Başvekil Adnan Menderes 
Hariciye Vekili Fatin Rüştü Zorlu 
Basın - Yayın ve Turizm Vekili Server So-

muneuoğlu 
Eskişehir Mebusu Kemal Zeytinoğiu 
Çanakkale Mebusu Emin Kalafat 
Afyon Mebusu Arif Demirer 

1960 C : İ 
Sakarya Mebusu, Rifat Kadızade . . . 
Başvekâlet Müsteşarı Ahmet Salih Korur :., 
Hariciye Vekâleti Umumi, Kâtibi Melih Esen.-

bel 
Başvekâlet Hususi Kalem Müdürü Muzaffer 

Ersü 
Hariciye Vekâleti I I nci Daire Umum Müdü

rü ilhan Savut 
Dördüncü Daire Umum Müdürü Ziya Tepe

delen 
Hukuk Müşaviri Suat Bilge 
Başvekâlet Hususi Kalem Müdür Muavini 

Şefik Fenmen 
Hariciye Vekâleti Umumi Kâtiplik Kalem 

Müdürü Güner Türkmen 
* Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti Hususi Ka

lem Müdürü Mehmet Ali Görmüş 
Anadolu Ajancı Umum Müdürü Şerif Arzık. 

15. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'-
in, Kızıltepe ne Hasankeyf bölgelerinde tütün is
tihsal ve' satış kooperatiflerinin tesisi hususun
da ne düşünüldüğüne dair Başvekilden olan sua
line Devlet Vekili İzzet Akçal'ın tahrirî ceva
bı (7/625) 

Türkiye Büyük' Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini say
gılarımla rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Arıkan 

Kızıltepe ve Hasankeyf bölgesinde tütün zeri-
yatınm ıslahı ve müstahsilin himayesi ve ezcüm
le tütün istihsal ve satış kooperatiflerinin tesisi 
hususunda Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
No: 2353/1907 

16.1.1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
23 . I I . 1959 tarih ve 7/625 sayılı yazıları 

karşılığıdır : 
Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan tarafın

dan verilen ve; 
«Kızıltepe ve Hasankeyf bölgesinde tütün ze-

riyatının ıslahı ve müstahsilin himayesi ve ezcüm
le tütün istihsal ve satış kooperatiflerinin tesisi 

-m -
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hususunda Hükümetçe ne gibi tedbirler düşünül
mektedir?» Suallerini muhtevi bulunan ve tahri
rî olarak cevaplandırılması istenen sual takriri
nin cevabı aşağdadır : 

Alâkalı vekâletlerden alınan bilgiye göre; 
1. 3437 sayılı Tütün ve tütün inhisarı Ka

nununun İ l nci maddesi gereğince Kızıltepe'de 
1957 yılında başlıyan ve 3 yıl müddetle devam 
edecek olan deneme ekimi 1959 ekim yılı sonun
da yapılan muayeneler neticesinde Ticari değeri 
haiz olup olmadığı hususu bir heyet marifetiyle 
tesbit edilecek ve buna göre ekim müsaadesi yolu
na gidilecektir. 

Esasen yapılmakta olan deneme ekimlerinde 
lüzumlu teknik bilgiler ekicilere mahallî ziraat 
teşkilâtı vasıtasiyle muntazaman verilmektedir. 

2. Son yıllarda Hasankeyf tütünlerinin ih
racatta karşılaştığı güçlükler muvacehesinde bu 
bölgeler için Gazianteb Zirai Araştırma Enstitü
sünde 2 seneden beri tütün yerine en uygun mah
sul çeşitlerinin tesibiti maksadiyle Ziraat Vekâleti 
hassasiyetle çalışmaktadır. 

1960 O i 1 
3. Aynea, Millî Tütün Komitesi faaliyetleri 

arasında Şark bölge tütüncülüğünün kalkındırıl
ması mevzuu da 2 seneden beri mezkûr müessese
ce ehemmiyetle ele alınmış olup tütün ziraatine 
alışmış olan bu bölge çiftçilerinin melekelerin
den istifade etmek suretiyle ve son yıllarda Ha
sankeyf tütünlerinin ihracatında karşılaşılan 
güçlükler muvacehesinde Hasankeyf tütünü ye
rine, bölgeye intibak edebileiek en iyi tütün çe
şidinin tesibiti hususunda lüzumlu çalışmalarda 
bulunulmaktadır. 

4. Bu bölgede tütün istihsal ve satış koope
ratiflerinin tesisi hususunda Ticaret Vekâletince 
bu tip tütünleri tamamen satınalan Gazianteb 
Hasankeyf Tütünü Satış Kooperatifinden ayın 
başkaca bir kooperatifin tesisine şimdilik lüzum 
görülmemektedir. 

Yukarıda sözü geçen sual takririne ait işbu 
cevabın, ilgili mebusa tebliğini arz eder, saygıla
rımı sunarım. 

Devlet Vekili 
îzzet Akçal 

T. M. M. M. Matbaa* 
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Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 Bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ile Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 malî 
yılı Hesabı Katı kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat Encümeni 

mazbatası (1/64, 3/69) 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/69) 

T. C. 
Divanı Muhasebat 

Sayı : 62, 404777/619 
14 Mayıs 1957 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyaıın&mesinin 
ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerini. 

