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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Millî Eğitini Bakanlığı;
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve
Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçelerinin
tümü üzerinde görüşüldü.
20 . II . 1960 Pazartesi günü saat 10 da
toplanılmak üzere Birleşime sön verildi.
Başkanvekili
Kâtip .
Trabzon Milletvekili
Tunceli Milletvekili
R. Karadeniz
Necmeddin Sahir Sûan
Kâtip
Kocaeli Milletvekili
S. Pek
2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/486) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona);
Rapor
3. — İstanbul'da yayınlanan Rumca Hronos
Gazetesi sahibi, müdürü ve yazı işlerini fiilen
idare eden Istavro Zervopulos'un hükümlü ol
duğu cezanın affı hakkında Adalet Komisyonu
raporu (5/116) (Gündeme).

Teklif
1. — Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Dü
şünsel'in, Ordunun tulumum sınıflarına mensup
gediklilerin maaş ve terfii hakkındaki Kanun
teklifi (2/225) (Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonlarına) ;
Tezkere
2. — İstanbul Milletvekili Cîhad Baban'm,
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması
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Açılma saati : 10
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KATİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin); Cenap Aksu (Kocaeli)
—
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BAŞKAN — Oturum açıldı.
3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLABI
İzmir Milletvekili Haydar Rü§tii ök1.
tem'in, milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkındaki tezkerenin geri verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi (3/487)
BAŞKAN — Tezkere vardır okutuyorum.
18 . I I . 1950
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına
15 . XII. 1949 tarih ve 4861/6 * 4409 sayılı

tezkereye ektir :
Yayın yolu ile hakaretten sanık (AnadolıO
Gazetesinin neşriyatını fiilen idare eden Orhan
Rahmi Kökçe hakkında yapılan duruşma sonun
da adı geçenin beraetine hükmedilmiş ve hü
küm de kesinleşmiş olduğu cihetle gazetenin
sahibi İzmir Milletvekili Haydar Rüştü öktem
hakkındaki evrakın iadesi, Adalet Bakanlığının
13. I I . 1950 tarih ve 22/89 sayılı tezkeresi ile
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istenilmektedir.
Bahis konusu evrakın geri gönderilmesine
müsaadelerini saygılarımla arz ve rica ederim.
Başbakan
Ş. Günaltay
BAŞKAN — Geri veriyoruz.

Ö : İ

İstanbul Üniversitesi ve Teknik Üniversite
bütçelerinin görüşülmesini geri bırakmıştık. Üni
versite rektörleri gelmiş olduğundan bu bütçe
lerin müzakeresini de yapacağız. Söz Millî Eği
tim Bakanmmdır,

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
İ. — 1950 yılı Bütçe Kanunu
Bütçe Komisyonu raporu (1/618)
A)

Millî Eğitim Bakanlığı

tasarm

ve

Bütçesi

2. — Ankara üniversitesi
1950 yılı Bütçe
Kanunu
tasarım ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/619)
3, — Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü
1950 yılı Bütçe Kanunu tasann
ve Bütçe 'Ko
misyonu raporu (1/620)
4. — İstanbul Üniversitesi 1950 y%h Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/627)
5, — İstanbul
Teknik
Üniversitesi 1950
yılı Bütçe Kanunu tasarm ve Bütçe Komisyonu
raporu (1/626)
MÎLLÎ EĞITÎM BAKANİ TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Değerli arkadaşlarım;
Millî Eğitim Bakanlığınızın 1950 Bütçesinin mü
zakeresi sırasında işlerimize karşı gösterdiğiniz
geniş alâkadan dolayı bilhassa arzı teşekkür
ederim. Bunun gibi işlerimizin muhtelif safha
ları, bölümleri hakkında arkadaşlarımın bizi
irşat edici mahiyetteki tenkid ve temennilerine
de ayrıca arzı teşekkür ederim.
Bütçe konuşmaları her yıl bizim için, tuta
cağımız istikametin tâyininde çok ehemmiyetli
bir rehber olmaktadır. Ben kısaca bütçemizin
karakterini belirttikten sonra işlerimizin bugün
kü gidişinden bahsedeceğim ve arkadaşlarımın
sorularını cevaplandırmaya çalışacağım.
Millî Eğitim Bakanlığınızın bu yıl bütçesi
geçen yıl bütçesinden 11 milyon fazlasiyle 176
milyondur. Mülhak bütçelerimize yapılan yar
dımlarla birlikte Millî Eğitim için teklif edilen
paraların yekûnu 200 milyonu bir parça geç
mektedir. Millî Eğitim Bütçesi yıllık Devlet
Bütçesinin % 12,10 unu teşkil etmektedir. Ge
çen yıl bu nispet % 12,08 kli. Demek ki, Devlet

Bütçesine nispeti sabit kalmaktadır. 11 milyon
kadar artış Devlet Bütçesinin inkişafı nispetindedir. Millî Eğitim Bakanlığınız Bütçesinin
Devlet Bütçesine nispeti % 12,10 dür. Fakat
mülhak bütçelerimize yardımlarla birlikte bu
nispet % 13,5 u bulmaktadır. Bâzı Devlet dai
relerine bağlı eğitim müesseselerinin masraf
ları ile birlikte Millî Eğitime tahsis edilen pa
raların yekûnu % 14,5 a varmaktadır. Bu nis
pet oldukça yüksektir. Fakat kanaatimce ür
kütücü değildir. Bizim gibi geniş ölçüde mâ
nevi bir kalkınma savaşı içinde bulunan bir
memlekette bu masrafların ihtivan zarurîdir.
Şu ciheti de belirtmek isterim ki, Millî Eği
tim Bakanlığınız az para ile çok iş görmek mev
kiindedir. îşlerimizin tutumu çok tasarruflu
dur. Çok tasarruflu olmak mecburiyetinde
yiz. Ta ki, milletin bu sahada taleplerini müm
kün olduğu kadar geniş ölçüde karşılıyabilelim. Geçen yıl bütçe konuşmalarında da belirt
tiğim gibi, Bakanlık Bütçesinin ağırlık merke
zini hoca hakları teşkil etmektedir. Geçen yıl
bütçemizde özlük haklar bölümü bütçenin % 75
ini teşkil etmekte idi. Bu yıl bu nispet, % 78 e
çıkarılmıştır.
'
Bütçemizin 137 milyon lirası maaşlara ve üc
retlere gitmektedir. Devlet memurlarının çok
luğu ve memur aylıkları kısmının bütçedeki yük
sek nispetinden bahsedildikçe buna öğretmen
aylıkları da ithal edilmektedir. Takdir buyurur
sunuz ki, öğretmen aylıkları muamelât işlerin
de çalışan memurların aylıklarına benzemez.
Bunun aylığı sınıfta okuttuğu derslerin karşılı
ğıdır. Bu gayrikabili tasarruftur. Bizde bütün
maarif hizmetlerinin Devlet Bütçesine yüklen
miş olmasından böyle bir netice doğmaktadır.
Halbuki Öğretmenlerin ıtlak ile memur olmadığı
hesap edilmek zarureti vardır.
özlük haklar bölmünıin, yani 137 milyon
liranın °/c 100 ü öğretmen aylığı değildir, bir
kısmı idare hizmetleri karşılığı verilen aylıklar-
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dır. Geçen sene özlük hakların % 85 i doğru
lıklar arasında zikredilmek lâzımdır, şükranla
dan doğruya öğretmen aylığı, % 15 i ise idareci
zikredilmek lâzımdır.
ler aylığı idi. Ozaman bu nispetin bir parça
Arkadaşlar; arzettiğim gibi bütçemizin en
daha değişebileceğinden bahsetmiştim. Bu de
büyük aığrlığmı teşkil eden maaşlardır, hoca
ğişme vâki olmuştur. Bu % 85 yüzde 87 ye çık
haklarıdır.
Bugün
Bakanlığınızın
emrinde
mıştır, idare masrafları karşılığı ise % 15 den
47 600 öğretmen çalışmaktadır. Ayrıca 7 400
% 13 e inmiştir. Buna bütün merkez, maarif mü
kadar memur ve müstahdemimiz vardır. Bunların
dürlükleri ve teftiş masrafları ile diğer masraf
yekûnu 55 000 kişilik bir personel kadrosu teşkil
lar dâhildir. Kanaatimce idare için fazla para
etmektedir. Bu duruma göre Millî Eğitim Ba
vermemekteyiz. Paramızın çok büyük kısmını
kanlığınızdan istediğiniz ve istiyeceğiniz başlıca
öğretmen aylığı olarak vermek suretiyle bütçe
vazifelerden biri bu kadronun en verimli, en
mizi müsmir kılmaya, verimli kılmaya çalışıyo
müsmir bir şekilde sevkü idaresidir. Memleke
ruz.
tin ihtiyaçlarına göre tevzii ve memleketin ih
tiyaçlarına göre çabştırılmasıdır.
Bütçemizin en büyük kısmını başlıca dört
öğretim faaliyeti teşkil etmektedir. İlköğre
Bu hizmeti bana tevdi ettiğiniz gündenberi
time verdiğimiz paralar 108 600 liradır. Nispeti - en büyük dikkatimi bu cihete tevcih ettim ve bu
yüzde 61,6 dır. Ortaöğretime verdiğimiz para
55 000 öğretmen ve memurumuzun Maarif hiz
ların içerisinde emekli ödenekleri de dâhildir,
metinde tam verimli bir şekilde lüzumlu olduk
27 milyon 900 bin lira, nispeti yüzde 15,9 dur.
ları yerlerde ve hizmeti genişletecek şekilde ça
- Teknik öğretime verdiğimiz para 23 700 000, nis
lışmalarını temin yolunda gayret sarfettik. Bun
peti, yüzde 13,4 dür. Yüksek öğretime verdiği
dan evvel de bu yolda sarfedilmiş gayretleri bu
miz paralar 5 900' 000 lira, nispeti yüzde 3,3 tür.
rada şükranla anmak isterim.
Yüksek öğretime tahsis edilen paralar ara
Millî Eğitim Bütçenizde bu yıl paraca inki
sında üniversitelerimize yapılan yardımları da
şaf çok mahduttur, % birden azdır. % 0,8 ka
hesaplamak lâzımdır. Üniversitelerimize veri
dar bir artış vardır. Buna mukabil hizmet in
len 21 900 000 lira ile birlikte yüksek öğretime
kişafı çok geniştir. Hizmet inkişafı vasati ola
sarfettiğimiz para 28 milyon liraya varmakta
rak % 10 a yakındır. Yani biz, % 1 bir para
dır. Bizim kendi bütçemizden bu dört öğretim
ilâvesi ile % 10 nispetinde bir hizmet inkişafı
sahası için verdiğimiz paranın yüzde nispeti 94
temin etmek mevkiinde
ve zaruretinde kalmış
bucuktur. Yani paramızın yüzde 94 buçuğunu
bulunuyoruz. Bu itibarla yaptığımız zamlar, ilâ
ilköğretim, ortaöğretim, teknik öğretim ve yük
veler bilhassa personel aylıklarına teveccüh et
sek öğretim sahalarında sarfediyoruz. Geri ka
miştir. 11 milyon lira fazla aldık, maaşlara 13
lanın % 5,5 unu bütün merkez idare masraf lamilyon lira ekledik. Demek ki başka hizmetle
*riyle diğer faaliyet sahalarına tahsis ediyoruz.
rimizden kısmak ve tasarruf etmek, mecburi
Müzeler ve eski eserler, güzel sanatlar; kütüp
yetinde kalmış bulunuyoruz. Bu zaruridir. Çün
haneler, neşriyat, bunların hepsi % 5,5 içeri
kü maarifte hizmet inkişafı demek, hocanın art
sinde idare edilmektedir.
ması demetir. Hoca miktarı artmadıkça ve ho
Maarif hizmetlerine Umumi Bütçeden ve
ca verimli olarak yayılmadıkça, tevzi edilme
katma bütçelerden verdiğiniz iki yüz küsur mil
dikçe hizmet inkişafına imkân yoktur.
yon liradan başka memleketin bu yolda ihtiyar
Bu yıl başlıca dört sahada inkişaflar kay
ettiği başka fedakârlıklar da vardır. Onları da
detmiş bulunmaktayız, ilk öğretimde, bize ve
burada şükranla kaydetmek mecburiyetindeyim.
rilen 10 milyon lira yardım parası ile köylerde
Geçen yıl özel idarelerin ilkokullarımız için
bin parça bina inşa ettik. Bu inşaat bu yıl ev
yaptıkları yardım yekûnu 8,5 milyonu bulmuş
velki yıllara nazaran daha sağlam olmuştur. Bâ
tur. Köy okulları inşaatı için halkımızın bede
zı arkadaşlarım da belirttiler, daha muntazam
nen ve bugün artık seve «eve yaptıkları yar
ve daha sağlam olmuştur. Önümüzdeki yıllar
dım 3 - 5 milyon değerindedir. Kasabaları
içinde bu inşaatın daha çok intizama girmesini
mızın ortaokul inşaatı için yaptığı yardım da
ümit etmekteyiz. Sağlam mektep binaları yapı
birkaç milyon değerindedir. Bunlar da memle
labilmektedir. Bu yolda valilerimizin gayret
ketin maarif hizmeti için ihtiyar ettiği fedakârlerini şükranla anmak isterim.
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İlkokullarımızda talebe artışı ehemmiyetli ol
muştur. 1947 - 1948 ders yılında ilkokullarımız
da 1 milyon 454 bin çocuk vardı. Çeçen yıl cüzî
bir artış kaydedebilmişizdir, sonradan arzedeceğim bâzı sebeplerle. 1948 - 1949 yılında bu sa
yı 1 milyon 474 bine çıkmış, yani, 20 bin artmış
tır. Bu yıl muhtelif cephelerden alman yeni
tedbirlerle bu sayı 1 milyon 625 bine yüksel
miştir. Yani birden 150 bin çocuk daha fazla
mektebe almak mukimin olmuştur.

Yüksek malûmunuz olduğu üzere biz ilköğre
timde çocukları 16 yaşına kadar takip ederiz,
yakasını bırakmayız. 16 yaşma kadar mektebe
gitmemiş çocuklar da hesaba dâhil edilirse mem
lekette halen çocukların % 54 nü okutmakta
yız. Bunlar hesaba dâhil edilmez, yani artık
mektep dışı kalmış olarak düşünülürse çocukMarımızın % 67 sini okutmaktayız. Ortalama bir
rakamla diyebiliriz ki, Türiye'cle ilköğretim
c
/c 60 derecesinde tahakkuk etmiş bulunuyor.

Bir yandan yeni yetişen öğretmenlerimizin
vazifeye gelmeleri yeni okul binalarının yapıl
ması, yeniden kadrolarda tasarruf etmek sure
tiyle öğretmenlerden daha çok yerlerde istifa
de imkânlarının sağlanması ilk öğretim sahasın
da ehemmiyetli bir yükselme
kaydetmemize
müsait olmuştur.
Köy okullarımızda, yüksek malûmunuz ol
duğu gibi, kısmen eğitmenlerle çalışıyoruz. Eğit
menlerden mühim bir kısmı verimli olmakta
ise de, bir kısmı verimsiz kalmıştır. Son iki
yılda iki bin eğitmen işten ayrılmış bulunuyor.
Eğitmen sayısı 8500 den 6500 e düşmüştür.
Vilâyetlerde kurulan komisyonlar eğitmenlerin
çalışmalarını gözden geçirmiş bunlardan iyi çalışmıyan bir kısmını vazifeden ayırmış bulun
maktadır. Bu nispette üç sınıflı köy okulları
mız da azalmaktadır. Buna mukabil beş sınıflı
köy okullarımız artmaktadır'.

Umumi bütçeden ve özel idarelerden ilköğ
retim için tahsis edilen paraların vatandaşa ak
si üzerinde de bir rakam söylemek isterim. Bu
1 625 000 çocuğun her birine senede 72 lira
harcıyoruz. Bunu hane başına tevzi edersek, ki
bizde haneden 0,75 mektepli çocuk çıkıyor, 55
lira eder. Demek ki yalnız ilköğretim yolu ile
vatandaşa, kendisinden aldığımız vergilerden
55 lirasını her sene iade etmekteyiz. Bundan va
tandaşlarımızın halen •% 60 ı istifade etmekte
dirler. Cumhuriyet devri bütçelerimizin bu ka
rakteri dikkate değer. Biz, halktan aldığımız
parayı bir defa en zaruri hizmetler için mühim
ce ölçüde halka iade etmekteyiz. Meselâ yalnız
ilköğretim yolu ile hane başına 55 lira geri ve
riyoruz. işin, âmme hizmeti olarak ifadesi böy
le olması lâzımdır zannediyorum.

Son iki yıl içinde beş sınıflı okulların sayısı
9500 den - 12500 >e yükselmiş, yani 3000 artmış
tır. Bu suretle bu köylerimizde tam ilköğre
tim sağlanmış bulunmaktadır. Birçok köylerde
eğitmenler, öğretmenlerin yardımcısı olarak ça
lışmaya devam etmektedirler.
Üç sınıflı ve eğitmenli köy okulları azaldık
ça, üç sınıflı okullarımızdaki talebe nispeti de
azalmakta, beş sınıflı köy okullarındaki talebe
nispeti yüselmektedir. iki yıl önce, üç sınıflı
okullarda okuyan çocuklarımızın nispeti % 12,
geçen sene % 9 du, bu sene de % 7 ye düşmüş
tür. Bu suretle beş sınıflı köy okullarına doğru
süratli hir inkişaf kaydedilmektedir.
Bu vesile ile ilköğretimde nasıl bir merhale
de, nerelerde bulunduğumuzu da Yüksek Heye
tiniz huzurunda arzetmek isterim: Arkadaşlar,
bu yıl kaydettiğimiz ilerlemelerle birlikte, ilk
öğretim sahasında yarıyı geçmiş, oldukça iler
lemiş bulunmaktayız. İki türlü hesabımız vardır.

Okulların artışına gelince, ilkmekteplerimiz bu sene daha doğrusu 1949 yılı içinde, 1700
kadar artmıştır. Halen 17 bin küsur ilkokulu
muz vardır, ilkokullardan mezun olanların sa
yısı da yıldan yıla artmaktadır. Geçen sene 133
bin mezun aldık. 20 yıl önce bu rakam 38 bin
idi.
Ortaöğretim sahasında da gelişmeler devam
ediyor. Ortaokullarımızda halen 60 bin çocuk
vardır. Liselerimizde ise 19 bin çocuğumuz bu
lunmaktadır. Bunlar toplanırsa aşağı yukarı
ortaöğretimde 80 bin kadar talebemiz vardır.
Bu yıl vatandaşlarımızın geniş yardımları saye
sinde memlekette çok miktarda ortaokul açmakmümkün olmuştur.
Arkadaşlarımızdan bâzıları bu ortaokulların
gayesine temas ettiler, bu vesile ile düşüncele
rimizi yüksek huzurunuzde belirtmeye vazifeli
oldum. Ortaokullarımızın çoğalmasını hep isti
yoruz. Diğer taraftan da bâzı arkadaşlarımız
«gayemiz nedir, nereye gidiyoruz?» diyorlar.
Biz bir yandan istekleri karşılamak onlara ce-
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vap vermek mecburiyetindeyiz. Bir yandan da
bu soruya cevap vermemiz lâzımdır.
Arkadaşlar ortaokullar artık büyük şehirle
rin mektebi olmaktan çıkmış, kasabalarımızın
mektebi olmuştur. Yani bir nevi rüştiye. Küçük
kasabalarda yaşıyan vatandaşlarımız çocukları
nı ilkokulların fevkinde bir parça daha okut
mak istiyorlar. İlkokullar mezunlarının sayısı
arttıkça bunlar orta dereceli müesseseleri zor
lamaktadırlar. Bu vatandaşlar okumak istiyor
lar. Bu vatandaş çocuklarının gittikleri yollar,
bugünkü halde ortaokullar, ticaret ortaokulları,
sanat okulları ve kız enstitüleridir. Bundan da
ha on sene evveline kadar yalnız bir yol vardı,
o da ortaokuldu. Şimdi dört yol açılmış bulun
maktadır. Bu yeni yolların açılması çocukları
mızdan bir kısmının bu okullara aktarılmasını
mucip olmuştur. Ortaokul talebesi 1941 de 87
bindi, geçen sene 55 bine inmiştir. Bu çocuklar
sanat okullarına ve meslek okullarına aktarıl
mıştır. Bu sen3 fazla a k t a r d a ortaokul açtık,
talebe yekûnu yeniden (îO bine yükseldi.
Ortaokulları bütün kasabalarımızda mevcut
olacak bir mektep tipi olarak göz önüne aldığı
mız zaman «Bu mektebin gayesi ne olacaktır?»
Sualiyle karşı karşıya bulunduk. Bu mektebin
gayesini realiteye göre tâyin etmek lâzım geli
yordu. Ortaokuldan çıkan çocuk Devlet memu
ru mu olacaktır? Bu devir geçmiştir arkadaşlar,
artık ortaokuldan çıkan çocuk Devlet memuru
olmıyaeaktır. Fakat ortaokul, ilkokulun bir ne
vi devamı, bir parça yüksekçesi olmak vasfiyle,
bir yandan da liseye bir kademe teşkil etmek
vasfı ile devam edecektir.
Ortaokulu bitiren çocuklarımızdan üçte ikisi
hayata atılmakta, yalnız üçte biri liselere git
inektedir. Halbuki
bizim
ortaokullarımızın
programı şimdiye kadar tamamen liseye hazır
layıcı mahiyette idi. Bu realite karşısında biz
üçte iki çocuğun hakkını düşündük. Hayata
atılacak çocukların hakkını vermeyi düşündük.
Onun için bu yıl Millî Eğitim Şûrası ortaokul
programlarını yenibaştan değiştirdi.
mahiyette bilgiler ilâve etti.
mOnlara hayati
Ortaokulda defter tutma usulü, makina ile yazı
yazma, ticaret bilgisi, bir parça sanat bilgisi.
yalnız kâğıt bükme değil, cam kesme, testere
tutma, rende tutma ve en basit şekilde de olsa
elini işe yatırma temrinleri lüzumlu görüldü.
Ortaokulda muhitin ziraat işleri hakkında da
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bir parça bilgi verme yolunu tuttuk. Bu suret
le ortaokuldan çıkan çocuklar babasının dük
kânına döndüğü zaman bir parça daha bilgili
ve biı parça daha pratik şeylerden anlar bir
vatandaş olarak dönecektir. Buna mukabil or
taokulların liseye bir kademe olma vasfı muha
faza edilmiştir. Ortaokuldan çıkacak çocuk li
seye girebilecektir.
Bu durum karşısında şöyle bir noktai na
zarla karşılaştık. Dendi ki, «Mademki, bu ço
cukların üçte ikisi hayata atılıyor ve üçte biri
liseye gidiyor, bu kasabalardaki ortaokulları
amelî hayat okulları haline getirsin bunlardan
çıkanlar liseye
gitmesinler. Sadece liselere
bağlı birer klâsik ortaokul açınız.» Bu da bizim
halkçılık idealimizle karşılaşmaktadır. Liselere
bağlı klâsik ortaokullar açılması ve liseye gitme
hakkının yalnız buralardan çıkanlara verilmesi
memleketimizde ancak muayyen vatandaş ço
cuklarının liseye devam hakkını tanımak ve
•diğerlerine bu hakkı tanımamak demektir. Biz
0 kanaatteyiz ki, bu milletin yaratıcı kabiliye
tini, zekâsını ve dehasını meydana çıkarmak
için halkın arasına mümkün olduğu kadar fazla
kök salmak ve o yollardan yüksek tahsil derece
1 erine doğru kabiliyetleri çekmek ve yükseltmek
lâzımdır. Halen 215 ilçe merkezinde ortaokulu
muz vardır. Bu ortaokulların çocukları arasın
dan yarın bu memleketin mukadderatını eline
alacak büyük teknikçiler, büyük ilim adamları,
büyük devlet adamları, büyük askerler yetişe
bilecektir. Bu vatan çocuklarına lise tahsilini,
yüksek tahsil kapılarını kapatmak hakkını biz
kendimizde görmedik. Onun için ortaokulu lise
ye irtibatlı olarak devam ettirmek kararım ver
dik.
Bir başka noktai nazarla daha karşılaştık,
dediler ki, güzel, bu ortaokullar bu kasabalarda
olsun, fakat onun yanıbaşmda da meslek okul
ları açmız. Buna bütün kasabalar ölçüsünde
bugünkü bütçemiz, paramız kâfi değildir. înşaallah o da olur.. Fakat bugün küçük bir kasa
bada bir ortaokul, bir ticaret okulu, bir sanat
okulu, bir kız sanat okulu açmaya paramız kâfi
değildir. Şuna da işaret etmek isterim ki, ka
sabalarımızda bu ortaokullardan bâzıları ihti
yaca göre ileride meslek okullarına çevrilebile
cek durumdadır.
Bugün 215 ilçemizde ortaokul vardır. İki yıl
önce H5 ilçemizde ortaokul vardı. 41 vilâyeti-
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zılmamıştır, beş. Liselerde imtihan usulleri iyi
değildir, altı. Bir de öğretmenlerin yetiştiril
mesi meselesi vardır, yedi.
Binaenaleyh bütün bu cephelerden gerekli
olan ıslahatın yapılması lüzumuna kani olduk.
Bunlardan bir kısmı hal yollarına doğru git
mektedir. Bir kısmı üzerinde ise çalışmalardan
hâli kalınmamıştır.
Şunu da arzedeyim ki bu ıslahı lâzımgelen
işleri başarabilmek için senelerce sebatla, fikri
takiple çalışmak lâzımdır.
Bu vesileyle bu yıl toplanan Maarif Şûrasının
Lise kitaplarını kabul buyurduğunuz bir ka
liseler hakkında almış olduğu kararlardan bah
nunla serbest bıraktınız, serbest rekabete terketsetmek isterim. Liselerimiz iki nakîsa arzetınektiniz. Bundan çok iyi şeyler ümit" etmekteyim,
te idi. Bunlardan biri çocuklardan mühim bir
iyi kitaplar meydana gelecektir.
kısmının bu tahsil için ayrılan zaman zarfında
Programların içerisinde görülen hatalar, yan
bunu yapamamakta idiler. Son yıllar istatistik
lışlıklar çıkarılmak suretiyle de programlar
rakamlarına göre şu netice alınmıştır.. Lise ve
yenilenmiştir.
Tedris müddeti kısa görüldü
orta okullarda altı senelik tahsili, altı senede
ğünden liseler dört yıla çıkarılmıştır.
bitirenlerin
nispeti
yüzde 30 dur.Yüzde
Teknik öğretimde de gelişmeler vardır. Yal
70 şi yedi, sekiz senede, bâzıları dokuz, hattâ
nız son yıllarda bu gelişmeleri bir dereceye ka
on senede lise tahsili yapmaktadrılar.
dar
önliyen ehemmiyetli bir âmil meydana çık
İkinci nakîsa ise, bunların teşekkül noksanı
mıştır.
Bu okulların inşası için Yüksek Mecli
idi. Üniversitelerimiz, yüksek okullarımız, lise
sin
verdiği
para bitmiş, okulların inşa ve teçhi
tahsilini yapmış olan talebenin kifayetsizliğin
zatına
bu
daire
devanı edemez olmuştu!'. Bu
den şikâyet ediyorlardı - Maarif Şûrasında bu iki
nun için .10 yılda 75 milyon lira ödenek derpiş
meseleyi vaz'ettim*, bunlar için hal sureti bulun,
eden
bir kanun tasarısını Yüksek Meclise tak
dedim. Bu çocukların yüzde 70 i liselerde dönü
dim
ettim.
Bütçe Komisyonundadır. Bu tasarı
yor, bunların vaziyeti ne olacak? Dedim. İkinci
hakkında
lûtüfkâr
olmanızı şimdiden rica ede
si, bunların tahsilleri noksan görülüyor, bunun
rim.
hakkında ne düşünüyorsunuz, diye sordum.
Sanat okullarımız günden güne daha çok
Ben bu mesele üzerinde on beş ay çalıştım.
rağbet görmekte, daha çok gelişmekte daha
Sırat Kemal arkadaşımızın bir sualine cevap
çok ihtiyaca yarar bir hale gelmektedir. Halen
vermek isterim, bu karar, liselerin programları
kız enstitülerinde ve akşam sanat okullarında
nın değiştirilmesi kararı fevrî olmamıştır. Ev
35 000 kadar çocuğumuz iş öğrenmektedir.
velki sene, Yaz aylarında büyük bir komisyon
Sanat enstitülerimizde de inkişaf vardır. Bunla
topladım, raporlar aldım: Raporlar neşredildi,
rın talebe sayısı son yıllarda az miktarda tena
tekrar ihtisas komisyonları toplandı. Talim ve
kus etmiştir. Buna mukabil bu okullara giren
Terbiye Heyeti uzun müddet çalıştı. Bir kitap
talebeler gitgide daha devamlı talebeler olmıhalinde bir program meydana geldi ve alâkalı
ya başlamışlardır? Geçen yıl bu okullardan
arkadaşlar bunları yakından takip ettiler. Az
1 600 mezun aldık, bu yıl ise 2 700 mezun aldık.
alâkalı arkadaşlar da gazetelerde takip etmiş
Sanatkâra dışarda çok ihtiyaç olduğundan,
olmalıdırlar.
bu mekteplere devam eden çocuklarımız da çok
Şûra bunun üzerinde uzun boylu çalıştı. Or
fakir çocuklar bulunduğundan, bunların bir
taya çıkan meseleler, nakîsalar şunlardır arka
kısmı birkaç sene okuduktan sonra mektebi terdaşlar :
ketmektedirler. Hakikaten dışarda işe yarar
Lise tahsili için zaman kifayetsizdir, bir. Li
olur olmaz mektebi terkediyorlar. Halbuki
se progrgamı çok kuru ve teferruatla doludur, j bunların tam tahsille çalışması memleket için
iki. Lise binaları kifayetsizdir, üç. Liselerde tah- j bir kazanç olacaktır. İki üç sene okuduktan
sil malzemesi ardır, dört. Lise kitapları iyi ya- ' sonra «gel sana beş lira yevmiye verelim, çalış»

mizde lise tahsili sağlanmıştır. îki yıl evvel 133
ilimiz liseye malikti. Liselerimizde talebe sayısı
azalmaktadır. 1944 yılında 25 bin olan talebe
sayısı bu yıl 19 bine inmiştir. Buna karşılık mes
lekî okulların inkişafı dolayısiyle meslek okulla
rında talebe sayısı ehemmiyetli miktarda yük
selmiş bulunmaktadır. Çok yerde, ailelerimiz kı
sa yollarla hayata atılmak şıkkını tercih etmek
tedirler. Bunun için çocuklarını meslekî okullara
göndermektedirler.
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vam eden çocukların sayısı on bin kadardır.
diyorlar. Çocuk mektebi terkediyor. Bu da bir
Bunlar sadece çocuklar değildir, yetişkinler de
faidedir. Fakat bu hal gitgide azalmaktadır.
vardır. Bunu memleket ölçüsünde genişletmek
Yani mektebe aldığımız çocuklar gitgide tam
ve çeşitlendirmek zarureti vardır. Bilhassa ilk
beş senelik tedrisat göremye doğru gitmekte
öğretimi bitirmiş çocuklarımızın ziraat kursla
dir. Ticaret okullarımızda da beş bin kadar ço
rına
ihtiyaçları vardır. Ziraat kursları ve orta
cuğumuz çalışmaktadır.
dereceli ziraat okulları işi başlıbatşma elealıııYüksek öğretim sahasında bu yıl şu müessese
ması
lâzımgeleıı bir mevzudur.
ler kurulmuştur: Zonguldak'ta Yüksek Maden
Bu
yoldaki uyandırıcı beyanatından dolayı
Teknik Okulu, Ankara'da Beden Terbiyesi Yük
Tarakçıoğlu arkadaşıma teşekkür ederim. Bu za
sek Enstitüsü, yine Ankara'da İlahiyat Fakül
ruret üzerinde ben ve benden sonra gelecek arka
tesi.
daşlarım duracaklardır.
Yüksek Öğretimde üniversite ile beraber 25
Sayın Fazıl Alımed Aykaç « Memleketimizin
bin küsur çocuğumuz okumaktadır. Bunun 20
kültür
durumu nedir? diyor. Bu kadar çalışmar
bin kadarı üniversite talebesidir. Beş bin ka
larm, bu kadar didinmelerin neticesi ne olmuş
darı da diğer yüksek okullara devam etmekte
tur? ». Bu kolaylıkla ifade edilebilir bir mesele
dir.
değildir. Yalnız şunu gözle gömmekteyiz ki, mem
1949 yllında oldukça fazla mektep açmak
leketimizde irfan seviyesi yükselmektedir, süratle
mümkün olmuştur arkadaşlar. Ben çok mektep
yükselmektedir. Beden terbiyesi, ilk öğretim ve
açtım. İtimadınızla ve değerli yardımınızla
ahlâk terbiyesi hakkındaki değerli sözlerinden is
çok mektep açmak bana nasip oldu. 1 700 ilk
tifade edeceğiz.
okul, 80 ortaokul, 5 lise, 2 öğretmen okulu, 3
Nazım Poroy arkadaşımız bilhassa arkeoloji
kız enstitüsü, 3 orta kız sanat okulu, 14 akşam
ve müzeler işlerine temas ettiler. İstanbul Arkız sanat okulu, iki ticaret lisesi, bir orta
keloloji müzesinin yapılmakta olan çatı inşaatı ta
ticaret mektebi, yedi erkek sanat enstitüsü, dört
mamlanacaktır. Ankara Arkeoloji Müzesinin ik
orta sanat okulu, üç yetiştirme yurdu ve üç
mali için de çalışacağım. Yalnız bu sahada çokyüksek okul.
az paramız .olduğunu tekrar belirtmek isterim.
Bunlar Büyük Meclisin
müzaheretleriyle
NAZİM POROY (Tokad) — Yine bir ka
mümkün olmuştur. Ancak şimdi bana mektep
zançtır. Teşekkür ederim.
ler kapatan bir adam sıfatı verilmek istenirse,
MİLLİ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BANbu ancak talihimin kötü bir tecellisi olacaktır.
GUOĞLU (Devamla) — İstanbul'da çalınan par
Şimdi arkadaşlarımın somlarına sırasiyle
maklıklar işini tahkik edeceğim.
cevap vermek isterim.
Suut Kemal Yetkin arkadaşımın meslekî orSayın Tarakçıoğlu arkadaşımız mektep dok
yantasyon hakkındaki mütalâaları yerindedir.
torlarından bahsetti. Gerçekten arkadaşlar mek
Bu is, Avrupa memleketlerinde gitgide bütün
tep doktorları işinde geriyiz. Çünkü mektep
gençliği bu noktadan gözden geçirmek yolunu
doktorlarına çok cüzi bir ücret vermekteyiz.
tutumuş bulunmaktadır. Biz de de bir başlangıç
Onun için başka bir işle meşgul olan doktorlar
halinde çalışma vardır. Teknik öğretmen Oku
dan yardım temin etmekteyiz. Halbuki bütün
lunda böyle bir çalışma merkezimiz vardır ve ora
günlerini mektebe hasredecek doktorlara ihtiya
da çalışan değerli birkaç arkadşımız mevcuttur.
cımız vardır. Bu bir kadro meselesidir. Mek
Bizim programımız şudur : Evvelâ kız ve er
teplerimizde geniş bir sağlık kadrosuna ihtiyaç
kek sanat enstitülerinde çocukları bu mesleki
vardır.
oryanta&yon bakımından gözden geçiriyoruz.
Tarakçıoğlu arkadaşım çok hayati bir meşe- . Ondan sonra bunu liselere, orta öğretime teşmil
etmek düşüncesindeyiz. Arkadaşlarımızın işaret
leye de temas buyurdular. İlkokulları bitiren ço
ettiği gibi bu sahada adam yetiştirmek zarureti
cukların bâzı meslek bilgileri edinmeleri için
vardır.
kurslar açmak lâzınıgeldiğini söylediler. Bu
kurslar bazı sahalarda açılmıştır. Akjşam tica
Ankara 'daki Resim-iş Şubesi kapatılmamıştır.
ret kursları, akşam kız sanat kursları ve ak
Yalnız durumu değişmiştir. Resim-iş şubesini
şam erkek sanat kursları gibi. Bu kurslara deortaokullara resim hocası yetiştirmek için aç-
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mış bulunuyoruz. Arkadaşlar biz yeni kabul et
tiğimiz programlara göre yeni bir yetiştirme
sistemi meydana getirmek mecburiyetindeydik.
Bir ortaokulu açmak için 11 hoca lâzımdır. Ka
ğızman'da bir ortaokul açılmıştır. Kağızman'da
açılan ortaokul için 11 hoca göndermek müm
kün değildir. Kağızman ortaokulunda haftada
üç saat beden terbiyesi dersi vardır, üç saat
resim ve üç saat da müzik dersi mevcuttur. Haf
tada üç saat ders okutmak üzere hoca gönder
mek bize kurtarmaz.
. EMÎN SOYSAL (Maraş) — Akıl işi değil
dir.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) —• Onun için bu branşları
ortaokul hocalarına yardımcı branş olmak üze
re verdik. Türkçe okutan hoca çocuklara bir
parça resim yapmasını da öğretecek, diğeri bi
raz musiki okutacak. Bu suretle 11 hoca siste
minden altı hoca sistemine indik. Resim-iş Şu
besi eğitim enstitüsü öğrencilerine yardımcı bir
disiplin olarak bu işleri öğretmeye devam ede
cektir.
İlkokullarda resim, beden terbiyesi ve müzik
öğretecek hususi öğretmenlere ihtiyaç olduğun
dan bahsettiler. Bu ancak nazari olarak doğru
dur, fakat biz kadrolarımız bakımından buna
muktedir değiliz. Bir ilkokulda 5 öğretmen var
dır. Ayrıca bir müzik öğretmeni, bir beden ter
biyesi öğretmeni ve bir resim öğretmeni tâyin
etmek bizim için bugünkü durumumuza göre
imkânsızdır. înşaallah ilerde bunlar da temin
edilecektir. Bunları bugün sınıf öğretmenleri
yapacaktır.
îstanbul Muallim mektebi tarafımdan kapa
tılmamıştır. Ben İstanbul'da muallim mektebi
bulmadım. İstanbul'da bir muallim mektebi
açmayı ben çok arzu ediyorum. O zaman Tezer Taşkıran arkadaşımızın arzusu yerine ge
lecektir. Bu okul eski muallim mektebi gelene
ğine bağlanacaktır.
îstanbul Eğitim Enstitüsü talebelerinin di
ğer eğitim enstitülerine gönderilmesi bir zaru
ret icabı idi. Çünkü, yetiştirdiğim adama iş vere
mezken Devlet kesesinden yeniden fazla adam
yetiştirmek her halde mâkul bir iş olmazdı. Bu
gün üniversiteden çıkmış olan 700 genç bana iş
için müracaat etmiştir. Bunlar babalarının pa
rası ile okumuşlardır. «Mecburi hizmete tâbi
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olanlara iş veriyorsun, bana vermiyorsun» diye
şikâyet etmişlerdir. «Onun mecburi hizmeti
var.» Deyince «Pekiyi, ben de mecburi hizmet
yükleneyim.» Diyorlar. Buna cevap vermek im
kânı yoktur. «Ona 6 bin lira sarfetmişsin, bana
hiç para sarfetmedin, fakat işte ben mecburi
hizmet yükleneceğim» diyen münevver bir va
tandaşa ne cevap verilebilir? Bineanaleyh Dev
let hesabına yetiştirmeyi ayarlamak mecburiye
tinde idim.
Yüksek Muallim mektebine son yıllarda az
talebe alınması da bu sebeple olmuştur. Bu
mektepit 41 talebe vardı ve bunlardan beheri
ayda 285 liraya mal olmaktaydı. Onun için on
lara burs verdim ve onları Beyazit talebe yur
dunda kendilerine tahsis edilen bir daireye yer
leştirdim. Orası bir Yüksek Muallim talebe yur
du oldu. Müstakil bir bina bulursam, müstakil
bir yüksek muallim talebe yurdu tesis edeceğim
ve yüksek muallim ananesinin kaybolmaması
na çalışacağım.
Yüksek Muallim nasıl yetişecek? Bu hususta
Şûrama hazırladığı bir esas vardır. Şûra ile
hemen her hususta mutabıkım. Ankara'da ve
İstanbul'da yüksek öğretmen, yani lise öğret
meni yetiştirme tedbirleri alınacaktır.
Yüksek öğretmen Okulu talebelerinin bâzı
fakültelere dağıtıldığını arkadaşım ifade etti
ler. Bu ifadede bir yanlışlık var. Yüksek öğ
retmen Okulu talebeleri zaten fakülte talebe
leridir, birkısmı -edebiyat, birkısmı fen fakü!telerindendir. Yüksek öğretmen Okulu ismini
alan müessese sadece bir pansiyon haline gel
mişti. Halen de böyle bir pansiyon vardır. Fa
kat onu müstakil bir yurt yapmak ve oraya bir
meslek havası getirmek, onu, Yüksek öğretmen
Okulunun geleneğine .bağlamak benim de arzu
ettiğim ve yapmak istediğim birşeydir.
Hıfzı Oğuz Bekata. arkadaşım, denetmenlerden ve eğitmenlerden bahsettiler. Denetmeni er,
bir nevi muvakkat müfettişlerdir.
Bunların
kadrolaştırılması peşindeyim. Geçen sene d-i
ifade emtiştim. Bunlardan ehliyet gösterenleri
müfettiş yapaccağım. F a k a t bunların müfettiş
olması bir ödenek meselesidir. Maarifimizin
kadrolarındaki zayıf taraflar kabul Duyurulan
kanunlarla takviye edilmektedir. Bu takviyeler,
bu kanunlar ödeneği icabettirınektedir. Bunlar
sırasiyle bütçeye getirilmektedir. İmkân bul
dukça bu işleri huzurunuza getireceğim. Keza
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eğitmenlerin terfihi meselesi vardır. Bu iş de
yeni bir tertip dâhilinde yüksek huzurunuza
gelecektir.
Memleketin muhtelif yerlerinde yüksek
okullar açmak istiyoruz. Fakat bu demek değil
dir ki, İstanbul ve Ankara'daki yüksek okul
ların bâzılarını nakledeceğiz. Türkiye'nin bellibaşlı şehirlerinde, bellibaşlı bölgelerinde irfan
merkezleri kurulması zaruretine kaniim. Evet
Van'da da, Konya'da da, Diyarbakır'da da,
Adana'da irfan merkezlerinin kurulmsı lâzım
dır. Bunlar biraz zamanla olacaktır. Buna ina
nıyoruz.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Yalnız bu za
man. kısa olsun. Onu istirham ederim aziz kar
deşim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUÖĞLU (Devamla) — Kâmil İdil arkadaşım
randımanın düşüklüğünden bahsettiler. Randı
manın düşüklüğünü önleyici tedbirleri almak
yolundayız. Fakat, arzettiğim gibi, bu bir fikri
takip istiyen bir şeydir.
Emin Soysal arkadaşım üniversite binala
rından
bahsettiler. Arkadaşlar, Ankara'da
mevcut yedi fakültemizden beş tanesi yerleş
miş bulunuyor ve iyi yerleşmiş bulunuyor. Yal
nız iki tanesi binasızdır. Son zamanlarda inşa
at faaliyetimiz olamadı. Bilhassa Tıp Fakülte
sinin binasız olması bizim için çok üzücü bir
mevzu teşkil etmektedir. Bu yolda çalışmaktan
geri durmıyacağım.
Ankara Teknik Üniversitesi için yapılmakta
olan binalardan ikisi ikmal edilecek, diğerleri
şimdilik yapılmıyacaktır.
Ekonomik terbiye işi bir parça da aile ter
biyesi ile tedahül eder. Fakat ben umuyorum
ki, orta okullarımızda bu yeni açılan dersler
ekonomik terbiye yolunda da yardımcı olacak
lardır. Meslek okullarımızda ise bu esastır.
Şehirlerdeki ilkokulların inşası meselesine
gelince :Günden güne kasaba ve şehirlerimizde
ilkokullaırmız daralmakta, yani kifayet etme
mektedir. Bâzı vilâyetlerimiz okul yapıyorlar.
F a k a t bu yapımın daha da genişleme ve sürat
lenmesine lüzum vardır.
Eğitim Encümeninde bir kanun teklifi var
dır, bu okulların inşasını d-erpiş ediyor, özel
İdareler Kanununun çıkmasiyle birlikte şehir
ve kasaba okullarının yapılması için özel idare
bütçelerinden bir tahsis yapılması fikrine Ma-
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liye Bakanı arkadaşım da iştirak etmektedir.
Bu meseleyi o yolda hall'edebileceğimizi ümit
ediyoruz.
Mekteplerimizin levazımını
yapmak üzere
imalâthaneler kurulmasından Emin Soysal arka
daşım bahsettiler. Buna hakikaten ihtiyaç var
dır. Teknik okullarımız inkişaf ettikçe bu ih
tiyacın sağlanacağı ümidindeyim.
Tezer Taşkıran arkadaşım, öğretmen nakil
lerinden bahsettiler. Arkadaşlar, öğretmenleri
mizin nakilleri esaslara bağlanmış değildi. Or
taöğretim hocalarının nakilleri işini bir -esasa
bağlıyan ve bunun için bir talimatame hazırlıyan sayın selefim Reşat Şemsettin olmuştur. Bu
talimatnameyi dikkatle tatbik ettim. Bu mesele
bir nizama girmiştir.
İlköğretim hocalarının naklini ve tâyinini
tesbit eden bir talimatnameyi de ben hazırladım
ve meriyete koydum. Bu talimatname her türlü
ihtimalleri derpiş eden bir talimatnamedir. Bun
dan sonra nakiller hakkında bir şikâyet işitmiyeceğimizi umarım. İlköğretimde bu talimatna
melerin tatbiki valilere aittir. Salâhiyet tama
men valilere verilmiştir. Biz, bu işi ancak mu
rakabe edeceğiz. Vilâyetlerde bu sene fazlaca na
killer yapılmış olması, okullar için
rasyonel
kadrolar tesis etmek mecburiyetinden doğmuş
tur. Yine bu yıl ilk defa olarak ilkokullar için
rasyonel kadrolar meydana getirilmiştir. Şûra
daki şu okulun kaç hocaya ihtiyacı vardır? Bu,
tesbit edilmiştir. Ondan fazlasının o okuldan
alınıp diğer okula verilmesi temin edilmiştir.
O okul ihtiyacından fazla hoca verilmesi de
menedilmiştir.
Arkadaşlarımın işaret ettikleri, istikrar fik
ri bizim teşkilâtımız için çok ehemmiyetlidir.
Esasında kendileriyle
tamamen mutabıkım.
Ama 55 bin kişilik bir kadroyu verimli kılmak
için bâzı yanlış tevezzüleri, terakümleri evvelâ
gidermek lâzımdır. Ben umuyorum ki, bundan
sonra bu husustaki şikâyetler asgariye inecek
tir.
Tezer Taşkıran arkadaşımın İstanbul'da Eği
tim Enstitüsü ve arta okullar hakkındaki sual
lerine cevap vermiş oldum.
«Korunmaya muhtaç olan çocuklar ne du
rumdadır?» Buyurdular. Bu çocuklardan bize
tevdi edilmiş olanlar, yani altı yaşından yukarı
olanlar için yetiştirme yurtları açmaya başladık.
Üç tanesi açılmıştır. Bilecik'te Yarhisar'da v-e
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Ankara'da Çayırhan'da ve Erzincan'da Ter
can'da. Daha da bu yıl içinde yurtlar açacağız.
Bunlar maarif müdürlerimize ihbar ediliyor
ve toplanıyor, sevkadiliyor. Ancak büyük şehir
lerde bu iş aksamıştır. Büyük şehirlerde çocuk
tamamen vesayetten mahrum başıboş dolaşmak
tadır. Bunun için zabıtaca tedbirler alınması
lüzumuna kani olduk ve İçişleri Bakanlığı ile
bundan beş gün evvel bir protokol imza ettik.
Ankara, İzmir ve İstanbul şehirlerinde kimse
siz çocuklar zabıta delaletiyle tesbit edilecek ve
bu şehirlerde açılacak olan istasyonlara gönde
rilerek, ilk tedbirleri alınacaktır. Bu istasyon
lardan da açılan ve açılmakta olan yetiştirme
yurtlarına yavaş yavaş sevk edileceklerdir. İlk
sıhhi tedbirleri de bu istasyonlarda alınacaktır.
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Top
lama istasyonu değil mi?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Evet, bu üç büyük şehir
de birer toplama istasyonu açılacaktır.
Fahri Karakaya arkadaşım köy borçları
hakkında sualler sordular .
Arkadaşlar köylümüzün okul inşaatından
kalmış borçları vardır. Bu borçlar köylü tara
fından ödenmemiştir. Fakat mektebe sarf edil
miş paralar olmak itibariyle bunun ödenmesi
çarelerini biz araştırdık. Bir kanun teklifi yük
sek huzurunuza geliyor. Teklif Bütçe Komis
yonundadır. Bu borçların tamamı 1950 yılı içe
risinde ödenecektir, eğer yüksek heyetiniz tek
lifi kabul ederse. (Kabul ederiz sesleri)
Elâzığ'da köylüden zorla para alındığını bil
miyorum! bu bir ihbar mevzuudur. Niçin arka
daşımız Bize ihbar etmemiştir.
Elâzığ'da Kız Enstitüsünün faydalı olmadığı
mütalâasında Fahri Karakaya arkadaşımla
müştereki değilim. Bu yıl teftiş ettim. Çok fay
dalı olduğu kanaatini taşıyorum.
Adnafc Adıvar arkadaşımız liselerde lisan
meselesirıje temas buyurdular. Lisan meselesi bi
zim esaslı dertlerimizden biridir. Liselerimizde
kısmen iyi lisan hocalarımız vardır. Fakat şu
lüzuma kani olduk: Bir ara yapıldığı gibi lise
lerimize yabancı lisan hocaları getirmek zaru
reti vardır. Yakında tasdikmıza arzedilecek
Amerika ile addedilmiş bir kültür mukavelesi
vardır. Bu mukaveleden istifade ederek lisele
rimize yabancı dil hocaları getirmeyi düşünü-
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yoruz. Bunlar sadece lisan okutmakla kalmıyacaklar lisan tedrisatını bir liste dâhilinde tanzim
ve idare edeceklerdir.
Bu vesile ile sayın arkadaşıma telif hakla
rından da bahsetmek isterim. Telif Hakları Ka
nunu hazırlanmış Yüksek Meclise sevkedilmek
üzeredir, Bakanlar Kurulundadır.
Devlet Tiyatrosunda dekor deposu yapıla
mamıştır. Bu yıl bu ihtiyacı tamamlamaya ça
lışacağız.
Üniversitelere ait talimatnamelerin gözden
geçirilmesini istiyor, İbrahim Arvas. Bu tali
matnameler arasında bâzı ayrılıklar mevcuttur.
Bu işi Üniversitelerarası Kurulda konuşacağız.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Sağ ol.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — İlahiyat Fakültesi tale
besine Bakanlıkça 15 burs verilmektedir. Diyanet
İşleri tarafından da 10 kişilik burs verilecektir.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Çok az, Evkaf
da versin.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — İzzeddin Çalışlar arka
daşım, askerlik derslerine ehemmiyet verilme
sine işaret buyurdular. Liselerin bir sene artı
rılması sayesinde bu ders saatleri de çoğalmış
bulunuyor. Bundan sonra daha verimli olaca
ğını ümit ederim.
Yarım kalmış köy okulları, yıldan yıla ta
mamlanmaktadır, tamamlanmamış olanlar pek
az kalmıştır. Fakat, inşaatımızda daima eksik
likler bulunmaktadır, bu sene bir mektep yapjyor ve açıyoruz, fakat helası maalesef yapıl
mamış bulunuyor. Onu da ertesi sene yaptırı
yoruz. Bahçe duvarları yapılamıyor, birkaç se
ne içerisinde bahçe duvarlarını da tamamlama
ya çalışıyoruz.
Halil Menteşeoğlu arkadaşım, sanat okul
ları inşaatından bahsettiler, cevabını arzetmiş
oluyorum.
Ortaokullara yardım için bütçeye 100 000
lira ödenek konmuştur. İçel'in Anamor, Mut ve
Gülnar Kasabaları ortaokullar yapmaktadırlar,
kendilerine yardım edeceğiz.
Osman Ocak arkadaşım Doğu kalkınmasından
bahsettiler ve Diyarbakır okullarından söz açtı
lar. Doğu'da kalkınmadan 20 ilkokul yapmakta
yız. Bunlardan 15 i tamamlanmıştır, beşini de
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havalar düzelir düzelmez ikmale başlıyaeağız. [ yoktur. Demokrasi başka, bir hizmet karşılığın
Bu yıl da aynı ölçüde Doğa illerinde ortaokullar
da para ödemek başkadır. Ben zannediyorum ki ;
yapacağız.
yavaş yavaş orta dereceli okullarımızın, küçük de
Ziya Gökalp'ııı Diyarbakır'daki evini bir Zi
olsa, ücretli olması yoluna gidilecektir.
ya Gökalp müzesi haline getirmeyi düşünüyoruz.
Refik Soyer arkadaşımızın bahsettikleri Ulu
Milliyet idealimizin büyük mütefekkiri ve o ide
kışla işi ile meşgul olacağım. Alâettin Camisi
ali formüle eden büyük adamımızın hâtırasını Di
tamir edilmektedir. Bu sene de tamire devam
yarbakır'da yaşatmak bizim için Millî bir vazi
olunacaktır.
fedir. (Bravo sesleri).
Klâsikler arasında Türk klâsiklerinin de göz
Fuad Hulusi Demircili arkadaşımız Teknik
önünde bulundurulması tabiîdir. O türlü bîr neş
okulların arttırılmasını istiyor ve «artık mektep
riyatımız mevcuttur. Onu artırmak, çoğaltmak
lerimiz memur yetiştirmesin» diyorlar. Biz de
kararındayım.
bu istikamete dönmüş bulunuyoruz. 25 yıllık
Nevşehir Ortaokulu normal olarak yardım gö
Cumhuriyet devrinde memur kadrolarımızın dol
recektir. Yalnız büyük tutulmuş bir binadır.
durulması istikametinde çalışılmıştır. Bugün ar
başa çıkamıyorlar. Yardım edeceğiz.
tık hususi teşebbüse adam yetiştirmek mevkiinde
Niyazi Aksu arkadaşım, Antalya'da bir tica
yiz. Yavaş yavaş mekteplerimiz o istikameti
ret lisesi açılmasını istiyorlar, tetkik edeceğim.
almaktadır.
Bayazit'teki Talebe Yurdunun yıktırılması
Galatasaraydan mezun olanlar üniversitede,
teklif
ettiler. Burada halen 450 çocuğumuz ba
hakikaten iyi lisan biliyorlarsa, muafiyet kazan
rınmaktadır.
Bunlara yeni bir bina temin et
maktadırlar. Bundan şikâyet edilmemesi lâzımmeden
böyle
bir
yola gidilemez. O binanın kalk
gelirdi. Nakledilen öğretmenler gittikleri yerler
ması
hakikaten
Süleymaniye
Camisinin önünü
de vazife bulamamışlardır, diyorlar. Bunu zan
açacak ve orada güzel bir park olacaktır.
netmiyorum, çünkü o vilâyetler bizden öğret
Baltacıoğlu arkadaşımın güzel konuşmala
men talebetmişler, ihtiyaç tesbit edilmiş ve ona
rından yalnız bir noktaya temas edeceğim, im
göre gönderilmiştir.
tihan şekilleri. Bu hususta çok haklı ve doğru
Hususi okullara iyi gözle bakmaktayız ve hu
mütalâalar ileri sürdüler. İmtihan işleriyle
susi okullara elimizden geldiği kadar yardım yap
Bakanlığımız Talim ve Terbiye Heyeti meşgul
maktayız. Onlar bizim maarifimizin gerçek yar
dür.
tetkikat yapmaktadırlar. Umarım ki, bu
dımcılarıdır. Yalnız ciddî olmak şartiyle...
mekteplerin ıslahı programı içinde bu meseleyi
Yurtlardan açıkta kalan müstahdemleri işe
de kısa /amanda halle muvaffak olacağız.
almak üzere yeni bir kadro kanunu getirdim, on
lardan İşe yarayanları açıkta bırakınıyacağını,
Recai Güreli arkadaşımın denetmenler hak
• Salih înankur arkadaşım Eğitmenlerin duru
kındaki sorusuna da cevap vermiş bulun ;yorum.
mundan bahsettiler. İyi çalışmış, iyi hizmet et
Bütçenin 307/3 ncü bölümünden istifade etme
miş eğitmenleri terfih etmek arzusundayım. Armektedirler.
zettiğim gibi bir ödenek imkânı bulursam bunu
Eminittin Çeliköz arkadaşım, köy öğretmen
Yüksek Meclise teklif edeceğim.
leri için açılan kursların faydalı olduğunu söyle
diler. Bende bu kanaatteyim. Bu kurslara de
Geçen sene çıkan İntibak Kanunundan istifa
vam edeceğiz.
de etmemiş ilkokul hocalarının durumunu sordu
Orhan Seyfi arkadaşımın yabancı dil hakkın
lar, bu husustaki kanun teklifi Bütçe Komisyo
daki mütalâalarına cevap vermiş bulunuyorum.
nundadır. Yüksek Heyetinizin kararma kalmış
Fakaçelli arkadaşım, cemaat mekteplerine
bir iştir.
Devletçe yapılan yardımdan bahsettiler. Yardım
Okul kitapları kötüdür dediler, okul kitap
etmeyi vatandaşa karşı bir borç saymaktayız.
ları serbest rekabete bırakılmıştır ve daha iyileri
Sadık Aldoğan arkadaşım, insanların okumak
yazılmaktadır. Önümüzdeki yıllardan itibaren
hakkından bahsettiler. Şunu belirtmek isterim ki,
birçok iyi kitapların piyasaya çıkacağını umuyo
Türkiye Cumhuriyeti, insanların tokuma hakkını
rum.
çok evvel tanımış bir devlettir. Bunun esası üze
Ortaokul ve liselerin paralı olması demokra
rinde Cumhuriyetin başından beri durmuş ve
siye uymaz dediler. Bunun demokrasi ile alâkası
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vatandaşları okutmak yolunda çok ileri merha
leler almış bulunuyoruz. Bu hakkı bütün va
tandaşlara tjemin etmek, inşaallah uzun bir müd
det istemiyejeektir.
Sadık Akdoğan arkadaşımız maarif kalkın
ması ile beraber umumi kalkınma, iktisadi kal
kınma lâzıtndır, diyorlar. Doğrudur. Fakat
memleketin jher yerinde iktisadi kalkınma da
olmaktadır. ! Teşkilât lâzımdır, diyorlar. Mem
leket ilerlediği nispette teşkilât kurulmakta ve
her sene birçok köylerimiz nahiye haline gelmek
tedir. Yaldız bir mütalâalarına iştirak edemi
yorum. Tütk köylüsü iptidaidir, diyorlar. Türk
köylüsü iptidai insan değildirler. Türk köylüsü
geniş maneviyatı olan mütekâmil bir insandır.
Hepsi okuma ve yazma öğrenirse bu zengin ma
neviyatların^ ve kabiliyetlerini inkişaf ettirmiş
olacaklardır.;
Gl. Vehbi Kocagüney arkadaşımız kadrolar
dan bahsettiler, öğretmenlerin terfii için geçen
yıllarda kâfi kadrolar sağlanmıştır. 15 500 öğ
retmenden yjalnız 170 tanesi kadrosuzluk yüzün
den terfi ejdememiştir. terfileri geri kalmış
tır. Bu kadrolar için bir Kanun tasarısı hazır
ladık, Büyülj: Meclise teklif ettik.
Îmam, h^tip kursları ve İlahiyat Fakültesi
hakkında sofuları vardır. îmam hatip kursları
on yerde açılmıştır. Bu sene elli kadar mezun
vermiştir. Bunların iki yıla çıkarılması teklif
edilmektedir, tetkik ediyoruz.
İlahiyat Fakültesinde 85 kadar talebe var
dır. Tedrisata başlanmıştır, iyidir. Çok inki
şaf edeceğini ve memleketimizin bu yönden ih
tiyacını karş lıyacağmı kuvvetle umuyoruz.
Necmeddin Sahir Sılan arkadaşım Tunceli'
nin ihtiyaçlarından bahsetti ve bir sanat okulu
açılmasını istedi.
Bu, Tunceli'nin hakkıdır, tetkik edeceğim.
Arkadaşlarımın suallerine bu suretle kısaca
cevap vermiş oluyorumı maruzatım bundan iba
ret olacaktır. (Sual, sual sesleri).
BAŞKAN — Müsaade buyurun sual yağmu
runu tesbit edeyim.
Sual için söz alan arkadaşlar şunlardır: İb
rahim .Arvas, Suut Kemal, Kâmil İdil, Osman
Ocak, Nazım Poroy, Eti, Sait Odyak, Nihat Er
dem, Salih İnankur, Kemal özçoban, İbrahim
Refik Soyer.
Buyurun Arvas.