Divan*. Muhasebat Reisi 
Muhitim Gürün 

9 Mutabakat Beyannamesi 

Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Divanı 
Muhasebata gönderilen Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 malî yılı katî hesabının, Divanı Muhase
batça tetkik ve muhakeme edilmiş olan muhasip idare hesaplariyle karşılaştırılmış ve bağlı cetvel
lerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle hesabı katide gösterilen rakamların ka
bule şayan bulunmuş olduğunu arz eyleriz. 

Birinci Reis 
Muhittin Gürün 

Âza 
R. Uçkun 

Âza 
C. Çitici 

i). 1. Reisi 
Faik Eke 

(Bulunamadı) 

Âza 
A. R. Toksöz 

Âza 
/. Ogat 

Müddeiumumi 
Enver Ark un 

D. 2. Reisi 
R efik Bakuy 

(î. bulunamadı) 

Âza 
.V. Başakar 

Âza V. 
.V. T ek'er 

V 

' D. 3. Reisi 
F. Işık 

Âza 
Kemal Tolluoğlu 

(Bulunamadı) 

Âza V. 
R. Konakçı 

14 

D. 4. ÜReisi 
M. Âli Hemen 

Âza 
R. örencik 

Âza V. 
T. Demirkan 

. V . 1957 

Âza 
R. ögel 

Âza 
C. Olcay 

Âza V. 
Fi. Öktem 
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Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı Hesabı Katı kanun lâyihası (1/64) 

T. C. 
Başvekâlet 18 . XII . 1957 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi • 

Sayı : 71-634/3290 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı hesabı katisi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 17 . XI I . 1957 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası
nın, esbabı mucibe ve ilişiğiyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil Vekili 
T. ileri 

ESBABI MUCÎBE 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün, 1955 yılı Hesa'bı Kati kanan lâyihası ekleriyle, birlikte takdim 
kılınmıştır. 

Tetkikinden de görüleceği üzere 1955 yılının âdi masrafları 9 398 051 lira 57 kuruş, yatırım 
masrafları 3 528 828 lira 04 kuruş olmak üzere cem'an 12 926 879 lira 61 kuruştur. Buna faslı 
mahsus sarfiyatı olan 5 393 lira 54 kuruş ilâve edilince yekûnu 12 932 273 lira 15 Ikuruşa baliğ 
olmaktadır. Faslı mahsus sarfiyatı Guraba Hastanesine aittir. 

îşjbu 12 932 273 lira 15 kuruş sarfiyata karşı faslı malhsuslara irat kaydedilen miktar dâhil 
15 810 047 lira 64 kuruş gelir elde edilmiş ve şu suretle, 1955 yılı hesabı ka'tîsi 2 877 774 lira 49 
kuruş fazlalıkla kapanmıştır. 

Muhassasat miktarı -hususi fasıllar dâhil- 15 086 258 lira 14 kuruştur. Bunun 12 932 273 li
ra 16 kuruşu sarf edilmiş olduğuna göre, 2 153 984 lira 99 kuruş bakiye kalmıştır. Bu bakiyenin, 
1 894 668 lira 17 kuruşu imha edilmiş, ve 259 316 lira 82 kuruşu Mühaseböi Umumiye Kanunu
nun 55 nci maddesi uyarınca, 1956 yılma devrolunmuştur. 

Bundan başka, 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nci maddesi mucibince satılan valkıf gayri-
menkuller satış bedellerinin, 1954 yılından devri 10 616 953 lira 14 kuruş ve aynı kanunun 10 ncu 
maddesi mucibince satılan hayrat şâtış bedellerinin 1954 yılından devri 348 970 lira 44 kuruştur. 

1955 yılı içinde akar ve topra'k satış bedelinden 3 279 850 lira 89 kuruş ve hayrat satış bede
linden 323 786 lira 35 kuruş tahsil edildiği eiherle, 'birincisinin yekûnu 13 896 804 lira 03 kuruş 
ve ikincisinin yekûnu 672 756 lira 79. -kuruşa baliğ olup, akar ve toprak satış bedelinden 
1 755 461 lira 24 kuruş sarf edilerek 12 141 342 lira 79 kuruş ve hayrat satış bedelinden 3 458 
lira 09 kuruş sarf edilerek 669 298 lira 70 kuruş, 1956 yılına devredilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı hesabı katî izahnamesi 

Umumi mizan 

Vakıflar Umum Müdürlüğü muhasipliklerinden alman hesapların birleştirilmesi suretiyle vü
cuda getirilen bu mizan, bütçe içinde ve dışındaki bütün varidat ve sarfiyatı ve ertesi yıla devro-
lunan hesap bakıyeleriyle banka ve kasa mevcutlarını göstermekte ve hesabı katiye eklenen cet
vellerin kontrol edilmesini sağlamaktadır. 

( S . Sayısı : 22 ) 
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Umumi varidat 

1955 bütçe yılı içinde 12 891 211,80 lirası Umum Müdürlüğün kendi kaynaklarından, 1 725 000 
lirası Hazine yardımından olmak üzere, 14 616 211,80 lira tahsilat yapılmış ve kanunları uyarın
ca açılan faslı mahsuslara da 1 193 835,84 lira tahsilat kaydedilmiştir. Her ikisinin yekûnu 
15 810" 047 lira 64 kuruştur. 