O:1

İBRAHİM ARVAS (Van) - Yalnız iki kı
sacık sualim var.
Van'da geçen sene bir erkek'sanat enstitüsü
yapılmıştı, fakat bu, natamam kalmıştır. Bu se
ne bunu ikmal etmek için muhterem arkadaşım
bir şey düşünüyorlar mı?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANĞUOĞLU (Devemla) — Van'da Sanat okulu ve
lise inşaatı bu sene devam edecektir.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sualim
daha var; Van'ın en büyük kazası olan Başka
le'de, ki, buranın eski ismi Albak Sancağıdır, İs
minden de anlaşıldığı üzere tarihimizde çok önem
li bir yeri vardır orada bir orta okul kurulma
sını rica ediyorum.
>MlLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BANĞUOĞLU (Devamla) — Tetkik edeceğim.
BAŞKAN — Suut Kemal Yetkin buyurun.
SUUT KEMAL YETGİN (Urfa) — Konu
şacağım efendim.
Dr. KÂMlL İDİL (Maraş) — Ben konuş
mamda üniversitenin daha randımanlı olabilmesi
için talebeye bir külfet yüklenmesi hususunu
arzetmiştim, bu hususta ne düşünüyorlar?
MÎLLÎ EĞÎTlM BAKANI TAHSİN BANĞUOĞLU (Devamla) — Üniversitelerimiz üc
ret lirir.
Dr. KÂMlL ÎDİL (Maraş) — 10 lira gibi
gayet ehemmiyetsiz bir miktardır.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANĞUOĞLU (Devamla) — Ücretler azdır, bunla
rın artırılması mütalâa edilebilir. Fakat tedrice
riayet etmek lâzımgeldiği kanaatindeyim.
Dr. KÂMlL İDİL (Maraş) — Bir de An
kara da Teknik Üniversite kurulurken, bir fen
fakültesinin de kurulmasının derpiş edildiği
söyleniyor. Bu fakültenin kurulmasında bir fay
da mülâhaza ediliyor mu?
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANĞUOĞLU (Devamla) — Böyle bir karar verilmmemiştir.
BAŞKAN — Osman Ocak. .
OSMAN OCAK (Diyarbakır) — Efendim,
ben ricaların arasında din dersleri öğretiminin
bir programa bağlanmasını, genişletilmesini rica
etmiştim. Bu hususta birşey söylemediniz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANĞUOĞLU (Devamla) — Din dersleri pr&gramı
Diyanet İşlerinde kurulmuş olan bir komisyon
tarafndan hazırlanmış ve Talim ve Terbiye He-
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yetince tetkik «dilerek kabul edilmiştir. Bu
programın genişletilmesi hakkında başkaca bir
talep yoktur. Tetkik edeceğim.
BAŞKAN — Nazım Poroy.
NAZIM POROY (Tokad) — Efendim, bun
dan bir kaç ay evvel Amerikalıların Mısır'da
bulunan askerî teçhizatını satın aldık ve aklım
da yanlış kalmad] ise, Amerikalılara 500 bin
dolar borçlandık. Gerçi bu para meselesini Dış
işleri Bakanına da sorabilirdim, fakat itiraf ede
yim ki, aklıma gelmedi, düşünemedim, size so
ruyorum. Bunun parası Amerikalılarla, o za
man, bir accord cültürl'e, harsi anlaşmaya mev
zu oldu. Sonra bu mesele ne oldu bilmiyo
rum. Gazetelerde okuduğumuzdan başka bir bil
gimiz yoktur. Bu parayı ne yapmağı düşünü
yorsunuz? Amerika'dan muallim mi getirtecek
siniz, yoksa Amerika'ya talebe mi gönderecek
siniz? Amerika bu parayı istemiyor. Harsi an
laşma oldu. Tabiî teferruatından haberdar deği
liz. Kabilse bunun hakkında bir iki kelime lüt
federseniz minnettar olurum.
İkincisi; İstanbul'da tamir edilmekte olan
Çinili Köükün içindeki eski eserler başka bir ta
rafa kaldırılırken tamamen harab olmuştur di
ye kuvvetli bir şajna vardır. Bunun da tetkik edil
mesini rica ediyorum.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Buyurduğunuz mukavele
imza edilmiştir. «Fulbrayt» Mukavelesi adı ve
rilmektedir. Tasdik için bugünlerde Meclise ge
lecektir. Bu mukavele gereğince Amerika bize
ücretleri memleketimizde ödenmek üzere öğret
men, mütahassıs, profesör gönderecektir. Bu bir
vakıf para haline gelmiştir. Hattâ liselerimiz
için lisan hocaları da temin etmeyi düşünüyo
ruz.
NAZIM POROY (Tokad) — Bu «Fulbrayt*
Kanununa göre yapılmıştır, değil mi?.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Sonra, buyurduğunuz
eşya işi İstanbul'da kurulmuş olan bir teftiş he
yeti tarafından tetkik edilmektedir.
NAZIM POROY (Tokad) — Arzı şükran
edermi.
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Efen
dim, muhterem arkadaşımdan, şu dilekte bulu
nacağını ve cevaplandırılmasını rica edeceğim;
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Eğitim Enstitüsü Pedagoji bölümünden çı
kan öğretmenlerin durumu, kendilerinin malû
mudur. Bunlar hususi bir mahiyet arzeder ve dört
sene öğretmenlik ve bilfiil askerliklerini yaptık
tan sonra mektebe gelirler, öğretmen okulla
rından çıkan öğretmenler ise, mektepten, mezun
olur olmaz doğrudan doğruya Eğitim Enstitü
süne geçmektedir, intisap etmektedir. Bu yüz
den arada bir kıdem tefavütü hâsıl olmakta ve
Pedagoji mezunlarının haklı olarak mağduriye
tini mucip olmaktadır. Bunun için ne düşünü
yorlar, bu hususta bir karara varmışlar mıdır?.
Ne zaman bunu Meclise getirmek düşüncesin
dedirler?. Lütfen izah etsinler.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Pedagoji Enstitüsü me
zunlarının, gezici başöğretmenlerin ve denetmenlerin durumunu birlikte tanzim eden bir
tasarı hazırlanmıştı r.
MEHMET SADIK ETİ (Malatya) - - Te
şekkür ederim.
SAİT ODYAK (İzmir) — Kur usulünün,
sadece dil öğretimi bakımından değil, Millî
Eğitimde bir sistem olarak ele alınıp almmıyucağı hakkında Bakanlıkça bir etüd var mıdır?.
V ebir hükme varılmış mıdır?.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Kur usulünün orta öğ
retimde tatbiki hakkında
teklifler olmuştur.
Bu teklifler bir buçuk seneden beri mütalâa
ve münakaşa olundu. Millî Eğitim Şûrası sınıf
usulünü tercih etti.
BAŞKAN — Nihat Erdem.
NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Ankara. Tek
nik Üniversitesinin yalınız iki binasının ikmal
edilmiş olduğunu ve mütebaki binanın inşaatı
nın durdurulduğunu öğrenmekteyim. Bu, bir
malî mesele yüzünden tehir midir?. Yoksa bir
ihtiyaca binaen mi durdurulmuştur?.
İkincisi; eski eserler meselesidir. Kırşehir'
de de hakikaten kıymetli eski eserler vardır.
Ufak tef er yardımlar da yapılıyor bunun biraz
daha tevsii mümkün değil mi? Bilhassa Cacabey
Camii eskiden astronomi işlerinde kullanılmış
eski bir eserdir.
Bir de lise binamız vardı, zelzelede yıkılmış
tı, yerine ortaokul yapıldı, fakat onun da iki
kanadı vardır itmamını istirham ediyorum.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGTJOĞLU (Devamla) — Ankara Teknik Üniver-
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sitesi binalarının inşaatı, teknik öğretim inşaa
tı plânına dâhil olarak bunlardan iki tanesi ya
pılmış ve bitmesi yaklaşmış bir vaziyettedir. Bu
teknik öğretim binaları için tekrar ödenek istiyen kanun hazırlandığı sırada teknik üniver
siteye ait olan kısımların bu plândan çıkarılma
sını Hükümet, münasip gördü. Çünkü bu bir
teknik üniversite inşaatıdır, bunu ayrı olarak
mütalâa etmek ve ödeneğini ayrı bir kanunla
vermek mütalâasında bulundu. Onun için bu iki
binanın ikmaline yetecek kadar ödenek kondu
diğerleri geri bırakıldı.
NÎHAT ERDEM (Kırşehir) — 3 ncü sualim
vardı, lise hakkında..
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Devamla) : —Arkadaşlar son iki yıl
da 8 vilâyetimizde lise açılmıştır. Bellibaşlı
diğer vilâyetlerimizde de liseler açılması tabiî
dir. Ama bunları bir sıraya koymak mecburiye
tindeyiz. İnşallah Kırşehir'inki çok gecikmiyecektir.
SALÎH ÎNANKUR (İçel) — Şimdiye kadar
her birine ne kadar yardım yapılmıştır, bunları
ayrı ayrı lütfetmek mümkün müdür?
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Devamla) — Affedersiniz, listesi ya
nımda yoktur. Onu zatı âlinize hususi olarak
arzederim.
• KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) —
Sanat enstitüsü mezunu öğretmenler asıl olarak
bir öğretmenliğe tâyin edildikten scmra, 3007
sayılı Kantin hükümlerine göre tâyin edilen me
mur ve öğretmenlere bahşedilen haklardan is
tifade edemediklerinden dolayı dert yandılar.
Bu haklardan sanat okulu melunu öğretmenle
rin de istifade ettirilmesi yerinde midir, değil
midir? Böyle bir teşebbüse geçilmiş midir?
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Devamla) — Sanat enstitüleri için
sanat öğretmen okulundan hoca yetiştiyoruz.
Muvakkat olarak, sanat enstitüsü mezunu olan
lardan da alınmış hocalar vardır. Bunlar mu
vakkattir, kantin hükmü böyledir.
KEMAL ÖZÇOBAN (Devamla) — Muvak
kattir, fakat sonradan asıl olmuyorlar mı? Çün
kü bize vâki müracaatlarında aynen şöyle söy
lüyorlar: Sanat enstitüsü mezunu öğretmenler
asıl olarak tâyin edildikleri halde 3007 sayılı
Kanundan istifade edemiyorlarmış. Yani bir
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muvakkat varmış, birde asıl varmış. Asıl olan
lar 3007 sayılı Kanundan istifade etmiyormuş.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Devamla) — Hususi bir müracaattır.
Tetkik ederim.
ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Ben
denizin ileri sürdüğüm meseleleri cevaplandır
dılar ,teşekkür ederim. Yalnız bir nokta kaldı;
5242 sayılı Kanundan evvelki hükümlere göre
kadro imkânsızlığı veya sair sebepler dolayısiyle, cezai olmaksızın terfi edememiş, mağdur kal
mış öğretmenlerin bir kısmını 5242 sayılı Ka-,
ııun tatmin etmiştir. Fakat bir kısmının mağ
duriyetleri devam etmektedir. Bunların mağdu
riyetlerinin giderilmesine kanun müsait midir?
Müsait değilse bunların telâfisi için yeni bir
hüküm getirilmesi mutasavver midir? Lütfeder
lerse minnettar olurum.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Devamla) — Bu husustaki kanun
teklifi Bütçe Komisyonundadır. Yani bunların
istifadesini sağlamak üzere teklif edilmiş olan
kanun'halen Bütçe Komisyonundadır.
ÎBRAHÎM REFÎK SOYER (Niğde) — Te
şekkür ederim.
Dr. MÎTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Efen
dim : Millî Eğitim Bakanı izahları sırasında, her
sene bütçe rakamlarının dışında, 8 milyon ka
dar idarei hususiyelerin yardımda bulundukla
rını ve köy okulları inşaatında bedenî hizmet
dışında tahsis edilen paranın 3 - 5 milyon lira
civarında olduğunu buyurdular. Bu 3 - 5 milyon
lira gibi kalîl bir masraf, 200 milyonluk bir
bütçe içinde biraz arttırılarak bedenî mükelle
fiyet bertaraf edilemez mi?
Sonra arkadaşlarımdan birçokları intihap
dairelerinin ihtiyaçlarından bahsettiler ve vaitler kopardılar. Tabiî hakları vardır. Ben bu
işte geç kaldım. Fethiye Ortaokuluna yardım
edilecek midir?
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Devamla) — Fethiye Ortaokuluna
bu sene yardım edeceğiz.
Köylünün okul inşaatı için yaptığı yardım,
para yardımı değildir. Onu bir rakamla değer
lendirmek istedim. Şunu arzetmek isterim Yük
sek Heyetinize, köylü bu yardımı seve seve yap
maktadır ve daha fazlasını yapmak istediğini
ifade etmektedir. Biz köy inşaatını bir sıraya
koyuyoruz. Köylüler bize geliyorlar ve diyor-
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lar ki, bizim okulu daha evvele alın, biz daha
çok yardım yapacağız. Şimdi böyle vatanperverane bir talebi yerine getirmemek doğru olmaz.
Mekteplerin bir an evvel yapılması lâzım.
EMİNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Sa
yın Bakan bir arkadaşın suallerine cevap verir
ken, noksan kalan mekteplerin tamamlanmakta
olduğunu ve fakat bunu izah eder kılıklı, bu se
ne temeli atılan ve yetiştirilemiyen mektebin er
tesi yıl tamamlandığını söyldi.
Bu usulü soran arkadaşımın işaret etmek
istediği şu idi; 1946 yılından beri halk tarafın
dan yapılmış, noksan kalmış olan ve içlerine
talebe ve öğretmen girmiş olan bu okulların
noksan kalan kısımlarını tamamlamak için bir
faaliyetleri olacak mıdır? Bunlar yalnız Balı
kesir Vilâyeti dahilinde değil, daha birçok vi
lâyetler de vardır. Yeni yaptırılmakta
olan
köy okulları dolay isiyle bu noksan kalmış olan
okulların ikmaline de bir tesiri olacak mıdır'?
Zira bunlar şeraiti hava ve saire dolayısiyle
daha fazla yıpranmaktadır, Bunların hepsinin
hu sene ikmal edilip edilmiyeceğinin söylenme
sini rica ediyorum.
Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu (De
vamla) — İnşaatı başlamış, fakat yarım kalmış
olan bu okulların mühim bir kısmı son yıllarda
tamamlanmıştır. Bu yıl pragramımıza da bu
okulların ehemmiyetli bir kısmı alınmış bulun
maktadır. Ama bunların hepsi bu sene yapıla
bilir diyemem. Çünkü bunlardan bir kısmının
atılmış temelleri yanlıştır, bunu bırakıp yeni te
meller atıyoruz.
EMİN SOYSAL (Maraş) - - Efendim; Avru
pa'daki talebelerin durumu ne merkezdedir;
bilhassa Fransa'dakilerin durumları hakkında
malûmat rica ediyorum. Fransa'daki talebeler
geri dönünce Türkiye'ye hizmet edecek durum
da mıdır, değil midir? bunların içinde kominforma girip gelenler oluyor mu? Bu bir.
İkincisi; vilâyetlerdeki öğretmenler kadro
larını ve maaşlarını zamanında alıyorlar mı?
Bu vaziyet ne merkezdedir?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Fransa'daki talebenin du
rumu hakkında geçen sene çok endişe taşıyordum. Bu yıl durum iyidir. Paris Büyük Elçimiz
Ankara'ya geldiği zaman kendisiyle etraflı
şekilde görüştüm. Durumun iyi olduğunu s ö y l 
di ve bunu gazetecilere de ifade etti ki, çocuk-
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ların babaları endişe içinde kalmasın. Bu mesele
üzerinde dikkatle durmaktayız.
Öğretmenlerin vaktinde terfi almaları için
bir Kanun tasarısı şevkettim, inşallah tekem*
mül edecek ve bu iş de iyi bir şekilde halledil
miş olacaktır.
BAŞKAN — Yusuf Ziya Ortaç.
YUSUF ZİYA ORTAÇ (Ordu) — Benimkisi
sual değil sözdür.
BAŞKAN — Feyzi Aktaş.
FEYZİ AKTAŞ (Kars) — Efendim Kağız
man Orta okulunun 12 öğretmen yerine 6 öğ
retmenle çalışmakta olduğunu duydum.
6 öğretmenle yetişen talebeler acaba tam ye
tişebiliyor mu? Ve gittikleri yüksek okullarda
bir müşkülâtla karşılaşıyorlar mı? Birinci sua
lim budur.
İkinci sualim; Bir okulda her hangi bir lisanı
takibeden çocuklar babalarının memurriyetleri
dolayısiyle bir yerden başka bir yere gittikleri
zaman orada başka bir lisan ile karşılaşıyorlar
v.e muhakkak yetişmemiş vaziyette kalıyorlar,
bunun için ne düşünüyorlar?
Üçüncü bir ricam daha var: Muhtelit orta
okullarda okuyan kızlarımız için lıer mektebe
mahsus olmak üzere birer dikiş makinesi veril
mesine imkân var mıdır?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN
GUOĞLU (Devamla) — bir ortaokulda kaç hoca
bulunacağı bir sistem meselesidir. Bu yıl Şû
raca kabul edilen programlara göre biz altı Öğ
retmenle ortaokullarda, tedrisat yapılmasını
kabul ettik. Mesele hocaların bu ihtiyaca göre
I hazırlanıp yetişmesindedir. Bu hocalar bu şej kilde yetiş tirilirse bir orta okulun ihtiyaçlarına
! yeteceklerdir.

!
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Dikiş makinası vermek meselesi, ortaokul
larımızın teçhizat meselesine taallûk etmektedir.
Ortaokullarımız ve liselerimiz iyi teçhiz edil
miş değillerdir. Binaenaleyh ikmali ve teçhizat
larının tamamlanması için ehemmiyetli bir pa
raya ihtiyaçları vardır. Ehemmiyetle yüksek
huzurunuzda şuna işaret '»tmek isterim ki, 10
yılda ödenmek üzere 25 milyon liraya ihityaç
vardır. Böyle bir kanun tasarısını huzurunuza
getireceğim. Senede 2,5 milyon lira ödenmek
üzere teknik öğretim müesseselerinde olduğu
gibi ortaokul ve liselerin bu nevi ihtiyaçlarını
da ikmal edebileceğiz.

— 860 —

B : 51

20.2 .1950

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende
niz müzelerimizi zenginleştirecek bir mevzu üze
rinde sual tevcih etmek istiyorum.
Erzincan'da bir Cimin Nahiyesi vardır.
Onun önünde bir büyük suni tepe mevcuttur.
Erzincan'da yersarsmtısmdan sonra burada ka
zı yapılmış, bu kazıda altın, gümüş, bakır
evani çıkmış ve bunlar da îlhani devrinde Cim
cime Sultan namında birisinin sarayına mütaallikmiş. O aralık bâzı zayiatın olmuş bu
lunması veya olması ihtimali derpiş edilerek
burası muvakkaten kapatılmış. Açıkta kalan
parçalar da getirilerek Erzincan'daki 'TkitâpîTğa konmuş. Zelzele olduktan sonra Aşikara'ya
gönderilmiş. Eğer biz bu hususta lfizımgelen
dikkati göstermezsek, zaman m ü r a t u ile bâzı
zayiatın olması ihtimalini orada^f köylüler söy
lemektedirler.
^r
Sayın Bakanın bi^fl^vzuda vukufları varsa
bizi tenvir etme>^uretiyle çok müstefit oluruz,
yoksa Jjj&lîassa nazarı dikkatlerini arzetmekle
alâkalarını rica ederim.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Devamla) — Meşgul olacağım.
BASKİ ;N — Tekelioğlu.
SİNAN'TEKLÎOĞLU (Seyhan) — İlkokul
ların dördüncü ve beşinci sınıflarında din ders
leri okutuluyor. Fakat bu dersler program
harici oldı.ğu için hocaları fazla mesai sarf edi
yorlar. B"i fazla mesaileri için bunlara bir
para verilmezse onlar da okutmıya mecbur de
ğildir, zaten ihtiyaridir ve zaten verdikleri ders
ler de on dakikadır. Bunu bir usule koymak,
fazla mesailerinden dolayı bu hocalara on on beş lira kadar bir para vermek şekli düşü
nülüyor mu?
ikinci sualim; memleketimizde yeni bir li
san türedi, Hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Evde
çocuklarınızla konuşamıyoruz. Kitaplarını an
lamıyoruz. Bunu normal iyi bir şekle sokmak
mümkün değil midir? Ecnebi lisan bilenler
Arapça ve Acemceyi kaldırdılar, onların yerine
ecnebi kelime doldurdular. Biz de bilmiyoruz.
Bunu normal bir şekle sokmak mümkün değil
midir? B m u öğrenmek istiyorum.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Bingöl — Din dersleri, öğretmen
lerimiz tarafından okutulmaktadır ve memnuni
yetle okutulmaktadır. Bize gelmiş tektük şi-
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kâyetler vardır, pek nadirdir. Bunlara din ders
leri için ayrı bir para verilmesi bir tetkik mev
zuudur, aynı zamanda bir bütçe mevzuudur.
Terimler meselesine gelince, ki arkadaşım
bunu kasdediyorlar, yüksek malûmunuz oldu
ğu üzere Dil Kurultayı geniş bir ilim heyeti
seçmiş bulunmaktadır. Bu ilim heyeti işe el
koymuştur, çalışmıya başlamıştır. Terimler
meselesinde o heyetin ortaya koyacağı esasları
biz yakın bir zamanda mekteplerde tatbik et
mek imkânını bulacağjEL^"umuyoruz.
-~.^-BAŞfi£ST— Eyüp Durukan.
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bundan
evvelki senelerde birkaç defalar rica etmiştim.
Kırıkkale ve Karabük gibi sanayi merkezlerin
de, birer sanat okulu ve enstitüsü açılırsa, ora
daki sanatkârlarımızın çocukları, yine sanat
kâr olarak, babadan evlâda bir sanat intikal
eder ve ayni zamanda, bu sanat müesseseleri
içinde kalifiye işçi yetiştirmek imkânı bulunur
mütalâasiyle, bu hususta bir teklifte bulunmuş
tum. Selefleriniz olan Millî Eğitim Bakanları
bu hususta meşgul olacaklarını vait buyurmuş
lardı. Acaba bu mesele ne şekilde olacak ve
nasıl bir şekil alacak?.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGUOĞLU (Bingöl) — Sanat enstitülerinin
Devlet fabrikalariyle irtibatlandırılması yolun
da çalışıyoruz. Bu sadece sanatkâr çocukları
nın sanatkâr olması meselesi değil ayni zaman
da sanat enstitülerince okuyan çocukların fab
rikalarda bir görenek edinmeleri meselesidir.
Kırıkkale'de bir sanat enstitüsü açmak yo
lunda bir teşebbüsümüz vardır.
BAŞKAN — Sorular bitti, yeterlik önerge
si vardır.
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Fakat
üç arkadaş daha söz istemiştir. Onlara söz ver
meden evvel önergeyi okutacağım.
Yüksek Başkanlığa
Görüşme yeter, bölümlere geçilmesini tek
lif ederim.
Mardin Milletvekili
Yusuf Mardin
BAŞKAN — Şimdiye kadar 25 arkadaş, söz
söylemşi, 16 arkadaş da sual sormuştur, öner
geyi oyunuza sunuyorum.
SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Öner
ge aleyhinde konuşacağım,
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ABŞKAN — Buyurun.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bütçede ki
fayeti müzakere yoktur. Geçen senelerde oldu
ise Meclisin hakkı hükümraııisine tecavüz ol
muştur. Binaenaleyh kifayeti müzakere mevzuu
bahs olamaz.
BAŞKAN — Meclis hakkı takdirini haiz
dir. İçtüzükte böyle bir hüküm yoktur. Mecl's
isterse kifayeti müzakereye karar verebilir.
SUJIT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Geçen
gün huzurunuzda h*ZVVHİitalâalar^ serdetmiştim
ve kapatılan mekteplerden söz etmiştim.' Sayrif
Bakanın verdiği cevaplardan anladım ki, Bu
nun birçok noktaları anlaşılmamıştır, müphem
kalmıştır. Binaenaleyh tavzih edilmesi gerek
inektedir, ımüsaade ederseniz konuşayım.
BAŞKAN ----- Esasa girmeyiniz, çünkü siz
den evvel söz almış olanlar var. Siz, yeterlik
aleyhinde söylediniz, müsaade ediniz bu yeter
liği oya sunayım, kabul, edilmezse söz almış olan
arkadaşlara sırasiyle söz veririm, Sizde konu
şursunuz.
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takım müesseselerden bahsedeceğim. Bakan Re
sim iş şubesinin lâvğvedilmediğinden bahsettiler,
halbuki ben diyorum ki, lağvedilmiştir. Tavzih
edilmesini arzu etmez misiniz?
BAŞKAN - - Meclis takdirini kullanacaktır,
müsaade ediniz.
Yeterlik önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ktıniyenler... Yeterlik kabul edil
miştir.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN
GlJOGLU (Bingöl) — Arkadaşımıza maddeler
arasında söz vermenizi rica ederim. Çünkü ifşa
edîfhıe'si icabeden bir bildikleri varmış gibi ko
nuştular. Rica ediyorum kendisine; maddelerde
söz verimiz.
BAŞKAN — isterlerse tabiî verilir.
Bölüınlere^geci] meşini kabul edenler... Etmiye'nler... Bölümler^ geçilmiştir.
B.
101
201

" ^

Lira
V

v

5

320
Bakan ödeneği
^"" --..
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. **"-.^
Aylıklar
90 994*527.
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Hizmetliler ücreti
28 644 569
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Evvelâ
ben söz istedim.

202

BAŞKAN — Siz yeterlik aleyhinde söz is
tediniz, size, evvelce söylediklerinizi tavzih
fırsatını verirsem diğer arkadaşlar itiraz eder
ler.
SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Arka
daşlar bâzı hayati ve mühim meselelerin müp
hem. kalmasını arzu ediyor musunuz?.
BAŞKAN — Güzel. Takdir etmek Meclise
aittir. Yeterliği oya sunayım, Meclis takdir
hakkını haizdir, eğer kabul edilmezse icabı da
iresinde arkadaşlara söz veririm, siz -de o nıoyanda konuşursunuz.

MİLLÎ LĞITİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar, Devlet
Tiyatrosu için koyduğumuz yardım parası biraz
azdır. Şimdi bu fasılda tahmini olarak konu
lan paralardan bir parça artacaktır. Buna şu
suretle ıttıla peyda etmiş bulunuyoruz: Kadro
ya alınacak köy Öğretmenlerinin maaşlarına kar
şılık olmak üzere bir ödenek kondu. Sonra kad
ro tespit edilince fazla konduğu anlaşıldı. Bun
dan 120 bin liranın tenziliyle Devlet Tiyatrosu
bölümüne eklenmesini rica ediyorum.

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Şahsım
m e vzuubahis olmuştur.
BAŞKAN — Neden olsun efendim, sizi inci
tecek birşey mi söylendi?.
SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Söylen
miştir. İşte bunu tavzih edeceğim. Söylenmesini
Yüksek Meclis istemez mi efendim?
BAŞKAN — Rica ederim efendim, müsaade
buyurun, Meclis bunu takdir etsin. Israr buyur
mayın.
SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Arka
daşlar, o kadar mühim bir mesele vardır ki, bir

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK
ALIN (Kastamonu) — Komisyon da muvafakat
ediyor. 202 nci bölümün üçüncü maddesinden
120 bin lira inecek ve tiyatro maddesi geldiği za
man oraya eklenecektir. Bu suretle bu madde
19 441 968 lira oluyor.
BAŞKAN — 202 nci bölümü 28 534 569 lira
olarak kabul edenler... Rtmiyenler... Kabul edil
miştir.
B.
203

Gemici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,

Lira
260 000
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Bayı4dırlık Bakanlığı
İçişie:ı
Malijje
Dışişl en
Ulaşt: rma
Bölüm toplamı

1
1
1
1
1
1 868 515

Şunu da söylemek isterim ki; müstesna, ha
kikaten müstesna bir durum iktisap etmiş olan
çocuklarımıza, gençlerimize ,iyi yetişmiş olan
lara hususi bir muamele yapmaya mecburuz.
Bunlar, maatteessüf tarihte görüldüğü üzere,
öldükten sonra kıymetleri takdir ediliyor, son
radan meydana çıkıyor. Bunların elîm olan va
ziyetlerini önlemek lâzımdır. Esasen 15 - 20 ki
şidir. Müstesna şahsiyetlerdir, ölümlerinden ev
vel terfih ettirelim, vatana faydalı olmaları
için bu arkadaşların terfihi yoluna gidelim.

BAŞKAN —• 416 ncı bölümü bu şekilde ka
bul edenleı).. Etmiyenler.. Ka*bul edilmiştir.
B.
417

Yüksek okullar genel giderleri

Lira
1 694 500

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Kıymetli Maarif Vekilimizden ve onun vasıtasiyle,
onunla beıaber olarak Hükümetten bir temen<ç
nide bulunjmak istiyorum.
Dört gıın evvel İstanbul'da Saray Sinemasmda m odîrn Türk musikisi konseri verildi.
Orada Ceriıal Reşit, Ulvi Cemal, Necil Kâzım,
Adnan Saygun vardı. İçlerinde, bu sınıfa dâhil bulunıa:ı Ferit Alnar mazeretine binaen bukınamamış1,ı.. Bu gençleri iftiharla, zevkle, gururla dinledin ı. Bunlar Garba açılmış yolun kahraman yol
uydular. Bizim memlekette hakiki
kabiliyetlere maalesef, kıymet vermekte, mânevi kıymet vermekte olsun gecikiliyor. Bu beş
gencin şahmında bütün kıymetli sanatkârları tasavvur ettim. Hedefleri, bir milleti, hepimizin
teveccüh ei;tisğimiz Garp medeniyetine ve seviyesine yükse' mektedir. Binbir mahrumiyet içinde,
yalnız aşk ile, sanat aşkiyle çalışıyorlar. Düşündüm, bunlnra bu yüksek kabiliyetlerine ve me
sailerine ni ukabil hususi bir muamele yapılıyormu? Ve bujnların kabiliyetlerinden memleket lâzım olduğt kadar istifade ediyor mu?
Cevap; bu kıymet de diğer sınıflarda olduğu
gibi, hayır Bu gençler, hayatlarını kazanabilmek için ders saaatlerini-artırmaya çalışıyor ve
ancak bu ^azla çalışma ile idare ediyorlar. Halbuki bu boş genç, arkadaşlar ,yirmi milyonluk
bir milletih yüzünü ğartan -kimselerdir. Bu,
Garp musikisine ait.
Şark musikisine ait dâhiler zincirinin muvaffakiyetlile} zincirinin son dört, beş halkası kaldi. Bunlar da hayatlarını, alelûmum olduğu gibi
fazla mesai sarfiyle ve umumi kanunların tesbit
ettiği hudutlar içinde temin etmeye çalışmaktadırlar. Bu tarafa bakıyorum, iki zabit tersane-
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de gemi yapıyor, kendileri binbaşıdır, binbaşı
aylığı alıyorlar ve uzun seneler bu memlekette
bir Amerika'lı, bir İngiliz yüksek teknisiyeni
gibi hizmet ediyorlar. Eğer teknik üniversite
bunlara elini uzatmasa müebbeden orada kala
caklar. Çok şayanı şükrandır ki teknik üniver
site bunlara- vazife veriyor.

Lira

B.
6
7
8
9
10

20.2 . 19ÖÖ

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın
arkadaşlar; demin konuşmak isterken Banguoğlu arkadaşımız; bir şey ifşa etmek istiyor,
müsaade edin konuşsunlar dediler.
Ben ifşa kelimesini ağzıma almadım, bu kürsü hakikatlerin açık olarak konuşulduğu mu
kaddes bir kürsüdür. Bu bakımdan doğru bil
diğim, inandığım mevzulara elbette yüksek hu
zurunuzda temas edeceğim.
Bakan, konuşurken dedi ki : Bana mektep
kapatan Bakan dediler, halbuki ben o kadar
okul açtım. Arkadaşlar, ben mektep kapatan
Bakan demedim. Sadece Bakanın birkaç yük
sek okul kapattığını söyledim. Birkaç mektep
kapatmakla bir Bakana, mektep kapatan Ba
kan denilmez., Kendileri dil meselesinde ihti
sas sahibidirler. Birkaç müessese kapatan Ba
kana; mektep kapatan Bakam unvanı verilmez.
Yüksek öğretmen Okulu mevzuunda da de
diler ki; ben zühul etmişim; Yüksek öğretmen
Okulunda okuyan talebeler zaten fakültelere
devam ediyorlarmış. Bu hususu kim bilmez. İs
tanbul Üniversitesinde üç sene hocalık ettim.
Yüksek öğretmen Okuluna devam eden talebe
lerim vardı. Bu kadar basit bir hakikati bilememezlik edemezdim. Burada benim ifade etti
ğim şudur ve doğrudan doğruya bütçenin ra
porundan alınmış bir cümledir. Burada denili
yor ki; «Yüksek öğretmen Okulu kaldırılmış
tır. öğrencileri, edinilen bilgiye göre 1949 1950 yılından itibaren Yüksek öğretmen Oku-
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Lira

B.
204 Yabancı uzman, öğretmen ve
hizmetlilerle tercümanlarının üc
retleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
205 Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar
3
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı
dil para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek
ikramiye karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye • Cumhuriyeti
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler karşılığı
6
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
210
217

301
302
303
304

305
306
307
308
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Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kanunları gereğince verilecek üc
retler ve tazminatlar
6
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Merkez bürosu giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta,, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir.
Yolluklar
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun
gereğince
Ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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B.
309

Taşıtlar giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
310 Yabancı memleketlerdeki öğren
ci müfettişliği giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
405 .Lise ve ortaokullara ait hayvan
vre gereçleri karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
415 Müzeler ve arîıtlar giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
416 üniversite ve yüksek okullarda
okutturulan öğrencilere verilecek
burslar
1

759 133
355 272

745 000

50 000

88 000

205 067
4 200

546 832
60 375
62 308
95 000

404 000
140 000
8 000

Lira
87 200

76 765

310
486 701

868 515

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BANGUOĞrLU (Bingöl) — Arkadaşlar, bu yıl büt
çesinde böyle bir bölüm açtık. Bundan böyle
Devlet hesabına yüksek tahsil görecek olan
gençlerin ödenekleri bu fasla girecektir. İler
Bakanlık veya Devlet dairesi ihtiyacı nispe
tinde ödenek istiyecek ve bu. ödenek bu fasla
konacaktır. Bu suretle de Devletin yüksek tah
sil için yaptığı sübvansiyonun miktarı toplu ola
rak bu maddede görülecektir-. Lüzumsuz yere
adam yetiştirmek şıkkı önlenmiş olacaktır. Yal
nız bu bölümde bâzı Devlet daireleri noksan .kal
mıştır. Onların hizalarına da birer lira ödenek
koymak suretiyle ikmalini rica ediyorum. Eli
mizdeki kanunlar bunların bütçeleri arasında
münakale yapmak hakkını bize vermektedir.
BAŞKAN — Nasıl olacak?
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALİN (Kastamonu) — 5 maddeye pa
ra konulmuştur. Şimdi teklif edildiğine göre on
maddeye ayrılacaktır. Bu hususta komisyon da
mutabıktır.
BAŞKAN —- Bölümün alacağı son şekli oku
tuyorum •
B.
416

Lira

337 697

1
2
3

81 500

4
5

863 —

Üniversite ve yüksek okullarda
okutturulan öğrencilere verile
cek burslar
Adalet. Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı
Tarım Bakanlığı
İstanbul Teknı* Üniversitesi

62 000
268 000
643 600
524 475
370 435
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lu Öğrencilerinin üniversiteler Edebiyat ve Fen
Fakültelerine girecekler
Ben bunu zikrettim, çocuklar buralarda
okuyacak, burs alacaklardır ve böylece Yük
sek öğretmen Okulu havasından mahrum kala
caklardır, dedim. Benim ifade etmek istediğim
bundan b^şka bir şey değildir. O gün belki iyi
ifade edemedim, mektep kaldırılmıştır, geçen
defaki beyanatıma ilâve edilecek bir şey yok
tur.
Geliyorum resim - iş şubesine
Bakan buradan bugün bu şubenin kapatıl
madığını ifade ettiler.
Yine Bütçe Komisyonunun raporunda şu kıs
mı okuyorum
«Resim - iş ve musiki bölümleri şimdiden
kaldırılmıştır denilebilir. Ancak bu şubelerdeki
öğrenciler mezun oluncaya kadar faaliyette bulunaeaklar , yeniden bu şubeye talebe almmıyaçaktır.»
Burada , tasrih ediliyor.
Şimdi yine Millî Eğitim Şûrasına geçece
ğim. Vekâlet şûraya takaddüm eden günlerde
hakikaten uzun çalışmalar yaptı Bakanın de
diği gibi 15 ay çalıştı. Lise programları üzerin
de de çalıştı, hazırlanan raporlar bastırılıp Şû
raya sunuldu. Şûrada kurulan komisyon bunları
inceledi,, Eğitim enstitüleri raporunu, inceleyen
komisyonun raporunda resim - iş şubesinin kal
dırılmaması ifade edilmiş ve sonra heyeti umumiyede bir endişe izhar edilmiştir, o da şudur:
Eğitim enstitülerinde üç kol vardır, yabancı dil,
fen, edebi; rai Sonra bunlara bir de yardımcı
kollar vardır. Resim, elişleri., musiki, beden eği
timi... gibi
Edebiyat, fen ve dil kolları öğrencileri bu yar
dımcı derslerden ikisini seçeceklerdir. Bu vaziyet
Şûrada, bâzı arkadaşlara şu endişeyi vermiştir.
Acaba bu derslerin konmasiyle eğitim enstitü
sün deki resim - iş şubesi kalkıyor mu? Şûrada bu
endişe izhur olunmuştur.
Talim Terbiye Reisi Bakanlık adına heyeti
unramiyedî verdiği beyanatta; bu şubenin kaldırılmıyacağını sarahatle ifade etmiştir. Bu şu
benin kaldırılmıyacağı hakkında, demin mevzuubahis ettiğim komisyonun raporunda da, sarahat
vardır. Hslbuki bütçenin eğitim kısmı raporun
da resim - iş şubesinin kaldırlıdığı ifade edil
miştir. Eltıette ki Bütçe Komisyonunda Bakan
dinlendikten sonra bu rapor* yazılıyor.
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
F E R AKALIN (Kastamonu) — Hayır bu, ko
misyonun raporu değildir. Bakanlığın bütçesini
ineeliyen raportörün raporudur.
SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) — De
mek ki Bakan dinlenmemiş. Bütçe Komisyonu
nu raportörünün raporu, yanlış yazılmış Fa
kat benim verdiğim bütün izahat, Millî Eğitim
Şûrasında b u şubenin kapatılmaması lehinde ve
hakkında olandır. Bakan da bu şube kapatılma
mıştır, diyor. Lâkin kapatıldığı, bu sene mekte
bin birinci sınıfına talebe alınmadığnıdan anlaşlııyor. Ve esasen «tedricen tesfiye edilecek
tir» de deniyor. Eğer Eğitim enstitüsü içerisin
de yardımcı ders olarak konulan 4 - 5 saat
resim - iş dersinin resim - iş şubesinin vazifesini
görebileceği söylenecekse, bu doğru değildir. Üç
dört saatte resim - iş gibi başlıbaşma bir mek
tep mahiyetini taşıyan bir müessesenin vazifesi
ni bu dört beş saatlik ders katiyen göremez.
Bakan dedi ki birçok kazalarda mektepler
açılıyor.- Bu mekteplerde üç saat için ayrı bir
öğretmen, resim - iş şubesinde yetişmiş bir öğ
retmen veremeyiz, yardımcılar vasıtasiyle idare
ediyoruz, meselâ Türkçe okutan bir öğretmen
bunu da okutur.
Bu mesele Şûrada da mevzuubahis oldu. İlk
hamlede resim - iş şubesi mezun verinceye kadar
bundan istifade edileceği söylendi.
Bu konuda mâruzâtım bu kadardır.
Lise bahsinde tekrar hızurunuza geleceğim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Arkadaşlar, geçen sene
bul buyurduğunuz bir kanun gereğince leyli yük
sek okullar kalkıyor, yerine talebe yurtları kurulu
yordu. Bu kuruluşu tamamlamak için biz de, esa
sen bir pansiyon halinde olan Yüksek Muallim
Mektebini bir yurt haline getirdik. Arzettiğim gi
bi bu mektep bugünkü sisteme göre çok masraf
lı idi. Adam başına 285 lira sarfetmiyelim de,
100 lira sarfedelim, dedik. Bu bir kanun icabı
dır.
Şimdi bütçede Yüksek Muallim Mektebi karşı
sında ödenek bulunmaması, buna verilen ödene
ğin tamamının zaten leylî talebe masrafı olma
sından ilehri gelmiştir. Hocası yoktur, hocası ololmıyan yer mektep olur mu? Şimdi bizim ye
ni bir yüksek muallim teşkilâtımız olmaktadır.
Yüksek muallim olacak çocuklarımıza bum veri*
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yoruz. Bunlar için ayrı bir yurt açmak ve o mes
lekî havayı devam ettirmek kararındayız. Fakat
41 öğrenci için bu büyük binanın işgal edilme
sini doğru bulmadık. Bizim istanbul'daki lise
lerimiz çok dardadır, bu binayı liseleri sefalet
ve darlıktan kurtarmak için, Vefa lisesine ekle
dik içerisinde daha iki orta okul barındı. Bura
daki 41 talebeyi de Bayazıt'taki talebe yurduna
aldık. Ayrı bir daireye yerleştirdik. Olan budur.
ifade şöyle olmuş, böyle olmuş bunun ehemmi
yeti yoktur, hakikat budur.
Yüksek muallim nasıl yetişecek, nasıl bir li
sans yapacak Bunun için de tedbirler almış bulu
nuyoruz. Üniversitelerde öğretim lisansı diye bir
lisans ihdas ettik. Bu bâzı fakültelerde vardı,
bâzılarında yoktu, bunu bütün fakültelere teşmil
ettik. Yani Üniversitelerarası Kurul bunu bütün
fakültelere teşmil etmiş bulunmaktadır.
' *
Devlet hesabına okuyacak ve lise hocası ola
cak çocuklarımız öğretim lisansı yapacaklardır ve
Şûra kararı gereğince bunlar pedagoji sertifika
sı yapacaklardır. Bu prensipler üzerinde yü
rümekteyiz. Başkaca arkadaşıma bir şey ilâve
edecek değilim.
Resim - iş şubesine gelince : Resim - iş şubesi
eğitim enstitüleri içinde yardımcı bir branş haline
getirilmiştir. Müstakil
değildir. Halen orta
okul hocası olacak gençler için bu şube atelyeleriyle, kadrolariyle hepsi yerinde duruyor. Bu
talebe burada haftada altı saat ders görmekte
dirler. Arzettiğim gibi bir ortaokulda resim ve
elişi okutacak öğretmenin muhtaç olduğu bilgi
nin hepsini burada vermekteyiz. Okudukları
dersler şunlardır:
Resim, serbest resim, maden işleri, tahta iş
leri, mukavva işleri, heykelcilik, fotoğrafçılık,
yazı, grafik, ocak modelciliği ve örgü işleri Biz,
bu bilgilerin bir ortaokulun elişi ve resim ho
cası için kâfi olduğunu zannediyoruz. Binaena
leyh ortaokul hocası olacak bir gence bunları
yardımcı bilgi olarak veriyoruz. Git bunları ik
tisap et üç saat de bunların dersini okut, diyo
ruz. Küçük kaza ortaokullarına 11 kadro vere
mem. 6 öğretmenle idare edebilmek için bu ta
sarrufu yapıyoruz. Bu hususta da bundan baş
ka bir şey arzedemiyeceğim.
ISMAÎL HAKKI BALTACTOĞLU (Kırşe
hir) — Efendim biz milliyetçiyiz. Kozmopilit de
ğiliz ve böyle T)ir iddiamız da yoktur. Konservatuvar avrupai bir kurumdur, yerli ve millî
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bir kurum olması gerektir. İster istemez Avru
pai bir kurum olacaktır, çünkü şubelerinde kul
lanılan teknikin en ileri, en olgun şekli Avru
pa'dadır. Bilâkaydüşart Avrupai olmak zorun
dadır; nitfkim olmuştur, oluyor ve olacaktır.
Bu işin bir yanıdır. Bir de ikinci yanı vardır, ti
yatroyu bahis konusu etmek istiyorum. Tiyat
ro teknik itibariyle aynı derecede Avrupai bir
kurumdur. Fakat kültür ve gelenek bakımından
büsbütün yerli ve millî bir kurumdur. Avrupa
tiyatrosu yoktur. Avrupa milletlerinin millî ti
yatroları vardır. Öyleyse Avrupa tiyatrosu sa
dece, yalın bir kavramdır. Milletlerin tiyatrosu
konkre, eti kemiği olan şeylerdir.
Tanzimatın içine düştüğü büyük yanlışlar
dan biri de Avrupa tiyatrosunun tekniği gibi
ruhunu da benimsemek istemesidir. Yıllarca
Manakyan esareti çektik biz, yıllarca kötü ro
mantik tiyatronun hasta belirtilerine şahit ol
duk. Ne zaman Avrupa teknikli bilâkaydüşart
taşıyan millî ruhlu bir tiyatroyu görebileceğiz"^
Daha açık konuşalım: Türk evet veya hayır
derken başını Amerikalı gibi mi sallar? Türk te
reddüt ederken bir Fransız gibi mi dikili]?
Türk ağladığı zaman Moskof gibi mi ağlar? Ha
yır, Türk'teki jest, duruş, bakış, hareket ediş ve
hattâ susuş - çünkü tiyatroda susuş da ayrı bir
şey ifade eder-ancak bir Türk gibidir. Tanzimattan beri kürsüde, radyoda ve sahnede alafran
ga kımıldamak, alafranga homurdanmak moda
olmuştur. Artık tiyatronun milliyeti hakkında
ampirik değil, ilmî denebilecek bir şuura sa
hip bir nesle mensubuz.
Burada geleneklerimizi düşünmek mecburi
yetindeyiz. ister muhafazakâr olalım, ister inkilâpçı olalım., iyi gelenekler vardır, kötü ge
lenekler yoktur. Hayır, asla. Kötü olan gelenek
değil ^göreneklerdir. Çünkü geleneklerin kötü
sü olamaz. Hayvanlardaki belkemiği ve bitkiler
deki sak şekli gibi varlıklar yaşama boyunca
değişmiyen şeylerdir. Musikimizin
melodileri
geleneklerdir, hayat anlayışımız geleneklerdir,
pencere nispeti geleneklerdir. Bunlar tarih bo
yunca değişen şeyler değildir. Tarih boyunca
değişenler tekniğe ait hususlardır ve zamanla
her şekle girerler.
Bu sözlerimi şimdiki Eğitim Bakanımız, dil
ci olduğundan, çok iyi, benden daha iyi anlar.
Antuvan, Osmanlı Devleti tarafından Türkiye'
ye Türk tiyatrosunu kurmak için çağırıldığı za-
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man, Reşat Rıdvan merhumu da yanma alıp
Topkapı'ya, Edirnekapı'ya, gidip Türk tipi ara
mıştır. Çünkü Türk tipini Manakyan yok et
mişti.
Sahne dili ile söylemek, teatral söylemek,
Manakyan gibi söylemek.. Diyojen gibi Türk
tipini aramaya çıkmış! Mehmet Ali Çamlıca'nm elinde Düınbüllü İsmail'in, komiki şehir, sa
natkâr ts: nail 'in bir fotoğrafı vardır, öyle zan
nederim ki Halkevinde mahfuzdur bu fotoğraf.
Ellerini kavuşturmuş, ufka doğru bakmakta.
Kripel'in yaptığı, Kanonika'nm yaptığı heykel
lerde, Atatürk'ün heykellerinde, o poz yoktur,
Türk'ün Tfuhunu yaşatamamıştır, o pozu vereme
miştir.
Heykeleri; iyi Türk sanatkârlarına, heykeltraşlar.na yaptıralım, dediğim zaman Kanonika ve Kripel'in yaptıkları Millî değil... Hasre
tini çektiğim Türk geleneği yalnız Türk hey
kelcileri tarafından yapılan heykellerde vardır.
Beşiktaş'taki Barbaros'un kafa tasma bakınız,
bunun Ka|racaahmet'te sonsuz eşlerini bulursu
nuz, Gülhane Parkındaki heykel ruhu itibariy
le Ibizim c.eğildir.
O itibarla Konservatuvardaki, onun başın
da 'bulunan değerli arkadaşlarım her şeyi iyi bi
lirler, artjk tiyatroda kendimize doğru... Ne
yapmak lâzımgelir, bunu benden daha çok bi
lirler,
|
Şimdi [bu vesile ile bir nokta üzerinde, yü
rekler acısı olan bir nokta üzerinde duracağım
ve dikkatinizi çekeceğim.
Nafi Atuf merhum; çok sessiz ve mütevazı
olan, Nafi Atuf... Kendisiyle kırk seneden heri
arkadaşlığım olan sessizlik için'de çalışan bu
zatın millî problemleri kavrayışta çok büyük
fbir kuvveti vardı, bu meziyeti bile kendisini
burada rahmetle anmamıza bir vesile teşkil
eder.
Ülkü Mecmuasında 'bir yazı yazmıştı. Şark'ta Türkçesini kaybetmiş, Kürtçe konuşanlar
vardır. ÖZJ Türkçe konuşmayı teşvik eden ilk
mücahitler seyyar tiyatro kumpanyalarıdır de
mişti. Tuluat kumpanyaları, millî raks, operet
ler ve mil]^ olan gelenekleriyle tuluat kumpan
yaları oralara girmişlerdir ve maarifimizden
evvel girmişlerdir.
' ArkadaMar, tuluat kumpanyası deyip geç-
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miyelim. Bu gezgin kumpanyalar belki yüz ta
ne kadar vardır. Bunları ve içinde çalışanları
küçümsemiyelim arkadaşlar. Bunların içerisin
de Kayserili Şükrü adında bir kalem sahibi var,
isterseniz mektubunu getirip göstereyim, ne de
h a ! Mehmet Ozan diye bir aktör, Ziya Gün di^
ye bir aktör var. Bunlar büyük millî sermaye
ler, cevherlerdir. Tiyatro geleneklerini 'bunlar
yürütüyor, bunlar maalesef teknik itibariyle
geridir, fakirdir. Arkadaşlar, elbette bunlara
acıyacaklar. Bunlara valiler, kaymakamlar,
halkevi reisleri ve belediyeler bazan iltifat
gösterirler, birçok defa da kovulurlar. Ben yi
ne Yüksek Huzurunuzda iki, üç sene evvel se
simi yükselttim de işittiler, adresime mektup
lar yazdılar. Banguoğlu gfbi bir adam, bir mü
nevver ve dilci bir adam, kültür hakanı olur,
bu kadar münevver ve anlayışlı bir kurmay he
yeti olur da, 'bu kadar yüksek anlayışlı bir iç
işleri Bakanı olur da, maddi tarafını bırakın,
'bunlara şefkat gösterilmez mi? Eğitim müesse
selerimize belediye reislerimize, idare âmir
lerimize bunları koruyun, hunları söndürme
yin denmez mi? Gelenekler onlarda kalmıştır.
Oynadıkları şeyler melodramlardır. Yani dai
ma kötünün cezasını gördüğü (Daima hayat
''böyle olmaz ya) iyinin galehe ettiği birtakım
piyeslerdir. Böyle bir imanın aşılanması çok
yaşatıcı bir şeydir.
Konservatuvar.. Burada iki nokta mülâhaza
edilebilir. Biri kapıları açmak, Türk operaları
na, Türk dramlarına, Türk müelliflerine kapı
ları açmak, klâsiğe çok iltimas yapmamak. Klâ
sik kuvvetlidir, âlemşümul bir ünleri, adları
sanları vardır, onlar zorla girer, zaten girmiş-,
1 erdir, her yere girmişlerdir, ötekiler Türk gi
bi mahcuptur, mütevâzıdır, yüksek millî guru
ra maliktir, arsızlık edip gelemezler.
Sonra arkadaşlar, çok yalvarırım, jüri he
yetlerini biraz daha iyi intihap edin. Para gübi
şöhretin de yalancısı vardır, ömründe bir ta
ne piyes yazmamış adam tiyatrodan nasıl an
lar? Bilkuvve aktör olmıyan adam aktörü, senik hakikati, veriteyi nasıl anlar? Bir derece
anlar, amatördür. Aktörler arasında münevver
ler vardır. Biraz daha müsamaha, biraz daha
şefkat bu iş kalkınmalıdır.
BAŞKAN — 417 nci bölüm kabul edilmiş