Bütçenin esas varidatının haliye tahakkukundan; 
Bütçenin esas varidatının sabıka tahakkukundan; 
Hazine yardımından 
Geçen yıldan devrolunan varidat fazlasından; 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Çapa'daki paviyonlarda tfesis olu
nan yataklarla, fakülte kadrosuna dâhil doçent, asistan ve diğer memur ve hiz
metlilerin iaşe ve sair masrafları karşılığından olmak üzere, yukarda arz edildiği 
gibi ceman 

Bu tahsilatın 
Lira 

9 889 151 
2 007 669 
1 725 000 

994 390 
1 193 835 

K. 

46 
95 
00 
39 
84 

15 810 047 64 kuruşa baliğ olmaktadır. c 

Aşağıda yazılı müfredatta görüldüğü üzere, 1955 bütçesinin gelir tahminleri yekûnu 12 893 675 
lira olup buna karşı - faslı mahsuslar hariç - 14 615 185 lira 80 kuruş tahsilat yapılmıştır. Bu tah
silat bütçe tahminlerine nazaran 1 721 510 lira 80 kuruş fazladır. 

F. 

1 

2 

3 

4 
5 

M. 

1 
2 
3 
1 
2 

3 
4 
1 
2 
3 
4 

5 
6 

Varidatın nev'i 

îcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 
Vakıflar Bankası temettülerl 
Akaar ve toprak satış be
deli faizi 
Taviz bedeli faizi 
Hayrat satış bedeli faizi 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri ha
sılatı ve kira bedeli 

•Vakıf memba suları hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Hazineden yardım 
Geçen seneden devrolunan 
gelir fazlası 

Yekûn 

Bütçe 
tahminleri 

Lira 

7 500 000 
350 000 

50 000 
75 000 

300 000 
250 000 

3 000 
433 300 
200 000 
309 000 

800 000 
50 000 

450 000 
1 725 000 

398 375 

12 893 675 

Tahsilat 
Lira 

6 773 719 
241 469 
41 194 

258 364 

455 397 
436 970 

3 037 
969 389 
130 028 
288 586 

1 517 064 
— 

781 599 
1 725 000 

994 390 

14 616 211 

K. 

84 
90 
03 
01 

52 
11 
32 
24 
73 
80 

45 

46 
00 

39 

80 

Bütçe tahminler ine nazaran 
tahsilatın 

Fazlası 
Lira 

183 

155 
186 

536 
/ 

717 

331 

L 

364 

397 
970 
37 

089 
— 
— 

064 
— 

599 

596 015 

2 706 537 

K. 

01 

52 
11 
32 
24 

45 

46 
— 

39 

50 

Noksan: 
Lira 

726 280 
108 530 

8 805 
— 

— 
— 
— 
— 

69 971 
20 413 

— 
50 000 

— 
— 

— 

984 000 

^ 
t 

K. 

16 
10 
97 

27 
20 

00 

70 
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Bütçe tahminlerine nazaran, göze çarpan başlıca noksanlar' icarei vahide, müeccele, mukataa ve 
zeytinlikler hasılatı maddelerine aittir. Icarci vahide maddesindeki noksanlık, gayrimenkul kiralan 
hakkındaki 6570 sayılı Kanun gereğince, 1930 yılı kiraları mukavelename ile belli olmıyan Vakıf 
mahaller kiracılarından bir kısmının belediye encümenlerine müracaat!e kira takdiri yaptırılmış olma
sı ve satılan gayrimenkuller kiralarının tahakkuk attan tenzil edilmiş bulunmasından husule gelmiş
tir. 

tearei müeccele ve mukataa maddelerindeki noksanlık da, 2762 sayılı Vakıflar Kanunu mucibince, 
icareteynli gayrimenkullerin bir yıllık icare veya mukata al arının yirmi misli bir taviz karşılığında, 
mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilerek artık icare veya mııkataa alınmamakta olmasından dolayı 
adedderinin gün geçtikçe azalmasından ve aynı zamanda 1955 yılı bütçesi tanzim edilirken 13 Ara
lık 1955 tarihinde sona erecek olan icareteyn müessesesinin on yıl daha uzatılması derpiş edilerek ge
lir tahmini ona göre yapıldığı halde bu baptaki kanun lâyihasının Büyük Millet Meclisince tasvip 
buyurulmamış olmasına binaen icareteynli ve mukataalı gayrimenkullerin kendiliğinden mutasar
rıflarının mülkiyetine geçerek mezkûr tarihten itibaren artık icare ve mııkataa alınmasına imkân 
kalmamış olduğundan mütevellit bulunmaktadır. 

Umumi sarfiyat 

Faslı mahsuslarda kayıtlı bulunan 5 393 lira 54 kuruş da dâhil bulunduğu halde, 1955 yılının ya
tırımlar dışında kalan sarfiyatı (A/l ) işaretli cetvel mucibince 9 398 051 lira 57 kuruş ve yatırım
lar sarfiyatı (A/2) işaretli cetvel mucibince 3 528 828 lira 04 kuruş olup umumi sarfiyat miktarı 
12 932 273 lira 15 kuruşa baliğ olmuştur. 

Bunun 11 332 654,35 lirası senesi içinde nakden ödenmiş ve 1 599 618,80 lirası bütçe emane
tine alınarak 1956 bütçe vılına devredilmiştir. 

İcmal 
Lira K. 