tir.

867

B : 51

20,2 . 1950

B.
Lira
418 Lise're ortaokulların genel gi
derleri
904 600
YUSUF £ İ Y A ORTAÇ (Ordu) — Muhterem
arkadaşlar; geçenlerde toplanan Maarif Şû
rası, insan oğlunun sayılı yıllarını cömertçe har
cayan bir kararla lise tahsilini 11 den 12 yıla
çıkardı. Bunun hedefi nedir? Bunun hedefi da
ha vasıflı bir lise mezunu yetiştirmektir. Acaba
11 yılın olgunjaştıramadığı insanı bir sene ilâve
siyle 12 y"ılda istediğimiz olgunlukta, istediği
miz vasıfta bir lise mezunu yapmaya im
kân var mıdır? Liselerin istediğimiz vasıfta
mezun yetiştirememesi senelerin azlığından de
ğil, lüzumsuz derslerin çokluğun dandır. Biz
idadide okurken, kendi naçiz ihtisasıma ait bir
mevzuu ele alayım; edebiyat dersinde aruz vezni
okurduk. Vetedi sakiller, sebebi hafifler, zihaf,
imâle, sanayii lâfziyeler... Asırlar boyu gelen
şairlerin eserlerini tetkik ederdik. Fakat bu
dersi okurken Osmanlıca da okurduk, Arapça da
okurduk, Farsça da okurduk ve ozaman adı
hikmeti tabiiye olan şimdiki fizikte, atomun
tarifi iki kelime idi: «cüzülâyetecezza» şimdi li
selerde edebiyat aynı koyulukta, hattâ daha
ağdalı okutuluyor. Harflerimiz değişti, dilimiz
değişti. Ama edebiyat tedrisatı değişmedi, ge
çenlerde bildiğim bir liseye giden tanıdığım bir
genç, bana imtihan suallerini gösterdi. Dört
ayrı asra ait, dört ayrı şairin dört mısraı... So
ruyorlar : Bu mısralar hangi şairlerindir ? Han
gi asırlara aittir, mânası, vezinleri nedir Sekti melih hangisinde vardır? Ben eski bir edebiyat hocasıyım, eğer bütün bu sualleri bana sorsalardı
ve ben böyle bir imtihana tâbi tutulsaydım, iyi
bir numara alamazdım. Bir kere mısralar, mıs
ra değil... Hattâ şairler şair değil, kimi 16 ncı
kimi 15 nci asra ait... Kimmiş bu şair? Sünbülî!
Ne yaparmış? Güzel yazarmış! Bunu çocuk bilse
ne olur, bilmese ne olur? Hattâ bilmese daha
iyi olur!. Evet vaktiyle edebiyat böyle okutu
lurdu. Fakat, demin de arzettiğim gibi, oza
man fizik kitabında atom iki kelime ile tarif
ediliyordu: Cüzülâyetecezza!... geçenlerde! Librei
Hâşet'e gördüm, iki kelime ile ifade edilen
atom bin sahifelik bir kitap olmuş. İki kelime
bin sahifelik kitap ve on bin kişiyi bir anda öl
düren bir bomba olurken sekti melihin mânası
ne diye sorulur mu? Zekâsına hürmetsizliktir.
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Şimdiye kadar yalnız kendi mevzuuma ait ko
nuştum. Mütehassıslar daha iyi bilirler ki, fizik
dersleri de henüz bizde kara tahtada tebeşir fi
ziği olarak öğretilmektedir. Kimya dersleri,
mütekâmil Alman lâboratuvarına göre hazır
lanmış kitapların tercümesidir. Çocuk, genç
zekâ bütün bu yüklerin altında eziliyorlar. Eğer
biz liselerde üniversite tahsilini salâhiyetle ta
kip edecek vasıfta talebe yetiştiremiyorsak, bu
nun sebebini programda aramalıyız. Liseleri,
birinci sınıftan itibaren lâakal iki şubeye ayır~
maz ve tedrisatı ona göre ayarlamazsak liseleri
12 seneye değil, 22 seneye de çıkarsak istedi
ğimiz vasıfta adam yetiştiremeyiz. Bunu Sayın
Bakan, mümtaz bilgisiyle şüphesiz benden da
ha iyi bilir ve takdir ederler. Kendilerinden
öğrenmek istiyorum: Bu hususta acaba bir dü
şünceleri ve bir kararları var mıdır?
SUUT KEMAL YETKÎN (Urfa) — Sayın
arkadaşlar, Bakan arkadaşımız meslekî istika
met hakkındaki düşüncelerimi yerinde buldular
ve istidatların tesbiti, gelişme şartlarının hız
lanması işinin liselere teşmil edeceklerini ifade
buyurdular, kendilerine teşekkür ederim.
Lise devresinin 3 sınıftan 4 sınıfa çıkarıl
ması meselesinde istical edildiğini geçen gün ifa
de etmiştim. İstical göstermedik Bakanlık bu
meselede 15 ay çalıştı buyurdular. Hakikaten
böyledir. 15 ay Talim ve Terbiye Heyeti ve bu
hususta kurulmuş komisyon çalıştı ve raporunu
hazırladı. Yalnız şu varki, Millî Eğitim Şûra
sına bu rapor gittiği zaman bu işleri görüşen
komisyon bu hususta acele edilmemesini, bu işin
çapraşık ve ehemmiyetli olduğunu ve bu husus
ta düşünülmesi lâzımgeldiğini raporunda ifade et
mistir. Raporda aynen şu vardır: (Lise dâva
sı gibi çok karışık ve çapraşık bir dâvanın iyice
incelenmeden kısa bir zamanda halledilmesine
. girişmenin doğru olmıyacağım, lisedeki öğretim
süresi artırılacaksa bunun esaslı incelemeler so
nunda kararlaştırılması lâzım....) Sonra bu ra
por reye konuldu ve salt çokluğu sağlıyamadı.
Zannederim 35 muhalife karşı 50 - 60 kişinin
ekseriyetiyle bu tez kabul edildi. Bu da gösteri
yor ki, bu, hakikaten çetin ve nazik bir mesele
dir. İstical gösterildiği dediğim zaman ben bu
işin tatbikmda istical gösterildiğini söylemek is
tedim. Bu mesele üzerinde bîr sene daha düşüI nülseydi bir şey kaybedilmiş olmazdı. Sonra li
| selerin dört seneye çıkarılması doğru mudur?
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Hakikaten düşünülecek bir meseledir. Ben de
Yusuf Ziya Ortaç arkadaşımızın mütalâalarına
iştirak ederim. Liselerden zayıf talebe yetiş
mesi ancal: % 35 nin mezun olması, lisenin 12
seneye çıkarılması ile halledilir bir dâva değil
dir. 1924 te liseler 12 sınıftan 11 sınıfa indi
rilmiştir. 1933 yılma kadar liselerden mezun
olanlar son derece kuvvetli olarak yetişiyorlar.
Ve mezun nispeti de daha fazla idi. Hem de ka
lite bakımından üstün mezun veriyordu. Üç se
ne kadar liselerde öğretmenlik etmiş olmak iti
bariyle biîzat bunu müşahede ettim.
Bu raniıman 1933 ten sonra düşüyor. Niçin?
Bunun seleplerini aramak lâzım. Zannedersem
sebeplerden biri program meselesi, ikincisi
sınıfların jok kalabalık olması meselesidir. Bir
sınıfta 60 - 70 öğrenci olursa başkadır, normal
olarak 35 çocuk bulunursa başkadır. Çünkü öğ
retmen ona, •göre talebesiyle uğraşır ve yetişti
rir. Diğer mühim bir sebep de uzun yıllar, lise
lerde keyfiyetten ziyade kemiyete ehemmiyet
vrilmesi olmuştur. Hattâ öyle zamanlar olmuş
tur ki, bir lise az mezun vermişse kötü not al
mıştır. Bijıaenaleyh bütün mesuliyeti lise 11
senedir, kafi gelmiyor, programlar tatbik edile
miyor, çoc|uklar eziliyorlar, bir sene daha uzata
lım, daha iyi çalışırlar diyemeyiz. Böyle bir şey
mevzuubahis değildir. Bakanın da ifade ettiği
gibi hakikaten programlarımız birtakım haşvi
yatla doludur. Bunları hafifletmek, ayıklamak,
sınıf mevcutlarını azaltmak, öğretmen kadro
suna ehemmiyet vermek, yetkili ve değerli öğ
retmen yetiştirmk, zannderim bu meseleyi hal
leder. Bunları ben % 100 hakikattir diye ifa
de etmiyorum. Ama ben bunlara inanıyorum!
İnandığım noktalar olduğu için ifade ediyorum.
Benim gibi birçok arkadaşların kafasında istif
hamlar belirebilir. Bu mesele üzerinde ne kadar
düşünülürse o kadar sağlam ve esaslı kararlar
alınır. Ben bu noktanın tatbikında istical edil
miş olması noktası üzerinde durdum. Gene du
ruyorum. Aradan bir sene kadar geçmiş olsaydı,
yeni programların neticeleri Öğrenilseydi; daha
düşünülseydi, her halde aleyhe değil, lehe olur
du.
BAŞKAN — (Millî Eğitim Bakanına hita
ben) Üç dakika var, üç dakikaya sığdırabilir misiniz? Sizden
sonra Emin Soysal var.
MlLLt EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Bir dakika.
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BAŞKAN — Buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — Efendim Yusuf Ziya arkada
şımız çok ehemmiyetli bir noktaya temas etti
ler : Lisede zaman meselesi.
Program hakkında denebilir ki, ne okutuyor
sunuz çocuklara ki, vakit yetmiyor? Haşviyat
okutursanız sonu gelmez, vakit yetmez. Haklı
dırlar.
Yeni pragramm yapılışında başlıca hedef
lerden biri bu olmuştur. Haşviyat olmıyacaktır, teferruat olmıyacaktır, programda. Bu ba
kımdan gerek lise ve verekse ortaokullar prog
ramları haylice tenkih edilmiştir. Zannederim
artık sünbülî filân kalmamıştır. Divan edebiya
tı kısımları fevkalâde daraltılmıştır, ancak bir
fikir verme derecesine indirilmiştir. Tetkik bu
yurmalarını rica ederim. Başkaca ikâzları olur
sa üzerinde tekrar dururum.
Suut Kemal arkadaşımın sözlerine bir kelime
ile cevap vereyim. Daha bir sene bekleselerdi,
buyuruyorlar. Evet, beklenebilirdi. Ama b b
işin lüzumuna kani olduktan sonra, icra mevki
ine koyduğunuz bir adam, bir sene daha bekli
ydim, diye tereddüt içinde bulunursa bu, o işin
aleyhine olur. Karar vermek ehliyetini ve cesa
retini o arkadaşınızdan beklemektesiniz. Eğer
bunu gösteremezse size iyi hizmet etmiş olma?:.
Arzettiğim gibi 15 ay çalıştım, kanaat getir
dim, Şurada bu kanaate iştirak etti, ondan son
ra bu işi yaptım.
Bunu zaman gösterecektir., bugünden size
müspet deliller gösteremem. Ama bugünden
mekteplerimizde, çocuklarımızda bir ferahlık
havası hâsıl olmuştur ki, bu gelecek için iyi bir
işarettir.
Sınıfların kalabalığından arkadaşım bahset
ti. Çok ehemmiyetli bir cihettir. Sınıfların ka
labalığı hele son yıllar içinde hayli önlenmiş
bulunuyor.
Arzettiğim gibi lise talebelrinin azalması,
ortaokul talebesinin azalması sayesinde sınıf
mevcutları azalmıştır. Hâttâ bir norm koydum
«60 tan fazla sınıf mevcudu olmıyacaktır, 61 ta
lebe oldu mu ikiye bölün» dedim.
BAŞKAN — Saat 15 te toplanmak üzere Bir
leşime ara veriyorum.

Kapanma saati : 13

ÎKİNCÎ

OTURUM

Açılma saati : 15
B A Ş K A N — Başkan vekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER

BAŞKAN

; Dr. Aziz Uras (Mardin), Cenap Aksu (Kocaeli).

Oturum açıldı.

H u y u m u Kmin Soysal.
KM İN SOYSAL ( M a r a ş )
Li'endim, ben
deniz lise ve o r t a o k u l l a r k;iıı konulan tahsisatı
az g ö r ü y o r u m , Bundan evvelki konuşmamda da
aı zettiğim gibi, bilhassa yeni UHIÎÜI ortaokulla
rın tedris malzemesi, öğretini ve eğitim malze
me;-;! yok denecek derecede azdır. Bu b a k ı m d a n
Millî i ş i t i m Bakanının yeni bir' tasarı ile gel
mesini ve bu isi sağlamasını hakikaten gerekli
g ö r ü r ü m . Liseler müfredatı. Vusul' Ziya a r k a 
daşımızın b u y u r d u k l a r ı gibi, mevzuları
bakı
nı iinluîi üzerinde d u r u l m a y a değer.
I »ününün
ihtiyaçlarına güre yereldi k o n u l a r ı ele a l m a k
lâzımgelir. < {ecende do arzelliğim gibi orta ve li
selerin s(.'U. sınıflarına hi(; olmazsa
makine ve
molür dersinin konması bindimin ihtiyaçları bak nü unlan elzemdir,
K a s a b a l a r d a açılan
ortaokullara
gelince,
bunları da ziraat ve sanat .yönünden teçhiz et
mek mecburiyetindeyiz. Sayın Eğitim B a k a n ı uıu b u y u r d u ğ u gibi. oi'taokulkırıu
müfredat
p r o g r a m l a r ı n d a bâzı I,idiller yapılmıştır. Bâzı
'.'•(ize! konular koumu.--! ur. Ama meselâ ortaokul
larda ziraat derslerini tabiiye hocaları
öğret
mektedirler. Ziraat derslerinin k o n u l a r ı n ı n taleive öğretmenleri h u n f ı n d a n tedrisi
eskiden
denenmiştir, ve bir netice vermemiştir.
Zirai k a r a k t e r i olan y e r l e r d e acılan
ortamek feplerde t a r ı m dersleri için, hırım k o n u l a r ı 
nı işleme!-; üzere ziraat öğrel menleri tâyin et
mek y e r i n d e olur. Fiilî b i r t a k ı m bilgiler vermek
• ro en m o d e r n m e m l e k e t l e r d e bile bu
nevi
o r t a o k u l l a r d a ziraat dersleri pratik
yollardan
ö ğ r e t i l m e k t e d i r . î l e r haliyle kasabası
ziraatle
meşgul olan y e r l e r d e açtığımız
ortaokulların
zira?ıie miihıadik mül'redafı tabiat
öğretmeni
nin tahta üzerinde Fasulye ekip biçmesiyle öğ
ret ilemez. (Vtcuklara fiilî deneme t a r l a s ı n d a ası

öğretmek, ziraat makineleri k u l l a n d ı r m a k lâzım
dır. Bunların hepsi y ü k s e k mektebe gidecek de
ğildir. O r t a o k u l l u k a s a b a l a r ı m ı z d a , açacağımız
o r t a o k u l l a r d a s a n a t b a k ı m ı n d a n da öğretmen tâ
yin etmek, ziraat bakımından öğretmen tâyin
etmek ve t a t b i k a t bahçeleri . y a p m a k lüzumuna
kaniim bendeniz.
S a y ı n a r k a d a ş l a r , İter tarafta, ticaret oku
lu, tanı devreli ticaret okulu açmak imkânı yok
t u r . Mevcut t i c a r e t liselerinin son
sınıflarının
önemli ihtiyacı olan y e r l e r d e liselerin son sınıf
l a r ı n d a birer ticaret şubesi ,fen ve edebiyat şu
beleri o l d u ğ u gibi, açmak y e r i n d e olur ve bu bi
zim için ekonomik olur, m u a y y e n ihtiyaç ' olan
y e r l e r d e . Bunu memleketimize gelen A m e r i k a ' lı m ü t a h a s s ı s l a r da bize tavsiye etmişlerdir. Me
selâ M a r a ş ' t a , Elâzığ'da liselerin y a n ı m l a bir
de ticaret lisesi açmak bizim için b ü y ü k külfet
tir. .Lisenin son sınıfında iki şube açacak y e r d e
üç şube açmak bizim iç/m hem ekonomik olur,
hem de o muhitin i h t i y a ç l a r ı n a cevap verir kâ
fi gelir k a n a a t i n d e y i m .
Bir a r k a d a ş ı m ı z i s t i d a t l a r ı n ölçülmesi bakı
mından t e r t i b a t a I inak lâzımgeldiğini ve t e k n i k
tedrisatın da bu yokla bir hazırlığı
olduğunu
söylediler. Bu iş kolay bir iş değildir.
Bunun
için Millî l'iğitim B a k a n l ı ğ ı n ı n a y r ı c a
eleman
yetiştirmesi m e c b u r i y e t i v a r d ı r . Y o k s a k o l a y ol
sa mevcut pedegoji enstitülerimizde bu işe pe
kâlâ girişilebilirdi. Nerede kaldı k i ; üniversite
lerimizin mânevi ilimlerle meşgul olan
kısım
larında bile psikoloji hocası y o k t u r .
A n k a r a ü n i v e r s i t e s i n i n , b u g ü n fiilen psiko
loji hocası y o k t u r . Ne u m u m i ve ne de t e e r ü b i
psikoloji hocası. Onun için y ü k s e k m e k t e p l e r d e
ele a I umuya n bir işi, diğer m e k t e p l e r d e lâborat u v a H a r k u r m a k suretiyle t e c r ü b e y e varmanın
y e r i n d e olmadığına kaniim.
B A Ş K A N — 418 nci bölüm kabul olunmuştur,
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B.
419

Lira

421 Kütüphaneler giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

209 792

Teknik Okulu, Yüksek Ekono
mi ve Ticaret okullariyle diğer
meslek okulları ve enstitüleri
genel giderleri
5 923 322
'BAŞKAN — Ka^bul edilmiştir.
420 3803, 4274, 5357, 4357 ve 5129
sayılı kanunlar gereğince öde
necek köy okullariyle enstitüle
ri ve köy eğitmenleri giderleri 9 772 365
(BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

422

Güzel Sanatlar Akademisi genel
giderleri
BAŞKAN — Ka'bul edilmiştir.
423 Cumhurbaşkanlığı
Filârmonik
Orkestrası genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

424

425

İstanbul Kandilli Rasathanesi
genel giderleri
'BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri
iBAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Yayın, inceleme, derleme gider
leri
BAŞKAN — Kabu] edilmiştir.
452 4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri
'BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

136 663

20 000

98 750

694 609

451

453

377 620

69 499

Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri
135 000
iRAŞKAN — Kabul edilmiştir.
455 Prevantoryum ve sanatoryum
genel giderleri
398 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
458 Fuar ve sergi giderleri
15 200
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
459 Korunmaya muhtaç çocuklar'
genel giderleri
500 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
460 Kamp giderleri
10 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
476 Kurs giderleri
344 700