Nakden 
ödenen 

Lira K. 

emanetine 
alınan 

Lira K. I z a h a t 

9 398 051 57 9 062 791 54 335 260 03 (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
3 528 828 04 2 264 469 27 i 264 358 77 (A/2) » » » 

5 393 54 5 393 54 — Faslı mahsuslar yekûnu 

12 932 273 .1.5 11332 654 35 1599 618 80 Umumi yekûn 

Varidat ve sarfiyatın mukayesesi 

Yukarda arz edildiği ve umumi mizanda da görüleceği üzere, 1955 bütçe yılının umumi varidatı 
-faslı mahsuslar dâhil - 15 810 047 lira 64 kuruş ve umumi sarfiyatı 12 932 273 lira 15 kuruş olup 
1955 yılı hesabı katisi, 2 877 774,49 lira gelir faz l asiyi e kapanmıştır. 

Tahakkuk ve tahsilatın mukayesesi 

Haliye tahakkuk ve. tahsilatı : 
Faslı mahsuslar ve Hazine yardımı ile Muhasebei Umumiye Kanununun 55 ne i maddesi uyarınca 

irat kaydedilen paralar ve geçen yıldan devroljııan gelir fazlası haricolmak üzere, varidat bütçevnin 

(S . Sayısı : 22 ) 
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l, 2 ve 3 neü fasıllarına dâhil varidat ve tahsilattan haliye tahakkuku 10 280 519 lira 74 kuruş ve 
tahsilatı 9 889 151 lira 46 kuruş olup tahsilat nispeti % 96,19 dur. 

Sabıka tahakkuk ve tahsilatı : 
Eski yıllardan, 1955 yılma 3 602 884,82 lira bakaya devrolunarak bunun 2 007 669,95 ! İrası 

tahsil ve 1 595 214,87 lirası, 1956 yılma devredilmiş olup tahsilat nispeti % 55,72 dır. 
.1955 bütçe yılı haliye tahakkukundan gayr'; eztahsil bakiye kalan 391 368,28 liranın da 1 595 214 

lira 87 kuruşa ilâvesiyle 1956 yılma devredilen bakaya miktarı 1 986 583 lira 15 kuruşa baliğ ol
muştur. 

Bu bakayanın başlıca!arını akaar kiraları, ;carei müeeteele, mukataa, zeytinlikler ve incirlikler hası* 
latı ile Vakıf Zeytinlikler İşletmeleri hasılatı ve kira bedeli teşkil etmektedir. Akaar kiraları ile zey
tinlikler hasılatı olağanüstü zamanlardan kalmadır. Bunların bir kısmı mahkemelerde takibedilmekte 
ve kısmı küllisi de çeşitli sebeplerle gayrikabili tahsil bir hale-gelmiş bulunduğundan, 1050 sayılı Mu
hasebei Umumiye Kanununun 133 neü maddesi mucibince kayıtlarının terkini lâzımgeknektedir. 

Sözü gecen 133 neü madde mucibince kayaları terkin edilecek paralara aidolarak tanzim ediieeek. 
cetvellerin, Vakıflar Umum Müdürlüğünün kendi bünyesi içjinde teşkit edilecek bir encümen tarafın
dan tetkiki icaibettiği ve böyle bir encümen Teşkili ise, kanun mevzuu bulunduğu cihetle, bir kanun 
lâyihası hazırlanmaktadır. Bu lâyiha kanuniye! kesbettikten sonra tahsili mümteni bir hale gelen ba
kayanın kayıtları terkin edilmek suretiyle tasfiyesi cihetine gidilecektir. 

Akaar kiraları gibi beş yıllık zaman aşımına tâbi bulunan icarei müeccele ve mukataa bakayasının 
da bir taraftan 6183 sayılı Âmme Alacakları Kanununun muvakkat 3 neü maddesine istinaden tah
siline ve bir taraftan da 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 44 neü maddesini değiştiren, 
3321 sayılı Kanun mucibince kayıtları terkin edilerek tasfiyesine çalışılmaktadır. 

Eldeki zeytinyağlarının sene içinde satılan;amasına binaen, Zeytinlikler İşletmeleri hasılatı ve ki
ra bedeli maddesinden devredilen 350 648,90 lira halkaya Ayvalık Zeytinlikler İşletmesine aidolup 
bu bakaya, 1956 bütçe yılı içinde tamamen tahsil edilmiş bulunmaktadır. 

Hususi fasillm-

Akaar ve toprak satış bedeli : 

2950 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesinde acılan faslı 
mahsuslara varidat ve tahsisat kaydedilmekte bulunan akaar ve toprak satış bedellerinin, 1955 bütçe 
yılı içindeki tahsilatı 3 279 850,89 lira, 1954 senesinden devri 10 616 953,14 lira olup yekûnu 
13 8% 804,03 liradır. Bunun 1 755 461,24 lirası sarf edilerek geri kalan 12 141 342 lira 79 kuruşu, 
1956 senesine devredilmiştir. 