0:2

EMİN SOYSAL (Maraş) — Efendim, affı
nı/.] rica ederim. 176 milyon liralık bir bütçede
bu kadarcık temennilerde bulunmamızı mazur
görünüz. Bu maddede eğitmen kursları için
karşısına sıfır konmuştur. Halbuki geçenki ko
nuşmamda arzettiğim gibi eğitmen kursları iki
cepheden ehemmiyetlidir.
Birisi; köylümüzün mütemadiyen yetiştirilmesi; kurstan geçirilip de tekrar köye bırakıl
ması bile bir faydadır.
İkincisi; eğitmen kurslarına 50 sene muhta
cız. Eğitmenler içinde kuvvetli elemanlar var
dır. Kırk bin köye kırk bin tane öğretmen tâ
yin etmemiz için 100 sene gibi bir zamana, ve
milyonlarca liraya ihtiyacımız vardır. Beş sı
nıflı bir mektebi idare etmek çok güçtür. Bel
ki bilmiyenler takdir edemezler. Bunu görmiyen, içinde çalışmıyan bilmez. Bir öğretmenin
yanına iyi bir eğitmen verince öğretmenin bi
rinci sınıf yükünü üzerinden alırsak hem eko
nomik hareket etmiş oluruz hem de daha fay
dalı olur. Nerede kaldı ki, bunlar tek başları
na dahi, üç sınıflı köy okullarında kendilerine
mahsus müfredat programlariyle çok faydalı
olmuşlardır. Eğitmenin köye intibakı, iş gÖrürlüğü,' mektebi temizlemesi, icabında tamir et
mesi vasfını haiz olması bir kıymettir. Ama
eğitmen işinde bunları seçmesini hattâ bunları
yetiştirmesini bilemedik. Ondan sonra kusuru
onlarda arıyoruz. Binaenaleyh eğitmen kursla
rını bırakmamız asla doğru değildir. Bu fakir
bütçede pahalı yola gitmeden biraz ucuz yollar
dan daha esaslı işler yapmaya mecburuz. Bendenizce eğitmen kurslarının kaldırılmaması lâ
zımdır. Sayın Bakanın bu hususta bendenizi tat
min etmesini bilhassa rica ederim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANKUOĞLU (Bingöl) — Bu hususun halli için
iki esas mevzuubalıistir. Birincisi, mevcut eğit
menleri kurstan geçirerek inkişaf ettirmek, ikin
cisi yeni eğitmen yetiştirmek. Biz öğretmenlerin
köy enstitülerinden geçirilmesini düşünmekteyiz.
Yeni eğitmen de yetiştirmiyeeeğiz. Kanaatimca
mevcut eğitmen statüsünü tanzim etmek lâzım
dır. Çünkü 30 lira ücretle eğitmen çalıştırıyo
ruz. Evvelâ mevcudun kadrolarını yapmak, on
dan son,ra da bu kadroları tevsi etmeyi düşün
mek lâzımdır kanaatindeyim.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 376 ııcı
bölüm kabul edilmiştir.
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B.
501
502
504

601
602

604

605

607

608

Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4534 sayılı Kanunun geçici 8 nci
maddesi gereğince Türkiye Cumriyeti Emekli Sandığına
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Devletin üzerine aldığı giderler 9
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. *
Üniversite ve yüksek okulların
muhtaç öğrencilerine ilâç, tedavi
ve para yardımları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5210 sayılı Kanuna göre köy okul
ları, öğretmen ve köy sağlık me
murlarına yapılacak evler için pa
ra ve ay m yardımı
8
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Prevantoryum
ve sanatoryum
pansiyonuna
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3803, 4274, 4357 ve* 5129 sayılı ka
nunlara göre kurulan sandıklara
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Türk dili ve kültür dersleri öğret
menlerinin aylıkları için özel
okullara
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Memleket içi ve dışı bilim ve öğ
retim- kurumlarına.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
ti ve İlce merkezlerinde halk ta
rafından yaptırılan okul binaları
için müteşebbis derneklere
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Devlet Tiyatrosuna yardım

20.2 .1950
Lira
33 000
190 000

700 000
145 520

80 000

000 000

90 000

300 000

403 758

0:2

deyiz. Çünkü dünyanın hiçbir tarafında Devlet
operaraları yardımsız yaşıyaraazlar. Bunun için
haklı olarak yarını milyon lira konmuştur. Bu,
azdır bile.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
F E R AKALIN (Kastamonu) — 700 bin oldu.
SUUT KEMAL YETKİN (Devamla) — Ga
yet güzel. Bu habere cidden sevindim.
Geçen gün Adnan Adıvar arkadaşımız dekor
deposundan bahsettiler. Bu konuya ben de do
kunacağım. Çünki şimdiye kadar 80 bin liradan
fatfla dekor parası verilmiştir. Fakat depo olma
dığından bu dekorlar yağmur ve çamur altın
da harap olup gidiyor. Vaktiyle Karmen opera
sında kullanılan dekorların tekrar kullanılma
sı ieabetse tekrar kullanması mümkün olmıyacaktır. Çünki dışarda kaldığı için harap olmuş
tur. Bu binayı yapan mimar bu depoyu düşün
müştür. Fakat çok büyük bir proje tasavvur
ettiğinden, yapılamamıştır. Halbuki deponun bi
nanın yanında olması şart değildir. Başka yer
de de olsa daha. mütevazı bir bina yapılırsa bu
iş halledilebilir. Fransa'da Komedi Fransegin
dekorları temsil zamanları uzaktaki deposun
dan hususi otobüslerle taşınır. Bunu Bakan ar
kadaşımdan rica edeceğim. Bu depo meselesi
hallolunursa, programlarda daha büyük bir de
ğişiklik sağlanmış olur.

700 000

Bu münasebetle müsaadenizle bir noktaya
daha dokunacağım. Millî kütüphaneler, müzeler
ve tiyatrolar demiştim. Bunlar bütün memleke
tin hakikaten iftihar edeceği üç mühim konu
dur. Millî kütüphane için hazırlık bürosu ku
rulmuş, çalışmaktadır. Başında da çok kıymet
li bir arkadaşımız vardır. Bunun kanunun da
hazırlandığını işittim. Bu kanun hangi safhada
dır. Heyeti Vekilede midir, bu devrede Meclise
sevkedilebilecek midir ?

SUUT KEMAL YETKİN (Urfa) — Sayın
arkadaşlar bir memleket bilhassa kültür ala*nmda üç şeyiyle övünür: Birincisi Devlet tiyat
rosu Operası, ikincisi, müzeleri, üçüncüsü Millî
Kütüphanesi ile. Bugün Devlet Tiyatro ve Opesını kurmuş bulunuyoruz. Çalışmalarını yakın
dan takibeden arkadaşlar pekâlâ görmüşlerdir ki,
gerek idare edenler, gerek sanatkârlar bu işle
gerçekten, can ve başla çalışıyorlar ve muvaffak
oluyorlar. Her memlekette olduğu gibi biz de de
Devlet Tiyatrosuna yardım etmek mecburiyetin-

Bununla ilgili olarak bir konu da müzeler
dir. Hakikatta memleketimiz bir müzedir. Mem
lekette muhtelif devirlere ait sanat eserleri
müzelerimizde vardır. Fakat dünya resim eser
lerini nefsinde toplıyan bir müzemiz yoktur.
Mütevazı da olsa, bu sahada işe el koymamız
lâzımdır. Senede 15-20 eser dışardan satın alın
mak suretiyle bu müzenin çekirdeği kurulur ve
kısa bir zamanda hakikaten göğüslerimizi ka
bartacak güzel bir sanat yuvasına kavuşmuş
oluruz.

609

610

611

10 000

100 000
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞ-LU (Bingöl) — Tiyatronun dekor yapısı
hakkında, umumi izahlarım arasında maruzatta
bulunmuştum.
Millî Kütüphane hakkındaki kanun Bakan
lar Kuruluna sunulmuştur. Bu devrede kanun
laşmasını umuyorum.
Resim müzemiz yoktur. İstanbul'da bir mü
zemiz vardır, Dolmabahçenin Veliahd dairesin
de. Bu bina ahşaptır, yanmasından korkulur.
Bu binayı betonlatmak için keşif yaptırdım,
bir buçuk milyon lira icabediyor. Bu parayı bu
lamadım, İnşaallah ilerde bulunur ve bu eser
meydana getirilir.
BAŞKAN — 61] ııei Bölüm kabul edilmiştir.
B.
fil 2

Lira
Ünesko Türkiye Millî Komisyo
nuna
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

701 Onarmalar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
711 Kamulaştırma ve satmalına kar
şılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
721 Lise ve ortaokulların dershane,
yatakhane, mutfak, hastanelere
ilişkin her türlü gereç, döşeme,
demirbaş, ders ve yangın aletleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
722 5375 sayılı Kanuna göre açılacak
yurt ve aşevlerinin gerektirdiği
ilk tesis giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2133 sayılı Kanun gereğince Dev
let kitapları döner sermayesi açı
ğı karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
786 Makina ve kurma gereçleriyle ya
pı genişletme, taşıma ve yeniden
kurma işlerinde kullanılmak üze
re Eğitim Basımevi döner serma
yesine
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

15 000
600 000

54 355

585 435

200 000

785

50 000

75 000

Ankara Üniversitesi Bütçesi :

Ankara Üniversitesi 1950 Bütçe yılı Kanunu
MADDE 1. - - Ankara Üniversitesi 1950
Bütçe yılı giderleri için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üz«re 7 401 300 lira ödenek
verilmiştir.
A - CETVELİ
B.

Lira
3 086 000

Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hizmetliler ücreti
906 280
202 BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı profesör ve uzmanların
204 ücreti
387 802
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
205 Geçici tazminat
176 328
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
206 4598 sayılı Kanun gereğince yayapılacak yardımlar
83 200
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek olan ya
bancı dil para mükâfatı
10 (XX)
BAŞKAN — Kabul edilmiştir-.
208 5,439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek
ikramiye karşılığı
1 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler
303 410
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
217 4644 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ek görev tazminatı
26 787
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,
219 4936 sayılı Kanun gereğince veri
lecek üniversite tazminatı
592 700
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Emekli dul ve yetim aylığı
1
221
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yurdun içinden ve dışından kon
223
ferans için getirilecek bilginlerin
ücret ve giderleri
6 001
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
201

301

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi Bütçesinin
görüşülmesine geçiyoruz. Birinci maddedeyi oku
tuyorum :

O :2

Büro giderleri
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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13 850
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B.
304

305
306
307
308

309
403
407
419

420

421

422

423

424
451
452

20 . 2 .1950
Lira

Posta, telgraf ve telefon ücret ve
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kira, karşılığı
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Giyecekler
Kabul edilmiştir.
BAŞKAN
Yolluklar
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geri verilecek paralar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mahkeme harçları ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Fakültelerin araştırma, inceleme
ve öğretimi ilgilendiren gereçle
riyle her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Ziraat Fakültesinin çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve de
nemelerin her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülte
si Arkeoloji ve Doğu Anadolu
araştırma istasyonlarının her çe
şit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü
nün her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
öğretimi ilgilendiren giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluklariyle başka
her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

B.
453

O : 2
Lira
Milletlerarası kongre ve konferans
lara iştirak edeceklerin yolluk ve
giderleri
35 001
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

33 250
4 000
459

Spor giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

28 020
479
86 854

14 500
33 501
4 000
200

Üniversite Armağanı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
501 Geçen vıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5p2 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,
505 Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
601 Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
602

Hastanelere yapılacak yardım
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
701 Onarma
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

8 000

616 953

5 000

1
2 500
3 000
4 301
2 000

45 000
50000
75 502

MEHMET SADIK ETİ (Malatya) — Efen
dim; Sayın Bakan, komisyon müzakerelerinde,
Hukuk Fakültesi kaloriferlerinin bu sene ihtiya
ca yeter şekilde onarılacağını:, vait buyurmuş
lardı. Kendilerine hatırlatıyorum; lütfen Yük
sek Kamutay huzurunda bu vaitlerini teyit bu
yursunlar.
BAŞKAN — Kalorifer işi ne olacak diyorlar?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGUOĞLU (Bingöl) — meşgul olacağım.
BAŞKAN — Meşgul olacaklarını söylüyorlar.

6 720

701 nci bölüm kabul edilmiştir.
B.
785

10 000
226 632

Lira
Döner sermaye
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

I

(1 nci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Cetvelle birlikte maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.

279 302

33 501

874

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1950 Büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 7 401 300
lira tahmin edilmiştir.

-
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B - OETVELÎ
B.
1 Hazine yardımı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
•2 Harçlar
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir.
3 Çeşitli gelir
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4 Bağışlar ve vasiyetler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5 Eski yıllardan devredilen nakit
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
6 532 000
160 000

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 7.— Bu kanunu Maliye
Eğitim Bakanları yürütür.

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.

1

(2 nei madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D)
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyet
teki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl
bütçesi ile Büyük Millet Meclisine sunulur ve
bunların eldeki kadrolara ekleme olmaması
şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorumm: Kabul edenler... Etmiyenler...
Madde cetvelle birlikte kabul edilmiştir.
MADDE 4. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanun ve ekleriyle 6 . VI . 1948 tarihli
ve 5239 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Cetvelle birlikte madde kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Gider bölülerinden yapılacak
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmişitir.
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenleer... Etmiyenler...
Madde cetvelle birlikte kabul edilmiştir.
MADDE 6. —• Bu kanun hükümleri 1 Mart
1950 tarihinde yürürlüğe girer.

ve Millî

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir.

50 000

659 299

0:2

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü

Bütçesi:

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısına geçiyo
ruz. 1 nci madde okunacaktır.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe Kanunu

yılı

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (994 002) li
ra ödenek verilmiştir.
A - CETVELİ
B.
201

Aylıklar
BAŞKAN.— Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
20.3 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle
tercümanlarının ücretleri BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
205

Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak .zamlar ve yar
dımlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
208 5439 sayılı Kanunun üçüncü
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli

Lira
157 801
208 200
26 700

15 000
15 240

10 501

207

— 875 —
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Lira
Sandığına yapılacak ödemeler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

210
221
301
303
304

305
300
•'507
308

309
31.1

103.
407
418

421

20 . 2 1960

Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Emekli ,dul ve yetim aylığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
diyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kamın gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Ta$ıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4047 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek fahrî hizmetler tazminatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mahkeme harçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Para taşıma ve banka işleriyle
ilgili giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Spor faaliyetleri

inkişaf eder, hem de bu ve.sik ile bir ruh terbi
yesi alırlar. Haklarında hayırlı olur.
MÎILÎ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BANC4UOÖLU (Bngöl? — Tetkik ettireceğim.
BAŞKAN — Tetkik ettireceklerini bildiri
yorlar.
421 nci bölüm kabul edilmiştir.

23 793
İ 500
3 552
3 00.2

B.
422

Lira
Spor muayene merkezleri genel
giderleri.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Beden Terbiyesi Yüksek Ens
titüsü genel giderleri
BAŞKAN -• Kabul edilmiştir.

800
423
14 000
1

451

2 250
452
13 601

1 000

453

I 250
4(50
18 745
47fi
300

501

1 000
502
750
32G 700

Orgl. FAHRETTİN ALTAY (Burdur) —
Sayın Bakandan bir temennim var. Beden ter
biyesi meyaîiında, gençlerimizin fikrî ve nezih
eğlencesini, temin etmek üzere, birçok Devlet
lerde olduğu gibi, satrancın da kabul edilme
sini ve bir teşkilâta bağlanmasını faydalı bu
lurum.

O : .2

505
722
731

73)2

733

Satranç bir ,oyun telâkki edilmemelidir. O
yaşlılar için bir oyun olabilir.ama, gençler
için fikri tenbilı edici bir eğlence vasıtasıdır.
Öenckr satranca, heves ederlerse hem fikirleri

Yayım ve propaganda işleri gi
derleri
BAŞKAN - Kaimi edilmiştir.
4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yoiluklariyle başka
her çeşit giderleri
BAŞKAM - - Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara, iştirak
edeceklerin
yolluk ve giderleri
BAŞKAN •- Kabul edilmiştir.
Danışma kurulu üyeleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kurs genel giderleri
BAŞKAN - - Kaimi edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
BAŞKAN
Kabul edilmiştir.
Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Spor gereçleri
BAŞKAN • Kabul edilmiştir.
Deden Terbiyesi Yüksek Ensti
tüsü yapı ve kurma işleri
BAŞKAN •-• Kabul edilmiştir.
Spor muayene merkezleri yapı
ve kurma, işleri
BAŞKAN --• Kabul edilmiştir.
Diğer yapı ve onarma işleri
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir.

8 000

nO 000

21 591

I

1
3 000
3 000
1 000
1000
1
33 899

15 000

2
I 500

(Birinci madde tekrar okundu)
BAŞKAN —Söz istiyen yoktur. Cetveli ile
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birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Cetveli ile birlikte mad
de kabul olundu.

nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Madde D ve E işaretli cetvellerle bir
likte kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan ge
lirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (994 002) lira tahmin edilmiştir.

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere • ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 1940 - 1948 yıllarına ilişkin
olup, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğra
mamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulu
nan borçlar, 1950 Bütçe yılı gider bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümüne Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenic.

B - OETVELÎ
B
1
2

3
4*

Bütçeden yardım
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir.
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelirler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tebernüar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Çeşitli gelirler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
894 000

100 000

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu.

1
1

(İkinci madde tekrar okundu)
BAŞKAN — Söz istiyen?. Yoktur. Cetveli
ile birlikte ıtıaddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Cetveli ile bir
likte madde kabul olundu.

MADDE 6. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi bağ
lı L işaretli cetvelle beraber oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde L işa
retli cetvelle beraber kabul olundu.

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1950 Bütçe yılı içinde elde edilecek
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline
1950 Bütçe yılında da devam olunur.
BAŞKANİ — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Madde cetvelle birlikte kabul edilmiş
tir.
MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı
Kanunun 19 \ ncu maddesine giren hizmetlileri
nin kadrolari bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar
Kurulu karariyle kadro- alınabilecek tertipler
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur ve bunların eldeki kadrolara ek
leme olmaması şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi bağ
lı R işaretli cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde R işa
retli cetvelle birlikte kabul olundu.
MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul olundu.
MADDE 9. — • Bu kanunu Maliye ve Miliî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul olundu.
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
İstanbul tlniversitesi

Bütçesi.

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi Bütçesi
nin görüşülmesine başlıyoruz. Istan'bul Teknik
Üniversitesi Bütçesi de onu takip edecektir. Bu

— 877

B : 51

20.2.1960

O :2

Lira
B.
219 4936 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tazminat
626 200
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
20 000
221 Emekli, dul ve yetim aylığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4S2 760
301 Büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
16 625
303 Basjlı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
43 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
6 000
305 Rektörlük kira karşılığı
İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanunu
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
MADDE 1. — istanbul Üniversitesi 1950
306 Giyecekler
15 400
Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
velde gösterildiği üzere (14 359 734) lira öde
307 Yolluklar
46 706
nek verilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
A - CETVELİ
ödenecek tedavi giderleri ve yol
12 000
B.
Lira
lukları
201 Aylıklar
3 547 700
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
309 Taşıtlar giderleri
20 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
202 Hizmetliler ücreti
1 240 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
403 Temsil giderleri
5 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
79 660
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
407 Geri verilecek paralar
1 000
(BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul'" edilmiştir.
204 Yabancı profesörlerle uzmanla
419 Mahkeme masrafları
5 000
rın ücretleri
682 448
BAŞKAN ~~ Kabul edil mistir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
420 öğretimi ilgilendiren gereç gi
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
derleriyle inceleme ve araştırma
reğince yapılacak zamlar ve yar
808 501
giderleri
dımlar
87 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
421 Devletler Hukuku Türk Ensti
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
10 000
tüsünün her çeşit giderleri
desi gereğince ödenecek yabancı
BAŞKAN ~ • Kabul edilmiştir.
dil para mükâfatı
16 000
422 Kriminoloji Enstitüsünün her
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
10 000
çeşit giderleri
208 6439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
BAŞKAN —.Kabul edilmiştir.
desine göre memurlara verilecek
î i 423 İdare Hukuku Enstitüsünün her
ikramiye karşılığı
çeşit giderleri
2 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanun gereğince
424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsünün
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
f
ıer çeşit giderleri
2 500
Sandığına yapılacak ödemeler
378 009
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
425 iktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü
217 4644 sayılı Kanun gereğince ve
nün her çeşit giderleri
2 500
rilecek ek görev tazminatı
28 245
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
(hususta görüşme yapılmıştır. Fakat tekrar
Yüksek oyunuza müracaat ediyorum.
®öz istiyen var mı efendini?
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Ben
İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında söz rica
ediyorum.
BAŞKAN — Pekâlâ îstaribul Üniversitesini
çıkaralım, Teknik Üniversiteye sıra gelince si
ze söz veririm.
İstanbul Üniversitesi hakkında söz istiyen
yoktur.
Birinci maddeyi okutuyorum :
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3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu karariyle kadro alınabilecek tertipler bağlı
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine su
nulur ve bunların eldeki kadrolara' ekleme olma
ması şarttır.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
cetvellerle birlikte kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul olundu.
MADDE 5. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi cetveliyle birlikte kabul edenler ... Etmiyenler ....
Kabul olundu.
MADDE 6. — istanbul Üniversitesi Kuru
luşu hakkındaki 7 . V I I .1948 tarihli ve 5247
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler
1950 Bütçe yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Cetveliyle
birlikte kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul
olundu.
MADDE 7. — Orman Fakültesi paralı yatılı
öğrenicilerinden alınacak yıllık ücret bağlı (M)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi cet
veliyle birlikte kabul edenler ... Etmiyenler ....
Kabul olundu.
MADDE 8. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi cet
veliyle birlikte kabul edenler ... Etmiyenler ....
Kabul olundu.
MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Mart
1950 tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul olundu.
MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim BakanlaTi yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul olundu.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.

O :2

İstanbul Teknik Üniversitesi

Bütçesi:

BAŞKAN — İstanbul Teknik
Bütçesine geçiyoruz.

Üniversitesi

BAŞKAN — Kemal Zeytiııoğlu
KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) —
Muhterem arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki İs
tanbul Teknik Üniversitesi memleketin mühen
dise olan ihtiyacı karşısında genişletilmiş, fakülfetleri çoğaltılmış ve yine bildiğiniz üzere bu
sene ilk sınıfına 375 talebe alınmak suretiyle
âdeta bir rekor kırmıştır. Bizim zamanımızda
sınıfların hepsinin yekûnu iki yüz elliyi bulmıyan bu üniversitemiz bugün ilk sınıfına 375 ta
lebe almıştır. Heyeti umumiyesi itibariyle de
1600 ü mütecaviz talebesiyle memleket ihtiyacı
nı karşılayıcı bir hale getirilmiş bulunmakta
dır. Fakat maalesef bunun yanında bu talebe
kadrosunun artırılması karşısında talebenin iyi
yetişmesine lüzumlu lâboratuvar ve teknik öğ
retim vasıtaları buna muvazi olarak temin edil
memiş bulunmaktadır. Bu vasıtalarla birlikte
binalar da ihtiyaca kâfi değildir.
Teknik üniversitemizin yanında Taşkışla de
nilen eski bir bina tamir, restore edilmek su
retiyle bugün kısmen kabili iskân bir hale ifrağ
edilmiş bulunmakla beraber daha 1 - 1,5 milyon
liralık bir masrafa ihtiyaç göstermektedir. Ge
çen sene bu ihtiyacın hepsini karşılıyacak şe
kilde olmak üzere verilmiş bulunan iki milyon
liranın sonradan 1,5 milyon lirasının tenkis edil
mesi suretiyle 1,5 milyon liralık kısmı ikmal
edilemeden kalmış ve bunun neticesi olarak da
bu güzel üniversitemizin bina ihtiyacı tam ola
rak karşılanamamış bulunmaktadır. «Bendenizin
hayretini mucip olan nokta şudur: Arkadaşlar,
eski bir tarihi bulunan ve geçirdiği geniş tecrü
beler neticesinde memlekete kıymetli elemanlar
hediye etmiş bulunan bu müesseseyi tam ola
rak, yani talebenin tam vasıflı, tam kıymette ve
randımanda yetişmesini temin edecek, her türlü
ihtiyacını karşılamak dururken Ankara'da yeni
bir teknik üniversite inşasına başIamamız, öl
çüsünü geniş tutup onu da yarım bırakmış bu
lunmamız doğru değildi. Bendeniz bilhassa şu
noktaya nazarı dikkatinizi çekmek istiyorum ;
orada kurulmuş bir müesseseyi tamamlıyamayıp yarım bırakmış iken burada yeni bir teknik
üniversitenin temellerini atıyoruz. Çok geniş
! tuttuğumuz, projelerini de tatbik imkânı bu-
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B.
426 İstatistik Enstitüsünün her çe
şit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
427 Gazetecilik Enstitüsünün her çe
şit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
428 Maliye Enstittüsünün her çeşit
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
429 Kanser Enstitüsünün her çeşit
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
430 Kan Aktarma Merkezinin her çe
şit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
431 İslâm Tetkikleri Enstitüsünün
her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
451 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4498
ve 4936 sayılı kanunlara
452
göre staj için yabancı memleket
lere gönderilecekleri yolluklariyle başka her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
453 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edecekleri yoliuk ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
459 Spor giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
479 üniversite armağanı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN - . Kabul edilmiştir.
Eski
yıllar borçları
502
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
505 Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
601 Muhtaç talebeye yapılacak yar
dımlar ve burslar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
602 Tıp Fakültesince yiyecek karşılı
ğı hastanelere yapılacak yardım
la, öğretimi ilgilendiren fazla
masraf karşılığı
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

20.2.1950
Lira
2 500

10 000

2 500

O

Lira
B.
407 000
701 Yapı ve onarma
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
731 4999 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak üniversite yapışa ve tesi
satı ve türlü giderleri
3 228 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
785 Fen Fakültesi döner sermaye
teşkili
20 000
BAŞKAN --• Kabul edilmiştir.
(Birinci madde tekrar okundu).

10 000

20 000

7 000
436 500

BAŞKAN — Söz istiyen yoktor. (A) işaretli
eetvelle birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... (A) işaretli
cetvelle birlikte madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1950
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler,
'bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(14 359 734) lira olarak tahmin edilmiştir.
B

CETVELİ

R
153 000

60 000
1
2 500
1 000
1 000
1 000

58 000

575 478

Lira
1 Genel bütçeden verilecek öde
nek
12 210 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 Çeşitli gelirler
1 757 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 Geçen yıldan birikmiş gelirler
392 734
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
(Madde 2 tekrar okundu).