Hayrat satış bedeli : 
Yine 2950 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince açılan faslı mahsuslara varidat ve tahsisat 

kaydedilmekte olan hayrat satış bedellerinin, 1955 yılı içindeki tahsilatı 323 786,35 lira, 1954 sene
sinden devri 348 970,44" lira olup yekûnu 672 756„79 liradır. Bunun 3 458,09 lirası sarf edilerek 
669 298,70 lirası, 1956 yılma devredilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi masrafları : 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Çapa'daki paviyonlarda tesis edilmiş olan yatak-

lardaki hastalarla, üniversite kadrosuna dâhil doçent ve asistanların ve diğer memur ve müstah
demlerin iaşeleri de Vakıf Gureba Hastanesi Başhekimliği tarafından temin edilmekte olduğu 
cihetle, bunların masraflarına karşılık olmak üzere, üniversiteden alman paralar bir taraftan, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesi gereğince masraf bütçesinin 422 nci 
fasimin 10 ncu Gureba Hastanesi masrafları maddesine tahsisat ve diğer taraftan (İstanbul Üni
versitesi Tıp Fakültesi tarafından Çapa'daki paviyonlarda tesis olunan yataklarla üniversite kadro
suna dâhil doçent, asistan ve diğer memur ve müstahdemlerin iaşe ve diğer masrafları karşılığı) adı 
ile varidat bütçesinde açılan faslı mahsusa irat kaydedilmektedir. 

(S . Sayısı: 22) 



Bu esasa göre, 1955 bütçe yılı içinde üniversite Saymanlığından tahsil olunan 1 193 835,84 lira
nın, 1 117 562,68 lirası masraf bütçesinde (Gureba Hastanesi masrafları) faslına tahsisat ve varidat 
bütçesinde açılan faslı mahsusa irat kaydolunmak suretiyle sarf edilmiş ve 76 273,16 lirası emanet 
hesabına nakledilip 1956 yılına devrolunmuştur. 

Geçen seneden devrolunup hususi fasla'kaydolunan Gureba Hastanesi masraflarına ait 169 090,78 
liradan. 5 393,54 lirası sarf edilerek, 163 697,22 lirası devredilmişi ir. 

Hayrat onarma masrafları karşıl,ğı ; 
Bâzı hayratın tamirine karşılık olmak üzere, teberru edilerek Muhasebe Umumiye Kanununa 

55 nci maddesi uyarınca (Hayrat onarma giderleri karşılığı^ adı ile eski semlerde tahsisat kaydedi
lerek henüz sarf ohmmıyan 19 346,44 lira da kezalik 1956 yılma devredilmiştik. 

iştiraklerimiz ; 
Umumi mizanın tetkikinde görüleceği üzree iştiraklerimiz 10 115 415 liradır. Bunun 9 898 200 

lirası 6219 sayılı Kanun uyarınca satınalman hisse senedi karşılığı olarak Türkiye Vakıflar Banka
sında, 197 100 lirası Bursa Kaplıcaları T. A. Ortaklığında, 16 075 lirası Akşehir Bankasında 4 040 
lirası da Türkiye iş Bankasındadır. 

Sigorta karşılığı : 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 15 nci maddesi uyarınca ayrılmakta olan sigorta karşılığının 

1955 bütçe yılı sonundaki miktarı, aslına ilâve dilmekte olan faiziyle birlikte 627 027,71 liraya 
baliğ olmuştur. 

Divanı Muhasebat encümeni mazbatsaı 

T. B. M. M. 
Divanı Muhasebat Encümeni 17 . XII . 1959 

Esas No. 1/64, 3/69 
Karar No. 7 • 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 malî 
yılı hesabı katisi hakkında Başvekâletin 18 Ara
lık 1957 tarih ve 71 - 634/3290 numaralı tezke
resiyle teklif olunan kanun lâyihası Divanı Mu
hasebatın (mutabakat beyannamesiyle birlikte Di
vanı Muhasebat ve Vâkıflar Uımuım. Müdürlüğü 
temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

1. Tahsisat : 
1955 malî yılı Bütçe kanunu ile verilen, ge

çen yıldan devredilen ve sonradan ilâveten alı
nan tahsisat miktarı Mutabakat Beyannaınesiyle 
hesabı katide birbirine uygun olarak 15 086 258 
lira 1.4 kuruştur. 

Ancak; yekûna müessir olmıyarak, Muhase-
bei Umumiye Kanununun 55 nci maddesine göre 
1954 yılı sonuna kadar sarf olunmaımaısı dolayı-
ısiyle 1955 yılında devren tahsisat kaydolun/ması 
icabedon 188 437 lira 20 kuruşun dairesi hesabı 
katisinde geçen yıldan devreden tahsisatın kay

dına mahsus bir sütun mevçudolmaması dolayı-
siyle senesi içinde eklenen tahsisat sütununda 
gösterilmiş bulunmaktadır. 

Divanı Muhasebatça doğru olarak geçen yıl
dan devrolunan tahsisat sütununda gösterilmiş 
olmakla Divan kaydı kabul edilmiştir. 

2. Sarfiyat : 
Mutabakat Beyannamesinde sarfiyat miktarı 

12 932' 565 lira 70 kuruştan ibaret olduğu halde 
dairesi hesabı katisinde 292 lira 55 kuruş noksa-
niyle 12 932 273 lira 15 kuruştur. 

Bu fark; Çanakkale Vakıflar Müdürlüğün
den Eskişehir'e tâyin olunan Müdür Necip Gö-
nenli'nin Çanakkale - Eskişehir harcırahına mah
suben alınış olduğu 300 lira avansın Çanakkale 
irsal ât hesabına, mukabil Eskişehir Vakıflar İda
resi mevrudat ve avans hesabına işlemiş olup 
harcırah beyannamesinin muhtevi ita .emrinin 
Vakıflar idaresine tevdiinde avans hesabına 
matlup bütçe sarfiyatına zimmet kaydedilmesi 
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ieabederken avans hesabına matlup ve irsalât 
hesabına zimmet kaydedilmesinden ileri geldiği 
anlaşılmasına göre Divanı Muhasebatça tesbit 
edilmiş bulunan 12 932 565 lira 70 kuruş sarfi
yat olarak kabul edilmiştir. 