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — İstanbul Üniversitesinin 1950
Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı
gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılında da
devam olunur.
BAŞKAN —• Söz istiyen yoktur. Maddeyi
cetvelle birlikte kabul edenler ... Etmiyenler ...
kabul olundu.
MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 30 .
VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu
maddesine giren hizmetlilere ait kadroları bağlı
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
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lamıyoruz. ö t e taraftan komşu milletlere bakı
yorum, meselâ Mısır'da bulunan üniversite bi
zim teknik üniversitemize nazaran çok daha
zengin, lâboratuvar ve teknik malzeme itibariy
le çok daha ihtiyacı karşılıyabilecek durumda
dır. Biz de daha işleri dağıtmamış, elimizdeki
müesseseyi tam olarak ikmale ıslah ve inkişaf
ettirmeye çalışmış bulunsaydık bugün, her hal
de teknik üniversitemiz esasen, hoca ve profe
sörleri bakımından komşu memleketlerden çok
daha üstün olduğuna şüphe bulunmıyan teknik
üniversitemiz lâboratuvar ve iyi malzeme bakı
mından da zenginlemiş olur ve memleketin bu
sahadaki ihtiyacını her halde daha iyi bir şekil
de karşılamış bulunurduk.
Bu maruzatımdan sonra bir noktaya daha
kısaca dikkat nazarlarınızı celbetmek istiyo
rum:
Muhterem arkadaşlar; teknik üniversitemi
zin taa mühendis mektebinden ve hattâ daha
evvelinden kalma bir ananesi vardır, kendine
mahsus bir spor hareketi vardır. Bu mektep es
kiden beri daima spor sahalarında muvaffaki
yetten muvaffakiyete koşmuş, bâzı sporlarda bi
rinciliği bırakmamıştır. Bu çok iyi takdir edil
diği içindirki her yıl 3-4 bin lira gibi'spor masraf
larını karşılamak üzere bir para konmuştur.
1950 Bütçesinde maalesef bunun tamamen kal
dırılmış olduğunu gördüm. Ve şahsan müteessir
oldum. Çünkü teknik üniversitemizin spor ha
reketleri ananeleşmiş vaziyettedir. Orada çok
ağır bir tedris hayatı yaşıyan talebelerimizin
zihni yorgunluklarını giderme imkânları bah
şeden bu spor hareketlerinin devamı için yardı
mın esirgenmemesi hususunu bilhassa yüksek
heyetinizden rica ediyorum.
MÎTAT AYDIN (Aydın) — Sayın arka
daşlar; Üniversite mevzuunda Zeytinoğlu bir
noktaya temas ettiler. Bendeniz de bunun için
söz aldım.
Ben şahsan istanbul aleyhtarı değilim. Fa
kat Ankara'yı çok seven bir Türk vatandaşıyım.
Türkiye Cumhuriyeti Anadolu ortasında bu
lunan Ankara'yı kendisine başşehir yapmıştır.
Bize küçük fakat modern bir eser meydana ge
tirmiştir. însan istiyor ki, bu eser daha yüksel
tilsin, burası hakikaten Anadolu'nun ortasında
tam bir başşehir haline gelsin. Bugün İstanbul'a
mütemadiyen talebe akını olmaktadır ve İstan
bul talebe yığını içindedir. Ben muhterem ar-
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kadaşımızın fikrine muhalif değilim. Ama İ s 
tanbul'daki müesseselerin artık buraya getiril
me zamanı gelmiştir. İstanbul Üniversitesi teş
kilâtı için 40 milyon, Ankara için die ancak ve
zorlukla 9 - 10 milyon lira ayırabiliyoruz. Halibuki İstanbul'un her tarafında büyük binalar
var. Hattâ eskiden kalmış medreseler biraz ta
mir edilmek suretiyle kullanılacak hale getiri
lebilir. Ankara'da bu şekilde binalar olmadığı
içdn buraya böyle binalar yapılması lâzımdır.
Burası böyle dururken İstanbul'da yeni yeni
eserler meydana getirmek biraz lüzumsuz gibi
geliyor. Bu itibarla Teknik Üniversite için Hü
kümete teklif etmek istiyorum. Ankara'ya kuv
vet verelim. Ankara'da yapılmak istenen mü
hendis mektebi, yani Teknik Üniversite için
Hükümeti tebrik ederim. Diğer müesseseler
için de böyle bina meydana getirirlerse çok iyi
olur. Hukuk binası yapılmıştır, diğer bâzı bi
nalar da yapılmalıdır. Böyle büyük müessesele
ri, kültür müesseselerini Ankara'da veya Ana
dolu'nun müsait yerlerinde yapılması yerinde
bir harekettir. İstanbul bu hususta kâfi dere
cede yükselmiştir. Biraz da Ankara ve dolayısiyle Orta Anadolu yükselsin. Ankara'da yapı
lacak olan Teknik Üniversiteden dolayı tekrar
Hükümeti tebrik ederim.
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) —
Efendim, her halde lâyıkı veçhile fikrimi arzedemedim. Bendeniz Ankara'da Teknik Üniver
sitenin kurulması aleyhtarı değilim; böyle bir
ifadede bulunmadım. İstanbul Üniversitesinin
'bugünkü ihtiyaçları tamamlanmadan buradaki
üniversitenin temelini atmak ve bunu da yarı
da bırakmanın doğru olmadığını söyledim. Bu
raya bugüne kadar yapılmış masrafın belki üç
te biri veya dörtte biri ile İstanbul Teknik Üni
versitesini tam ve randımanlı bir hale getirmek
her halde memlekete daha hayırlı olurdu.
Mitat Aydın arkadaşımızın söyledikleri şe
kilde bir kanaat izhar etmedim.
MİTAT AYDIN (Aydın) — Ben sizin fik
rinize muhalif bir şey ifade etmek istemedim.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANÖUOĞLU (Bingöl) — Teknik Üniversiteler
hakkında
Zeytinoğlu arkadaşımız bir yanlış
zan üzerinde İsrar ediyorlar. Ben kendilerine
Bütçe Komisyonunda da söylemiştim, istanbul'
da başladığımız inşaatı yarım bırakıp burada
yeni 'bir inşaata başlamış değiliz. İstanbul ve
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Ankara Teknik üniversiteleri aynı zamanda
inşa edilmeye başlanmıştır, aynı plâna dâhil
dir. Fakat sonradan tmtçemizdeki inşaat mas
raflarını kısmaya mecbur olduğumuz için ikisi
nin inşaatı da duraklamıştı.
Şimdi ikisinin birden ikmali bahis mevzuu
dur. İstanbul Teknik Üniversitesinin bina ve
malzeme durumu seneden seneye gelişmektedir.
Bunlann hepsinin bu yıl içerisinde yapılması
maalesef mümkün değildir. Her yıl bütçeye ilâ
ve ettiğimiz paralarla yavaş, yavaş o irfan mü
essesesi meydana gelmektedir.
Bu yıl Taşkışla'nın bir kısım inşaatı bitmiş
ve Mimari Fakültesi Taşkışla'ya taşınmış, bu
suretle biraz ferahlık olmuştur. Diğer kısım da
yapıldığı zaman İnşaat Fakültesi de oraya taşı
nacak ve üniversite tamamiyle yerleşmiş ola
caktır.
Teknik Üniversite mahdut miktarda talebe
yetiştiren foir müessesedir. İstanbul Teknik
Üniversitesine <bu binalar içinde 1 500 den faz
la talebe alınamaz. Binaenaleyh ihtiyaç nispe
tinde ikinci ibir üniversite kurmak zarureti hâ
sıl olacaktır. Yakında bu ihtiyacı şiddetle his
sedeceğiz. Onun için buradaki binaların, Anka
ra'daki binaların ikmaline gidilecektir. Biz
tunları teknik öğretim plânından çıkardık, ay
rı bir kanun mevzuu telâkki ettik.
Teknik Üniversite spor kolu talebe yurdu
na bağlı olduğu için bu sene ayrılmış bulun
maktadır. Çünkü Yurtlar Kanununa göre taleIbe yurdu yeniden teşkilatlandırılmıştır. Bu gü
zel spor kurumunun âtıl kalmaması için ona
İbir yardım teminine çalışacağım.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı Bütçe
Kanunu
MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi
1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (3 776 412) lira ödenek
verilmiştir.
A - CETVELİ
B.
201 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

B.
202

Hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir.
204 Yabancı profesörler ve uzmanla
rın ücretleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

206

207

208

209

217
219

221
223

224

301
303
304

306
Lira
1 397 800
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4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı
dil para mükâfatı

Lira
215 000

305 000

24 500

12 000

BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek
ikramiye karşılığı
1 800
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
151 001
Sandığına yapılacak ödemeler .
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Ücretler ve tazminatlar
19 800
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4936 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek tazminat
223 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Emekli, dul ve yetim aylığı
15 100
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı memleketlerden konfe
rans için getirtilecek profesör
4 200
ve uzmanların ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4936 sayılı üniversite Kanunu
nun 55 nci maddesi gereğince
verilecek ücret
18 900
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
111 450
Büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
2 700
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
. Posta, telgraf ve telefon ücret ve
9 300
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hizmetliler giyeceği
2 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
97 350
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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308

309
403
407
419
420

421

451
452

453

456
459
479
480
501
502
505
601

701

20.2 1950

Lira

B.
721

Lira
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir
Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri *
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geri verilecek paralar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mahkeme masrafları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Devlet hesabına okuyan öğren
cilerin ve bunlara refakat eden
öğretim yardımcılarının staj gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir
Lâboratuvar ye atelyelerîn işlet
me giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4489 sayılı Kanun gereğince staj
îçin yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yolluklariyle başka
her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Düşünülemiyen giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Spor giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Üniversite armağanı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
öğrenci teşvik armağanı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir
Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Muhtaç öğrencilere yapılacak
yardımlar ve burslar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir
Onarma giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir
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1 500
2

Satmalmacak taşıtlar karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
.731 Yapı ve tesisler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
758 Döner sermaye
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

2 000
1
2 000

1
599 844
1

(Birinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Cetveliyle birlikte maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiştir.
MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi.
1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (3 776 412) lira tahmin edilmiştir.
B - OETVELÎ

102 000
327 500

B.
1

Genel Bütçeden verilecek ödenek 3
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kitap ve dergi satışı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Lâboratuvarlarda yapılacak tec
rübe ve tahlil ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Çeşitli gelirler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıldan devredilecek nakit
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

2
3
29 000
4
14 000
5
1 000

1
1 000
3 000
1 155,
1 001
1 000

29 000
50 000

Lira
230 000
30 000

50 000
385 000
81 411

(ikinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Cetveliyle birlikte maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde
cetveliyle birlikte kabul edilmiştir.
MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesi
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet
Meclisine sunulur ve bunların eldeki kadrolara
ekleme olmaması şarttır.
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Madde hakkında söz istiyen
cetveliyle birlikte oyunuza su
edenler... Kabul etmiyenler...
birlikte kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Geçen yıl borçları bölümleri
ödenekleri üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir.
Eski yıllara ilişkin olup 1050 sayılı Muhase.
bei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıL
l a n bütçelerinde bulunan borçlar 1950 Bütçe
yılı gider bölümleri artıklarından eski yıllar
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden ödenir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Cetveliyle birlikte maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiştir.
MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi
Kuruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde
gösterilenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Cetveliyle birlikte maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Madde cetveliyle birlikte kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Bu kanun I Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen '
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir.
MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Madde cetveliyle
birlikte kabul edilmiştir.
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Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum.
Bundan evvelki üç tasarıya oy vermiyen arkadaşımız var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir.
B — Bayındırlık

Bakanlığı

Bütçecsi.

6. — Karayolları Gmel Müdürlüğü
1950
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu
raporu (1/710) [1].
BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sine başlıyoruz. Söz Demokrat Parti adına Ke
mal Zeytinoğlu'nundur.
Şimdi söz istiyen arkadaşların isimlerini
okuyorum. Cemil Alevli, Dr. Aziz Uras, Necmeddin Sahir Sılan, Eminittin Çeliköz, Gl. EyCip
Duru kan, Fahri Karakaya, Basim Erel.
Buyurun Zeytinoğlu.
KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar, aymdırlık Bakanlığı 1950 yılı
bütçesini tetkika başlarken, bu Bakanlığın yur
dun imarı ve kalkınması dâvasında en büyük
rolü ve -en ağır vazife ve mesuliyeti omuzlarında
taşıyan bir Bakanlık olduğuna işaret etmek
isterim Bunun içindir ki, 4 yıldanberi Bayın
dırlık faaliyetlerinin ana prensipleri ve takipedilen politikası üzerinde mütemadi ve geniş
tenkidlerde bulunduk.
Yılların teraküm ettirdiği programsız ve isa
betsiz icraat sonunda yapıcı hüviyet ve mânası
nı büyük mikyasta keybederek sakat bir inşaat
politikası çukuruna düşmüş bulunan Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesinin memleket ve millet
menfaatlerine uygun, randımanlı bir şekle if
rağı hususunda partimizin nasıl sonsuz bir gay
ret sarfettiğini, ve Devlet Bütçesi içerisinde
lüzumlu mevki almadığı gibi kendi bütçesi için
de de takibedilen yanlış program ve metotlarla
bu dâvanın başarılamıyacağı hususunu nasıl belitmeye çalıştığımızı Yüksek Meclis hatırlıyacaklardıı*.
Bir memleketin kalkınmasının birinci şartı
olan yol dâvası bir tarafa atılmış, geniş tarla
lar ve büyük arazi parçaları tuğyanlar ve her
türlü tabiat tesirlerinin amansız hükmü altın
da kendi kaderine terkedilmiş olurlarsa dâva
nın ehemmiyeti anlaşılamamış demektir.
[1] 192 sayılı basmayam tutanağın
dır.
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Yurt kalkınması dâvası öyle muazzam bir
ehramdır ki, onu mutlaka kaidesinden inşaya
başlamak mecburiyeti vardır. Ziveye vâsıl ol
mak ve eseri tamamlamak da işte ancak o za
man kabil olur. Kanaatimizce bu kaideyi yol ve
su işleri teşkil eder. Uzun vadeli olan bu iş
lerin iyi etüdlere ve randıman hesaplarına is
tinat eden esaslı bir programı olmazsa yurdun
sağında solunda müteferrik mahiyette serpiş
tirilmiş iş üniteleri neticeye tesir bakımından
çok zayıf kalır.
Program ve prensip mahrumiyetinin yanında
meselelerin bir de hükümetlerin politika, mak
satlarının istihsalinde en işe yarar bir propa
ganda vasıtası telâkki ve gelip geçici hevesle
rini doyurucu, günlük politikayı yürütücü bir
zihniyetle ele almış olmasını mütalâa edecek
olursak takibedilen yurt Bayındırlığı siyaseti
nin ve onun içrisinde elde edilecek eserlerin
acıklı durumu kendiliğinden meydana çıkar.
Onun içindir ki, Türkiye bugün bu kabil eser
ler ve misallerle lebalep bir haje gelmiştir.
Muhterem arkadaşlar; memleketimizin Mil
letlerarası mukayese muvacehesinde Bayındır
lık sahasındaki açıklı durumunu evvelki yıllarda
teşrih etmiş ve el ile tutulur vaziyette misalle
riyle göstermiş bulunduğumuz için bu mukaye
se tablolarına tekrar avdet ederek ıstıraplarını
zı tazelemiyeeeğim.. Ancak Bayındırlık işleri
mizin iktisadi hayatın gelişmesinde ve refah ve
saadet yolunun aşılmasındaki büyük rolünü ar
tık takdir etmek ve ona. göre de geçmişin hata
larından ibret dersi almak lüzumuna tekrar iş*
ret etmekte fayda vardır. Bunun en canlı mi
salini bu yıl bir defa daha müşahade etm-k.
fırsatını bulduk. Yurdun kısmî ve mmtakavî bir
kuraklık neticesinde nasıl sıkıntıya düştüğünü
zü ve harice otuz milyon liralık döviz vermek
zorudna kaldığımızı biliyorsunuz. Vaktiyle
Yüksek Meclisin çok isabetli bir kararla sarfına
izin verdiği 121 000 000 liralık büyük su işleri
tahsisatının deminden beri arzettiğim zihniyet
hatalarından dolayı nasıl heder edildiğini bu
kürsüden birkaç defalar belirtmiş ve bu gibi iş
lerde havzaları ıslah ve sulama işlerinin bir man
zume halinde ele alınarak öylece ikmali lâzımgeldiği esası üzerinde ısrarla durmuştuk. İşte mahdnt bir tahsisatın, ölçüsüne ve yeterliğine uygun
bir şekilde istihsal havzalarına teksif edilme
mesi yüzündendir ki, yurdun her tarafına serpiş-
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tirilmiş bulunan büyük su işlerinin hemen hepsi
yarım kalmış ve en mühim istihsal havzalarından
beklediğimiz randıman ve inkişaf elde edilmiyerek kendi kısır hallerinde bekletilmeye mahkûm
edilmişlerdir.
Bu yarım kalmış, işlerin ikmaline akdar mâ
ruz kaldığı ve kalacağı harabiyet ile dondurul
muş paraların ataleti de ayrıca ilâve edilecek za
rarlardan olarak kayda şaşyandır.
Yol işlerimiz:
Bugün halen Hükümetin elinde köy ve vilâ
yet yollarını da içine alan umumi bir yol prog
ramı yoktur. Buna mukabil bütçeye dikkat buyurulursa ek olarak konulan yedi milyon liralık
bir tahsisat mevcuttur. Köy ve vilâyet yollarına
yardım olarak bu sene ihdas edilen bu bölümün
lüzumlu olduğunu inkâr edecek değiliz. Ancak
nasıl bir programla en istifadeli bir şekilde sarf
yapılacağını maalesef Hükümet de bilmemekte
dir. Bu tahsisatın sureti sarfı temenni ederiz ki
politik maksatlarm tahakkuku yolunda olmasın.
Arkadaşlar; kanaatimce köy ve bucak yol
larının vilâyetlerce, vilâyet ve Devlet yollarının
da Devletçe yaplıması şeklinde bir programın
hazırlanması lâzımdır. Devlet yollarının emanet
voliyle ve taşaronlar eliyle yapılması halinde
herşeyden evvel iyi bir talimatnameye ihtiyaç
vardır. Kontrollerinin tam, sarf şekillerinin bir
esasa müstenit olmaması takdirinde yolun istandardı düşmüş ve maliyeti artmış olacaktır ki
bu vaziyette taahhüt voliyle inşaatın yaplıması
daha uygun olacaktır.
Muhterem arkadaşlar; yapı işlerinin bir elde
toplanması hakkında getirileceği vadedilen ka
nun iki yıldan beri getirilmemiştir. Her türlü
imar işlerinin murakabesi Bayındırlık Bakanlı
ğında olmalıdır. Bu suretle nizamın tesisi ka
bil olacak ve prensip, sistem ve teşkilâtın peri
şanlığı yüzünden kaybedilen millî servet tasar
ruf edilmiş olacaktır. Bunu yaparken ihaleye
sevkedilen işlerin proje ve hesabat dosyasının
bütün detatlariyle beraber tam olarak daire
tarafından yapılması ve mütaahhide yalnız tat
bik ve inşa işinin bırakılması esası kabul edil
melidir. Bu takdirde hem Bayındırlık Bakanlı
ğında toplanan fen heyetleri kadrolarının mu
hafazası kabil olacak hem de inşaatın maliyeti
üzerinde büyük tasarruflar sağlanmış buluna
caktır. Ayrıca ihale tutarının ikinci keşif tutar
larından farkı hiçbir zaman :% 20 yi de tecavüz
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etmiyerek işin yeni ihale mevzuları bahis konu
zedelere bağışlar görünürken onun yanında
su olmadan ikmali kabil olacaktır. Ehemmiyet
yaptığı büyük hata yüzünden % 50 faiz aldığı
siz görülen bu meselenin halli takdirinde Bakan
nın farkında mıdır? Erzincan inşaat rayiçleriylığın işlerinde sürat ve katiyetin temini elde
le takma evlerin maliyeti mukayesesi bizi bu
edilecektir.
{ neticeye götürmektedir.
îskele, barınak ve limanlar için henüz bir
Aradan on seneyi mütecaviz bir zaman geç
programı olmıyan Hükümetin İstanbul, îzmir ve
tiği halde felâketzede bir şehri imara ve muzAkdeniz limanları için ne düşündüğünü öğren
taripleri teskine muvaffak olamıyan Hükümet
mek yerinde olacaktır kanaatindeyiz.
bir de kendi hatasının cezasını Erzincan'lılara
Doğu kalkınması:
çektirmemelidir. Bu evlerin mahallî rayiçlerine
Yurdun ihmal edilmiş ve Cumhuriyetin ni
göre yeniden maliyeti hesap edilmeli ve bu ma
metlerine hemen hemen hiç kavuşmamış bir böl
liyetin yarısını Devlet kabul etmeli, diğer ya
gesi olan Doğu illerimizin kalkınması meselesi
rısını da Erzincanlılara faizsiz ve uzun vâdeler
ne yurt kalkınması programında geniş mikyasta
le ödettirmek suretiyle bir sureti hal bulmalı
yer vermek lâzımdır. Bu mıntakanın hususiyeti
dır.
karşısında bunu tacil etmek ve programa uygun
Arkadaşlar; hakikaten orada yapılan evleri
bir şekilde neticeyi bir an evvel istihsal için icagörmemiş bulunmakla beraber görenlerden ve
beden icraatın yapılması zamanı artık çoktan
işin mütehassısı arkadaşlardan öğrendiğime göre
gelmiştir.
Avusturya'dan tütün karşılığı getirilip de orada
Kanaatimiz olan bir noktayı yüksek huzu
kurulan bu evlerin yerinde ora rayicine göre pa
runuzda arzetmekliğime müsaade buyurun. Bir
halıdır. Bir buçuk tuğla yani 50 santim taş du
fazilet yurdu olan Doğu illerimiz kalkındığı
varlar halinde yapılacak olan evlerin metre ka
takdirde emin olabiliriz ki kuvvet ve kudreti
resi 90 - 100 liraya yapılması kaabil iken bu ev
miz iktisadi sahada olsun ,içtimai sahada olsun,
ler 135 - 140 liraya metre karesi mal olmakta
maddi ve mânevi-sahada olsun çok artacaktır.
dır. Erzincanlı vatandaşlar için pek tabiidir ki,
Bu kalkınma mevzuunda şahsan bir şey düşün
paraları ile bu evleri almaları mümkün değil
mekteyim. Bu memlekette işe ve ihtisasa kıy
dir. Nihayet vatandaş bana % 5 faizli parayı
met vermek zorundayız. Meselâ Doğu illerimi
veriniz kendi evimi kendim yaptırayım, bu pa
zin valilerini tam salahiyetli mühendislerden
ranın % 40 ı da bana kalır diyebilir.
yaparsak ve yine bu mühendis valilerin emrinde
Herhangi bir şekilde, etüdsüz, iyice tetkik
kâfi miktarda teknik bürolar teşkil edersek, ya
edilmeden ve netice olarak pahalıya mal olan
ni meseleleri merkeze gelmeden, hem
orada
bu evler için % 5 faizin alınmaması Erzincanlı
meslekten olan valinin bilgisi ve nezareti altın
vatandaşları tatmin etmez.
da hem de oradaki teknik heyetler tarafından
Muhterem arkadaşlar imar işlerino temas et
ele alınır ve neticesi istihsal olunursa, bu suret
mişken
1948 Haziranında çıkartmış olduğumuz
le şuradan buradan sormak külfeti ve vakit
kaybından azade bir çalışma imkânı elde edilir I 5228 sayılı Bina Yapımını Teşvik Kanununun buse temin ediyorum ki Doğu kalkınma işlerimizin f gün nasıl işlemez bir halde olduğunu belirtmek
te fayda mülâhaza ediyorum.
sürati artacak ve neticeye daha çabuk ulaşmak
Bu Kanunun birinci maddesi aynen şöyledir:
imkânı hâsıl olacaktır. Bunu başka milletler de,
« Şehir ve kasaba plânlarının imar vsınırları için
bilhassa ikinci Cihan Harbinden evvel tatbik
de Hazinenin ve özel idarelerin mülkiyetinde ve*etmişlerdir, ve çok muvaffak olmuşlardır.
ya
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup
Yurt Bayındırlığı dâvasını üzerine alan Ba
belli bir ihtiyaç ve maksada tahsis edilmemiş bu
yındırlık Bakanlığı şimdiye kadar giriştiği işle
lunan arsalar, istekleri halinde bedelleri; Arazi
rin birçoklarında olduğu gibi Erzincan dâvasını
Vergisine matrah olan son kıymeti üzerinden on
da maalesef el'an halledememiştir. Avusturya'
yılda ve on eşit taksitle ödenmek şartiyle beledi
dan satın alman altı yüz takma evin maliyetle
yelere devredilir •».
ri o kadar yüksek olmuştur ki bunları sahip
lerine borçlandırmak suretiyle devretmek im
kânı kalmamıştır. Hükümet, 1% 5 faizi felâket-