3. îmha edülen tahsisat : 
Encümenimizce kabul edilen tahsisat ve sar

fiyata göre tahsisat bakiyesi 2 153 692 lira 44 ku
ruştan ibaret olup bundan 1956 yılına devrorunan 
259 316 lira 82 kuruşun tenzilinden sonra kalan 
1 894 375 lira 62 kuruşluk tahsisat bakiyesi imha 
edilmiştir. 

4. Varidat tahakkukatı : 
Mutabakat beyannamesiyle hesabı katide 

birbirine uygun olarak varidat tahakkukatı 
17 796 630 lira 79 kuruştur. 

Tahsilat : 
Hesabı kati ve mutabakat beyanname-

sinde birbirine uygun olarak tahsilat miktarı 
15 810 047 lira 64 kuruştur. 

5. Vakıflar Umum. Müdürlüğü 1955 malî 
yılında yaptığı 15 810 047 lira 64 kuruş tahsi
lata karşılık 12 932 565 lira 70 kuruşluk sarfi
yat yaptığından aradaki farkı teşkil eden 
2 877 481 lira 94 kuruş tahsilat fazıl ası olarak 
kalmıştır. 

6. Mazbut ve mülhak vakıflara ait akaar 
ve Toprak satış bedelleri faslının tahsisat mik
tarı geçen yıl devrile birlikte 13 689 804 lira 03 
kuruş ve Hayrat satış bedelleri faslının ise 
672 756 lira 79 kuruştan ibaret olup 'buna 
karşılık akaar ve toprak satış bedellerinden 
1 755 461 lira 24 kuruş ve Hayrat satış bedel
leri faslından da 3 458 l i r^ 09 kuruşluk sarfi
yat yapılmış olup bu miktarların tahsisattan 

tenzili neticesinde akaar ve Toprak satış bedel
leri faslından 12 141 342 lira 79 kuruş ve Hay
rat satış bedelleri faslından da 669 298 lira 70 
kuruş ki eernan 12 810 641 lira 49 'kuruş gelecek 
yılda varidat ve tahsisat kaydedilmek üzere 
devredilmiştir. 

7. Mazbut ve nıü'lhaik vakıflara ait akaar 
ve Toprak satış bedelleri faslının 1955 malî 
yılı varidat tahakkukat ve tahsilatı 13 896 804 
lira 03 kuruş ve Hayrat satış bedelleri faslının 
varidat tahakkukat ve tahsilatı da 672 756 Ura 
79 kuruştan ibaret olup hesabı kati ve muta
bakat beyannamesindeki miktarlara uygun bu
lunmaktadır. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın mutabakat' 
beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş olan kanun lâyihası Büyük Millet Mec
lisinin Yüksek tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 
Divanı Muhasebat En. 

Eeisi 'Mazbata Muharriri 
Yozgad Çanakkale 

N. Kurban N. JJral 
•Kâtip 

Ağrı Ağrı 
8. Saraçoğlu H. öztürk 

Bolu Erzurum 
R. Ak§emsettinoğlu M. Eyuböğlu 

Hatay Kocaeli 
R. Bahadır D. Erol 

Mardin 
' Söz hakikim mahfuzdur 

M. Kâmil Boran 

( S. Sayısı : 22 ) 



8 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı 
Hesabı Katı kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum •Müdürlüğü
nün 1955 malî yılı sarfiyatı ilişik (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği gibi 
9 398 051 lira 57 kuruş âdi, 3 528 828 lira 04 
kuruşu yatırımlar masrafına ve 5 398 lira 54 ku
ruşu faslı mahsuslar sarfiyatına aidolmak üze
re ceman 12 932 273 lira 15 (kuruştur. 

MADDE 2. -— Adı geçen umum müdürlü
ğün, 1955 malî yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği ıgübi .14 016 211. lira 80 
(kuruşu âdi ve 1 193 835 lira 84 kuruşu L'aslı 
maihsuslara aidoljıııak üzere, ceman 15 810 047 
lira 64 kuruştur . 

MADDE 3. — G-elirle sarfiyat arasındaki 
2 877 774 lira, 49 kuruş tahsilat fazlası olarak 
kalmıştır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1955 malî yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A/ l ) , (A/2) işaretli 
cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen 

•1 894 668 lira 17 kuruş im'ha edilmiş ve 259 816 
lira 82 kuruş 1956 bütçe yılına devrolunmuştur. 

MADDE 5. — Mazıbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden, 1955 ma
lî yılında yapılan sarfiyat bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, 1 755 461 lira 24 
kuruş ve hayrat satış 'bedellerinden yapılan 
sarfiyat 3 458 lira 09 kuruştur'. 

MADDE 6. — Maabut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinin, 1955 malî 
yılı tahsilatı geç^n yıldan devri ile birlikte bağ
lı (C) işaretli cetvelde , gösterildiği üzere, 
13 896 804 lira 03 kuruş ve hayrat satış bedel
leri tahsilatı geçen yıldan devri ile birlikte 
672 756 lira 79 kuruştur. 

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak Vakıflara 
ait akaar ve toprak satış 'bedellerinden, 1955 
malî yılı içinde sarf olunmıyan ve (D) işaretli 
cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen 12 141 342 
lira 79 kuruş ile hayrat satış bedelinden sarf 
olunmıyan 669 298 lira 70 kuruş varidat ve tah
sisat kaydedilmek üzere, 1956 malî yılma dev
redilmiştir, 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı 
Hesabı Katî kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
1955 malî yılı sarfiyatı ilişik (A/1) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği gibi 9 398 344 lira 
12 kuruşu âdi, 3 528 828 lira 04 kuruşu yatırım
lar ve 5393 lira 54 kuruşu faslı mahsuslar sarfi
yatına ait olmak üzere ceman 12 932 565 lira 70 
kuruştur. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü-' 
nün 1955 malî yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği gibi 14 616 211 lira 80 kuruşu 
âdi ve .1 193 835 lira.-84 kuruşu faslı mahsuslara 
aidolmak üzere ceman. 15 810 047 lira 64 kuruş
tur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasındaki 
farkı teşkil eden 2 877 481 lira, 94 kuruş tahsilat 
fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Tahsisattan 1955 bütçe yılı için
de sarf olunmıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen. 
1 894 375 lira 62 kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 5. — Mazbut ve mülhak vakıflara ait 
akaar ve toprak satış bedellerinden 1955 malî yı
lında yapılan sarfiyat ilişik (D) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 755 461 lira 24 kuruş ve hay
rat satış bedellerinden yapılan sarfiyat 3 458 lira 
09 kuruştur. m 

MADDE 6. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1955 malî 
yılı tahsilatı geçen yıldan devri ile birlikte bağ
lı (O) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
13 896 804 lira 03 kuruş ve hayrat satış bedelle
ri tahsilatı da geçen yıldan devri ile birlikte 
672 756 lira 79 kuruştur. 

MADDE 7. — Mazbut ve mülhak vakıflara 
ait akaar ve toprak satış bedellerinden 1955 malî 
yılı içinde sarf olunmıyan ve (D) işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen 12 141 342 lira 
79 kuruş ile hayrat satış bedellerinden ayni yıl 
içinde sarf olunmıyan 669 298 lira 70 kuruş vari
dat ve tahsisat kaydedilmek üzere 1956 yılma dev
redilmiştir. 
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Hü. 

MADDE 8. — Bu ıkanun neşri tarihinde 
mer'iyete girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 

17 . XII . 1957 

Başvekil Vekili 
T. İleri 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
II. Polatkan 
Nafıa Vekili 
E. Menderes 

Sıh. ve İc. Mua. Vekili 
L. Ktrdar 

Ziraat Vekili 
N.ökmen 

Çalışma Vekili 
II. Erkmen 

Bas. Yay. ve Turz Vekil 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

T. îleri 
Devlet Vekili ve 

Bas. Yay. ve Trz. V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
§. Ergin 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

(•Kim. ve inli. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. TJçaner 

Sanayi Vekili 
#. Ağaoğlu 
İmar Vekili 

M. Berk 

Di. M. E. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Başvekil ve Maliye Vekili memurdur. 
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1955 yılı Vakıflar Umum Müdürlüğü 

A/ l - CETVELİ 

F. 

201 
202 
203 
206 

207 

209 

210 
221 

301 

302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 
407 

417 
418 

419 

421 

» 
Tahsisatın nev'i 

Maaşlar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapıla
cak zam ve yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödene
cek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gere
ğince T. C. Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Emekli, dul ve yetim ma
aşları 
Merkez daireleri büro 
masrafları 
Vilâyet büro masrafları 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 
Vilâyetler kira bedeli • 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gere
ğince ödenecek tedavi mas
rafları ve harcırahları 
Taşıt masrafları 
Muhasebei Umumiye Ka
nununun 48 nci maddesi
ni ilgilendiren masraflar 
Vakıf akaarlar masrafları 
.Faiz, acyo ve para taşıma 
masrafları 
Özel kanunu gereğince ya
pılacak tesbit ve satış mas
rafları 
Arazi, incirlik ve zeytin
likler umumi masrafları 

Tahsisat 
Lira 

1 929 570 
1 103 405 

460 000 

99 390 

1 

418 116 
2 100 

647 025 

27 000 
59 500 
37 000 

51 000 
9 820 

21 000 
243 001 

10 000 
14 000 

467 362 
839 000 

5 000 

43 400 

75 000 

K. 

04 

28 

66 

Sarfiyat 
Lira 

1 623 722 
881 407 
337 890 

74 060 

269 273 
2 100 

647 025 

25 660 
. 52 228 

34 702 

37 555 
6 817 

20 529 
173 051 

5 976 
10 563 

443 912 
746 604 

330 

10 362 

72 880 

K. 

04 
27 
25 

91 

28 

79 
95 
60 

69 
72 
62 
54 

17 
95 

67 
57 

95 

93 

91 

Ertesi yıla 
devrolunan 

tahsisat 
Lira K. 

İmha olunan 
tahsisat 

Lira 

305 848 
221 997 
122 109 

25 330 

1 

148 842 
. ..._. 

— 

1 339 
7 271 
2 297 

13 444 
3 002 

470 
69 949 

4 023 
3 436 

23 449 
92 395 

4 669 

33 037 

2 119 

K. 

73 
75 

09 

21 
05 
40 

31 
28 
38 
46 

83 
05 

99 
43 

05 

07 

09 
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Ertesi yıla 
devrolunan İmha olunan 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat 
F . Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. 

422 Hayrî ve sosyal hizmetler 2 595 109 2 348 370 80 76 273 16 170 465 04 
424 5634 sayılı Kanunun 10 

neu maddesi uyarınca Ha
zineye ödenecek karşılık
lar 147 000 147 000 — 

425 Hayratın ve hayrattaki 
kıymetli eşyanın inceleme 
ve ayırma masrafları 4 000 1 390 46 2 609 54 

450 Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulan öğren
cilere verilecek burslar 23 250 11 852 17 11 397 83 

451 Yayın ve tanıtma mas
rafları 55 000 44 772 25 10 227 75 

452 4489 sayılı Kanuna göre 
staj için ecnebi memleket
lere gönderileceklerin har
cırahları ile başka her çe
şit masrafları 223 29 223 29 

454 Sigorta masrafları 50 500 50 311 20 188 80 
456 Düşünülmiyen masraflar 50 50 
476 Kurs masrafları 50 50 
501 Geçen yıl borçları 42 758 13 42 662 07 ' 96 06 
502 Eski yıllar borçları 14 521 53 13 498 15 1 023 38 
505 Hükme bağlı borçlar 15 000 14 138 90 861 10 
601 Kudretsiz hayrata yardım 1 065 000 1 054 783 88 10 216 12 
602 Edremit Belediye Hasta

nesine yardım 1 500 1 500 
604 Mülhak vakıflara ait cami 

ve mescit hademe ücretleri 
farkları ile tahsisatları 225 000 192 906 43 32 093 57 

A / l Cetveli yekûnu 10 800 652 93 9 398 344 12 76 273 16 1326 035 65 

€ 
A/2 - CETVELİ 

701 
702 
752 

(A/2) Yatırımlar 
Onarma ve yapı işleri 
Fatih Külliyesi onarımı 
Taşıtlar satmalına karşı
lığı 

A/2 Cetveli yekûnu 

3 590,168 
460 

47 

4 097 

000 

000 

168 

01 

01 

3 081 205 
416 417 

31 205 

3 528 828 

11 
79 

14 

04 

508 962 
43 582 

15 794 

568 339 

90 
21 

86 

97 
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Ertesi yıla 
devrolunan îmha olunan 

Tahsisat Sarfiyat tahsisat tahsisat 
Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira EL. 

Hususi fasıllar 
Gureba Hastanesi mas
rafları 169 090 76 5 393 54 163 697 22 
Hayrat ve âbideler onar
ma masrafı 19 346 44 — 19 346 44 

Hususi fasıllar yekûnu 188 437 20 5 393 54 183 043 66 

ÎCMAL 
A / l Cetveli yekûnu 10 800 652 93 9 398 344 12 76 273 16 1 326 035 65 
A/2 Cetveli yekûnu 4 097 168 01 3 528 828 04 568 339 97 
Hususi fasıllar vekûnu 188 437 20 5 393 54 183 043 66 

UMUMİ YEKÛN 15 086 258 14 12 932 565 70 259 316 82 1 894 375 62 

B - CETVELİ 

F. 

1 

2 

o ö 

4 
5 

M. 

1 
2 
3 

1 
2 
o 

4 

1 
2 
3 
4 . 

5 
6 

Varidatın nev'i 

İcareler 
İcarei vahide 
İcarei müeccele 
Mukattaa 
Temettü ve faizler 
Türkiye Vakıflar Bankası temettüieri 
Akaar ve toprak satışı bedeli faizi 
Taviz bedeli faizi 
Hayrat satış bedeli faizi 
Türlü gelirler 
Mahlûl muacceiesi ' 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve zeytinlikler hasılatı 

'Zeytinlikler işletmeleri hasılatı ve kira 
""bedeli 
Vakıf memba suları hasılatı 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Hazineden yardım 
Gecen yıldan devrolunan gelir 

Hususi fasıl 

UMUMÎ 

fazlası 

Yekûn 

YEKÛN 

Muhammenat 
Lira 

7 

1 

12 

12 

500 
350 
50 

75 
300 
250 

o o 

433 
200 
309 

800 
•50 

450 
725 
398 

893 

893 

K. 

000 
000 
000 

000 
000 
000 
000 

300 
000 
000 

000 
000 
000 
000 
375 

675 

675 

Tahsilat 
Lira 

6 773 719 
241 469 
41 194 

258 364 
455 397 
436 97G 

3 037 

969 389 
130 028 
288 586 

1 517 064 
—• 

781 599 
1 725 000 

994 390 

14 616 211 
1 193 835 

15 810 047 

EL 

84 
90 
03 

01 
52-
11 
32 

24 
73 
80 

45 

46 

39 

80 
84 

64 
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D CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Akaar ve toprak satış bedelleri 
"Hayrat satış bedelleri 

Tahsisat 
Lira K, 

Sarfiyat 
Lira K. 

Ertesi yıla 
devrolunaıi 
Lira IC. 

13 896 804 03 1 755 461 24 12 141 342 70 
672 756 79 3 458 09 669 298 70 

Yekûn 14 569 560 82 1 758 910 33 12 810 641 40 

M. 

O - CETVELİ 

Tahsisatın, nev'i 
Muharameııat 

Lira K. 

Akaar ve toprak satış bedelleri 
Hayrat satış bedelleri 

Yekûn 

Tahsilat 
Lira K. 

13 896 804 03 
672 750 #9 

14 569 560 82 

-.»*« »•«< 
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