Buradaki imar sınırı tâbiri kanaatimce imar,
plânı yaptırılıp tasdik edilmiş plânların imar sı-
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nırı demek değildir. Çünkü böyle anlamak ve
vazıı kanunun maksadı budur demek kanunu
işlemez bir hale getirmek demektir. Nitekim de
bugün öyle olmuştur. Memlekette kaç şehir veya
kasaba gösterilebilir ki, imar plânlanın yaptır
mış ve tasdik ettirmiştir.
Kanunun 14 neü maddesinde; on yıl süre ile
yürürlükte kalacağı da bildirildiğine göre böyle
bir anlayışla kanunun istihdaf ettiği faydalar m
hiçbirisi elde edilememiş olacaktır. Bugün bütün
belediyelerde bu mevzuda istidalar muamele
görmeden bekletilmekte olduğunu dikkat nazara
arzetmek isterim.
BAŞKAN — Cemil Alevli.
CEMÎL ALEVLİ (Gazianteb) — Muhterem
arkadaşlar, Cenup hattımızm ana şimendifer hat
tına bağlanması için geçen sene Yüksek Meclis
bir kanun kabul etmişti. Bu kanunu kabul eder
ken Büyük Meclisin nazarı itibara aldığı dört
mühim nokta vardır.
Bunlardan birisi ve başta geleni malî, ikincisi
siyasi, üçun,cüsü teknik zorluklar ve nihayet dör
düncüsü de iktisadi bakımdan bu hattın yapıl
ması zarureti idi.
Malî bakımdan durum şudur:
Ana hattan şimendifer katarlarımızın Cenup
Demiryoluna Suriye'den 166 kilometrelik bir
mesafe katetmek suretiyle ve birçok hudut for
malitelerine katlanmak suretiyle geçtiği yüksek
malûmunuzdur. Bu geçiş için takriben, meselâ
bu sene D. D. Yollarından aldığım malûmata gö
re bir milyon civarında Suriye Hükümetine geçiş
parası ödenmiştir. Bu miktar geçen sene 700 bin
lira civarında idi ve seyrüsefer arttıkça bu sene
bir milyon oldu; gelecek sene de o nispette ar
tacaktır. Siyasi mahzuru şudur : Komşu Suriye
Hükümetiyle aramızda her hangi bir ihtilâf vukuagelecek olsa bizi bu müsellesten istifade ettirmiyebilir. Bu takdirde Cenupta kalan 408 ki
lometre uzunluğundaki ve bugünkü para ile
120 milyon lira değerinde olan bu hattan isti
fade edemiyeceğiz. Ve bu hat başı kesilmiş bir
gövdeye benziyecektir. Ana hatlarla irtibatı ka
milen kesilecektir. Bütün bunlardan sarfınazar,
bug&nkü şartlar içinde Devlet Demiryollarının
mâruz kaldığı müşkülâtın başında şunlar gel
mektedir. Meselâ Mardin'de bir lokomotifimiz
bozulursa Adana'ya kadar çekip getirilip ora
da tamir ettikten sonra tekrar Mardin'e götü-
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rül'mek mecburiyetindedir. Mardin'le Adana'nın arası takriben 700 kilometrelik bir mesafe
dir. Bozuk bir lokomotifin bu müsellesten geç
mesi için Suriye'ye bir de para veriliyor.
Adana'dan Cenuba inmesi için de ayrıca
ücret veriliyor. Eğer Cenup hattında bir
şimendifer kazası vukuagelecek olursa, ora
ya yetiştirilecek yardım ekiplerinin, tak
viye ekiplerinin geçebilmesi için, bu Suriye
müsellesi dolayısiyle birtakım formalitelere ri
ayet edilmesi lâzımgeliyor ki, tasavvur buyuru
nuz, ne kadar müşkülâtla karşı karşıya kalıyo
ruz demektir. Bu müşkülleri de bir tarafa bı
rakalım Karkamış Hattı yapıldıktan sonra, ik
tisadi bakımdan yurdun en kıymetli parçala
rından birisi olan tarihî Nizip Vadisi zeytinlik
lerle, fıstık ormanları ile bezenmiş olan o va
diden geçeeeğine göre, bütçeye iki milyon lira
ya yakın bir para sağlanacağını yine Devlet
Demiryolları ile yapmış olduğum temaslardan
anlamaktayım. Şimdi bir milyon lira da her se
ne ödemekteyiz, iki milyon lira da gelir sağlıyaeağız, yapıyor üç milyon lira. Görüyoruz ki,
aynı zamanda iktisadi bir zaruret karşısındayız
da. îşte bütün bunları nazarı itibara alan Bü
yük Meclis geçen sene Karkamış Kanununu ka•bul etmiştir ki, bu kanun 25 milyon liralık ola
caktır. Bu işle ilgili olanların söylediklerine gö
re bu hat üç senede yapılabilirmiş ve senede se
kiz milyon lira gibi bir tahsisata ihtiyaç vardır.
Maalesef bütçede buna dair hiçbir şey konma
mıştır, eğer bu hat alelıtlak bir şimendifer hat
tı mahiyetinde olsaydı evet bugün paramız yok
tur, darlık vardır, bunu bırakalım, tehir ede
lim denebilirdi. Fakat bu hat hususiyetler arzediyor. Bir tek hususiyet değil, muhtelif bakım
lardan hususiyetler arzediyor. Bunun dışında
her sene ödediğimiz bir milyon lira para geli
yor. Bendeniz Sayın Bakana şunu teklif ediyo
rum : Bir sene zarfında tahsis edilecek sekiz
milyon liranın faizi % 7 den olsa senede 560
bin lira edeceğine Are her sene Suriye'ye ödedi
ğimiz bir milyon liradan bunu tenzil edersek
440 bin lira ayrıca Varidat sağlanacaktır demek
tir. Diğer haralara bu itibarla benzemem ektedir.
Bir maihzur budur.
ikinci siyasi mahzur arzettiğim gibi.
Üçüncüsü; biz şu Cenup Hattını satın aldık*
fakat malın sahibi değiliz. Buna tam tasarruf
edemiyoruz, tam tasarruf etmemiz lâzımdır. Bu
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bakımdan sayın Bakandan şunu rica ediyorum,
bu teiilifimi nazarı itibara alarak bono çıkar
mak suretiyle derhal işe başlasınlar, nitekim Zi
raat Bankasının çıkarmış olduğu % 7 faizli tah
viller derhal satıldı, bunun da rağbet göreceği
ne şüphe yoktur. Bu suretle bir taraftan bütçe
ye fayda sağlaması, diğer taraftan yapılamıyan
bir hattın yapılması temin edilmiş olacaktır.
Bunu tetkik etmelerini ve noktai nazarlarını
bildirmelerini sayın Bakandan, rica ediyorum.
İkinci mâruzâtını; 1943 senesinde Gazian
teb halkı ile Hükümet arasında bir anlaşma ya
pıldı. Geçen sene de yine bu iş için buradan ma
ruzatta bulunm ustum.
Efendim, malûmuihsanınız Gazianteb 7ü bin
den fazla nüfusu olan büyükçe bir şehirimizdir.
Şimendöfer hattmdıu da mahrum olduğu için
orada bir hava meydanı tesisi üzerinde halk
Hükümetle bir anlaşma yapıyor. Hükümet de
diyor kir siz hava meydanının yerini istimlâk
ederek bunun tesviyesini yaptırırsanız - , biz de
orada beton bir bist yaparak meydanı icabeden
fennî tesislerle teçhiz ederiz. Aııtepliler Hükü
metin bu vadi üzerine bir araya gelerek, en kü
çük esnafından en büyük tüccarına kadar 1.14
bin liralık bir para topluyor. Bunun üzerine
Genelkurmay ve Havayolları Umum Müdürlü
ğünün tesbit ettikleri yerde bir buçuk milyon
metre karelik bir araziyi istimlâk için teşebbü
se geçiyorlar. Burada arazileri bulunan bütün
vatandaşlar sevinçle arazilerini yok pahasına
bu iş için veriyorlar. Ve bu suretle bugünkü ra
yice göre 500 bin lira değerinde bir yeri Hükü
mete teberru ediyorlar. Üstelik tesviyei türabiyesini de yaptırıyorlar, tapusunu alıyorlar.
1943 senesinden bugüne kadar aradan 7 sene
geçtiği halde, arzettiğim gibi Hükümetin vadi
ne rağmen hiçbir şey yapılmamıştır. Gazianteb
halkı haklı olarak Hükümetten soruyorlar, ve
diyorlar ki; biz şu fedakârlığı yaparak aramız
daki anlaşmaya göre \ adimizi yerine getirdik.
Siz niçin getirmiyorsunuz? Bu yedi sene zarfın
da istimlâki dahi yapıldığı halde bâzı yerlere
bir milyon liraya, yakin tahsisat verilmiştir.
Biz ise meydanı kendimiz emre amade kıldık.
Aradan yedi sene geçti bunun beton tesisatı da
ha ne zaman yapılacak? tşte üç yüz bin nüfus
lu bir vilâyet halkı bu sualin cevabını bekliyor
lar. Sayıft Bakan buna dair fikirlerini açıkla
sınlar.
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Di, A Z I Z URAS (Mardin) — Efendim, bi
rinci büyük harbten sonra bir demiryolu Tür
kiye ile Suriye'yi ayırmış ve bir hudut teşkil
etmiştir. Bu demiryolu ile }rayla arasında kalan
kısım güneydoğu ovasıdır. Bu ovanm adına, mabeynen nehir, derler. Ben, Türk Mezopotamyası
diyeceğim. Bu haliyle bugün de bütün vatana
hububat yetiştirmeye kadir ve kabiliyetli olduk
tan başka harice de ihraç yapabilir vaziyette
dir. Bu kadar güdük olduğu halde tasavvur
ediniz ki arkadaşlar Urfa'dan itibaren hesap
ederseniz şöyle böyle 400 - 500 kilometre tulün
de ve 50 kilometre derinliğinde yinede muhte
şem bir ovadır. Lâhki bir arazidir. Buna rağ
men, bu muazzam hinterlanda rağmen güneydo
ğu vilâyetleri 30 sene içerisinde, Gazianteb müs
tesna, fakat diğerleri nüfusunun aşağı yukarı
yarısmı kaybetmiştir. Sebebi? Bu ova bugünkü
durumiyle halkı besleyememekte ve fennî şekil
de ziraat yapılmamakta ve tohum kumar gibi ya
verir ya vermez diye toprağa serpilmektedir. Bu
vaziyeti Sayın arkadaşmıız Şevket, Adalan'a
arkadaşlarımızla beraber bu ovanın kolayca su
lanabileceğini söyledik. Bize hüsnü kabul göster
diler ve derakap bir ekip göndererek etüdler
yaptırdılar ve bu sene behemehal ele alınarak
yapılacağını hattâ tahsisatını da bulduğunu müj
delediler. Bu kürsüden kendilerine hemşehrile
rim adına teşeşkkürl erimi sunarım.
Arkadaşlar bu yalnız bir doğu kalkınması
dâvası değildir. Şarkın kalkınması için 10 - 15
milyon tahsisat verilmektedir. Biz isterdik ki
her verilen liranın bu çeşit, yani ovayı sulamıya
verilen para gibi yerine masruf olsun. Çünkü
arl-adaşlar bu nankör bir iş değildir. Verildiği
senenin ertesi senesinde lâakal bu kadar para
yı Devlet Hazinesine iade eder. Bundan başka
yalnız bu havali vilâyetleri değil, bütün Doğu'da
bulunan vilâyetler bundan istifade edecektir.
Yalnız bir iş kalmaktadır arkadaşlar: Demin
Cemil Alevli arkadaşım da söyledi, buranın bü
tün ana vatanla olan muvasalası bir demiryo
lundan ibarettir ve o demiryolunun da başı bizde
değildir. Meselâ, oraya kurulan zirai kombinaırm petrolünü biz mecburen Suriye'de kalan
bir müsellesin içerisinden geçirmek mecburiye
tindeyiz ve bunun için de çok paralar vermek
teyiz. Zaten ora halkı bu Suriye'de kalan mü
selles yüzünden iktisaden düşük bir seviyede
kalmışlardır. Bu noktadan arkadaşıma iltihak
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ederim. Yani demiryolumuzun bu müsellese ih
tiyaç bırakmıyacak şekilde ve bu müsellesi izale
edecek şekilde ıslahına çok feyda vardır. Ama
müstacelen yapılması icabeden birşey daha var
dır ki biz petrolümüzü kendi petrolümüz olarak
kullanmalıyız. Koca Mezopotamya ovası (ancak,
ziraatçiler daha iyi bilirler) yüz milyon, iki yüz
milyon kadar rantablitesi olan bir iştir. Binaen
aleyh ikinci cephesini ele almak yani petrol mmtakasiyle bu ovayı birleştirilmesi meselesini hiç
olmazsa Nuseybin - Gerçuşten geçmek üzere
Raman 'a gidecek bir yolun da müstacelen ya
pılması 1 âz mıdır, kanaatindeyim. Bu suretle, te
min ederim ki, nankör olmıyan bir tesis olacak
tır. Ve bütün memleket bundan âzami şekilde
istifade edecektir. Bunu sayın Adalan'ın birin
ci teklifimiz gibi hüsnü kabulle karşılıyacaklarını ve bize bunun müspet bir şekilde neticelen
mesi için söz vereceğini ümit eder ve kendisin
den kemali tazimle söz ve vaid isterim.
BMlNlTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım, bayındırlık vadisinde, Ba
yındırlık Bakanlığının bütün Türkiye'de mey
dana getirmiş olduğu eserler, cidden iftihara
değer. Fakat ben bu umumi olanlardan ziyade
muhitimize taallûk eden meselelerden bahsetme
yi lüzumlu gördüm.
Bundan evvel yani söyliyeceklerimden önce
yer sarsıntısı dolayısiyle Bayındırlık Bakanlığı
nın teşkilâtı, dertlilerin imdadına koşması yö
nünden de şükranı muciptir. Bunu zikretme
ye kendimi mecbur buluyorum. Bayındırlığa
hangi köşemiz susamış değildir ki,
Aziz arkadaşlarım, bundan iki yıl önce Man
yas (rolünün memleketimiz dahilinde meydana
getirmiş olduğu harabi ve zarar pek büyüktür.
Burada bu mesele iki yıl önce konuluşdu ve
mahalline baş su mühendisleri yollandı, tetkik
vapddı. Fakat yapılan etüd ikmal edilmedi. Hat
tâ geçen yıl 165 milyon liralık ödenek kabulü
kanunun müzakeresinde konuşuldu. Ve büyük
su işleri programında da vardı. Fazla uzatmak
istemiyorum. Esasen Manyas Gölünün ve hava
lisinin toprakları bu teşkilâttan sulanmıyor, bu
radaki teşkilâttan Karacabey havalisi sulanıyor.
Topraklar rutubetli denildi, tecrübeler de yapı
lıyor. Ekilmiş bir yere çabuk yetişsin diye di
bine su dökersen mısır veya fasulya kuruyor.
mahsul vermiyor. Onun için buranın .etüd ya
pıldığı takdirde derhal "1 konacağım umuyo-
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rum. Onun içindir ki, etüdün bir an evvel ta
mamlanmasını ve işe başlanmasını ehemmiyetle
rica ve istirham ediyorum.
O civar köylülerinin gözleri hep yollarda..
diğer bir noktadan, şunu arzetmek istiyorum;
Balıkesir Vilâyeti hemen hemen deli sular
memleketidir. Buradaki deli sular dizginlenmelidir. Burhaniye, bir iki, Edremit'te iki tane,
Bigadiç'de
bir iki tane Gönen'de ve daha
başka ilçelerimizde böyle hakikaten bizim di
yarımızı perişan eden deli sular pekçok vardır.
Biliyoruz, Bayındırlık Bakanlığı her nokta
dan, her yerden kendilerine düşen vazifeyi yapmıya çalışıyor. Fakat biz istiyoruz ki, etüdleri
tamamlanmış ise bu deli sulara bir an evvel diz
gin vurulmasını kendilerinden bekliyoruz.
Bigadiç'te bilhassa halkın bu âfetleri berta
raf etmek için geçen sene ne kadar çalıştığı
cümlenizin malûmudur. Bunlar" çiftlerini, çu
buklarını bırakarak deli suların azgınlığından
kurtulmak için aylarca yaz günlerinde uğraştı
lar. Fakat önünde makine bulmadığı için pul
lukla yaptığı toprak yığınlarını meydana getir
diği kabartıları gene insan eliyle atmaya çalış
tı. İyi şeyler meydana getirdik, kabarttık; san
dık nerede?. Toprakları kürekle atmak halk
için çok zor oluyor. İliç olmazsa buraya bir
ekskilâvatör alınarak gönderilmesi ora halkır.ı
çok memnun edecektir. Susurluk'ta bir kana
lın açılması hususunda oraya gönderilen böyle
bir makine çok faideli netice vermiştir. Birçok
zararlar bu suretle önlenmiştir. Eğer buraya ela
bundan bir tane gönderilirse çiftçi gönül raha
tlığına kavuşmuş olacaktır. Bu baharda Bayın
dırlık Bakanlığının en önde yapacağı işlerden
birisi de budur. Eğer bunu kabul ederlerse ora
halkını çok minnettar bırakacaktır.
Aziz arkadaşlar; yollarımız, iyidir denecek
kadar iyidir. Fakat bulunduğu mmtaka itiba
riyle Balıkesir'in köylerinin, bucaklarının, hat
tâ ilçelerinin bir biriyle muhtelif yerden bağlan
ması lâzımdır. Vilâyet bu husus için mahallen
çok ziyade çalışıyor. Bunu burada zikretmeyi
kendim için bir borç bildim. Ama, o çalışmaya
vilâyetimizi desteklemek gerek. îki tane misal
arzedeeeğim ve bunun için bilhassa Bayındır
lık Bakanlığının bize el uzatmasını yalvaraca
ğını.
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Aşağı yukarı milyonu aşacak bir para sarfiylc
bu iki ilce arasına bir şose getirilmesi gereken
bir yerdir.
Buna bu sene vilâyet derhal el koymuş ve
45 kilometre tutacak olan bu yerin tesviei türabiyesine girişmiştir, ama vilâyetin bunun hak
kından gelmesi için 10 sone ister. Halbuki bi
zim için on gün dâhi beklemek zarardır, çünkü
Gönen'den, Balya'ya, İvreni'ye, çukur mml.ıkasma, Ayvalık'a, izmir'e gitmek bizim için
çok daha kolay olacaktır, îvrinli'den de Ber
gama'ya bağlanmalıdır. Bu itibarla bu yolun
ehemmiyeti fevkalâdedir.
^imdi maddesi ak
lımda değil ama bize en aşağı olmak üzere büt
çedeki faslından 400 bin liraya yakın bir pa-.ı
ile bıı yollarımıza Bayındırlık yardım edebilir
se vilâyetimiz, 1,5 sene içinde kaJ.kmaecaktı.'.
Bu çok iktisadi bir yol olacaktır. Buna eklene
cek olan Ivrindin'in Korucu bucağından Ber
gama'ya doğru giden 20 kilometreye de el uza
nırsa o vakit Bandırma'dan İzmir'e kadar âde
ta asfalt gibi bir şosemiz daha olacaktır. Bil
hassa Bayındırlık Baknhğuun bu hususu ehem
miyetle nazarı dikkate almasını, elini hemen
uzatmasını ehemmiyetle rica ederim.
ikinci bir nokta daha.. ICapsut'a kadar gü
zel yollarımız vardır, orada Tıırsunbey'e bun
dan 25 sene evvel toprak tesviyesi yapılmıştı::'.
Vilâyetimizin eti ne, budıı ne ki, bizim
köylülerimiz, toprakla
çapa ile boğuşarak
kendisini korumaktadır. Böyle didinerek ya
şatmaktadır. Fabrika yok, iktisadi işler hiç yok.
Maalesef bundan ötürü şimendifer, askerî mak
satla yapılınca bu yol olduğu gibi kalmıştır.
Bu yol çok ziyade ehemmiyetli olduğundan vi
lâyet kendi kaderince oraya da el uzatmış epey
ce gidilir, gelinir, vaziyete sokmuştur. Gerçi bu
yol plâna alınmıştır, gönül istiyor ki, belki bu
sene başlanacaktır. Fakat gönül istiyor ki, he
men buna da bu işe de el konarak, Yaz gelme
den Baharda o civar bambaşka, bir hale geti
rilsin. Meselâ Çanakkale'den kalkan bir otobüs
oralardım geçerek, Dursunbey'i atlıyarak, De
mirli, ve Tavşanlı'dan Kütahya'ya gitsin. Cad
de ana yol Eskişehir'i tutarak Ankara'ya gel
sin ve daha ileriye gitsin.
Sonra Dursunbey orman mıntakasıdır, ga
yet büyük ve geniş işletmeleri vardır, işletme
leri de olması dolayısiyle istifadeli olacaktır.
Bunu da ehemmiyetle nazara almanızı çok rica

O:2

etmekteyim. Yine bu kürsüden evvelki yıl ve
geçen yıl ricada bulunmuştum: Simav çayının
üstünde istimlâk dahi istemiyen müsait. gayet
geniş, Kalburcu Köyü ile Yenice arasında bir
saha vardır, ki kabataslak haritasını da bura
dan göstermiştim, takdim etmiştim, işte bura
nın önü kapanırsa gayet iyi bir baraj olacak
tır. Birçok tehlikeler atlatılacak, sulama işi yo
luna girecektir.
Belki bizim vilâyetimizde ziraat nokta
sından istihsal artırılmış olacaktır. O zaman
Balıkesir vilâyeti daha iyi kalkınmış olacaktır
denmişti. Bu bir ara etüd edilmek istendi. Hat
tâ ziraat bakımından bunun ne dereceye kadar
ehemmiyetli olabileceği araştırıldı. Ziraatçiler
yalnız değil, gruptan bir su mühendisi de gön
derilerek onun da iştirakiyle bir ekip halinde
tetkik edilmesi lâzım diye yazıldı ve arkası da
gelmedi, öğreniyoruz ki bugün Büyük Simav
çayının ayak olarak aldığı kısım Simav gölü
dür. O göl kurutul aeaktır. Bu sene mi yapıla
cak? Eğer bu sene yapılacaksa ve kuratulacaksa bizim buradan çay geçmiyecektir, çay geçmiyeeeğine göre ne hal alacaktır? Bıınıı bu kür
süden dinlemek istiyorum.
Balıkesir için deli çaylar memleketi dedim.
Zira Balıkesir Vilâyetinin etrafında çok azgın
ve deli çaylar vardır. Deli çaylardan köylülerin
çekmediği yoktur. Buradaki arkadaşlarımın bir
iki tanesi ile beraber orada tetkiklerde bulun
duk, gördük. Ova köyde çay sağa sola dalbudak salmış, daha üst tarafındaki köylerin bâ
zıları bu deli çaylardan kurtulmak için kendi
kendilerine kanallar yapmışlar, önleyici setler
yapmışlar, fakat etraftaki, aşağıdaki
köyler
kurtulamamışlar. Bunlar kendileri ayaklanmış
lar ellerinde kazma kürekler belki 250 kişi var
dı, işe başlamıyorlar, açılacak kanalların teknik
bilgiye dayanmasını istiyorlar ve mühendis bek
liyorlardı. O havalinin insanları tırnakları ile
işliyerek istihsali çoğaltmak için ne yapmak lâzımgelirse onu yapmayı düşünürler. Bununla
beraber fennin de beraber yürümesini isterler.
Kısaca, fen insanları geldi, kendilerine gösteri
len yerlerden kazmaya başladılar. Çalıştılar ça
lıştılar ve kendilerinin zarar görmıyeceği bir şe
kilde âdeta yepyeni bir dere yatağı açtılar.
Demek ki; o havalide elde tutulur ve fen ve
mühendislik vadisinde bunlara göstermeler ya
pılırsa, biz çarçabuk bu dertli durumdan kur-
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tuluruz. Bayındırlık Bakanlığının duyduğu
her hangi bir derdi daima önlemeye çalıştığına
inanıyorum. Ve memleketimizin imarı için mut
laka bu Bakanlığa dayanmak lâzımgeldiğine de
kaniim.
En son söz olarak şunu arzedeceğim; seller
delidir diye durup bakmak bence iyi bir şey de
ğildir. Ben şu kanaatteyim ki, medeniyet ancak
tabiata hâkim olabilme kudretini göstermekle
kuvvetleşir. Bu bakımdan, arzettiğim noktalar
dan bu dertlerimizi onultmak için daha çok eli
ni uzatmasını ve bizim elimizi hiç bırakmama
sını da Bayındırlık Bakanlığından dilerim.
BAŞKAN — Eyüp Durukan;
Gl. E T Ü P DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar, uzunca seneler işgal altında
bulunduktan sonra, aziz vatana kavuşan Ha
tay'ın, Bayındırlık Bakanlığı bakımından bâzı
mühim ihtiyaçları vardır, ve bu hususta
hemen her sene bâzı dilek ve ricalarda
bulunulmuştur.
Bunların
başlıeası
Amik
Gollünün su seviyesini düşürerek
etrafın
da feyizli topraklar elde etmek için 1942
senesinde Asi Nehri mecrası temizlenmek ve su
cereyanını fazlalaştırarak su seviyesinin düşü
rülmesi ihale olunmuş ve bunun üzerine 1943
senesinde çalışıldıktan sonra bu iş olduğu gibi
bırakılmıştır. Gerçi yapılan bu ufak ameliye sa
yesinde hakikaten gölün su seviyesi düşmüş ve
etrafında on binlerce dekar feyizli topraklar
îıâsıl olmuş ve bundan topraksız halk istifade
ediyor ve memleket ekonomisi de faydalanıyor.
Fakat ameliyat durmuştur. Bugün belki de te
mizlenen mecra yarın yine dolacak ve bu suret
le akış meselesi ve gölün suyunun denize dö
külme işi sekteye uğrıyacaktır. Başlanan bu
işin ikmal edilmesi lâzım ve zaruridir. Antak
ya'nın köprü civarı taşlık olduğundan ameli
yenin orada güç olduğunu mütaaddit defalar,
Bayındırlık Bakanlığının alâkalı memur arka
daşlardan dinledik. Fakat bunun da halledile
ceği vadi verilmiş olduğu halde, bugüne kadar
«o da yapılmamıştır.
Yine Amik Gölüne dökülen bir Afrin suyu
vardır. Bu sudan Suriye 'liler istifade ediyor
lar, biz istifade edemiyoruz. Bu su bizim için za
rarlı bir vaziyet alıyor. Çünkü iyi bir mecrası
yoktur. Su k'analize edilmemiştir. Edilmediği
için de etrafa taşıyor, bataklıklar vücuda getP
rtiyor, uanumi sıMhati ihlâl ediyor, aynı zaman-
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j da zürraı mutazarrır ediyor. Bu su için mütaaddit ricalarda bulunduk. Hattâ halk şöyle bir
teklif yapmıştır. Bu Afrin suyu ile bunun ci
varındaki Karasu için Hükümet bir miktar, pa
ra, vasıta ve teknisiyenlerle yardım ettiği tak
dirde, geri kalan işleri kendileri temin ve ifa
ederek bunların mecralarını tanzim ve halk ile
memleket ekonomisine faydalı bir hale getir
meyi teklif etmişlerdir. Gerek Afrin ve gerek
Karasu bugün memleket için faydalı olmaktan
ziyade zararlı bir durumdadır. Bayındırlık Ba
kanlığına 1948 senesinde yazılı olarak bulundu
ğumuz ricaya, bu işlerin büyük su işleri meyanma ithal edildiğini ve o meyanda halledilece
ğini yine yazılı olarak vait buyurmuşlardı. Bu
sene bütçede görüyorum ki, büyük su işleri için
16 küsur milyon lira tahsis edilmiştir. Acaba bu
, para içerisinde bizlere yapılan vait nazarı dik
kate alınmış mıdır? Yani Amik Gölü suyunun
düşürülmesi, Asi Nehri üzerinde yapılacak ame
liyat, Afrin ve Karasu çaylarının mecralarının
I tanzimi işi de dâhil midir, değil midir ? Bunu
; öğrenmek istiyorum. Eğer dâhil değilse dâhil
edilmesi imkânlarının ele alınmasını ve şayet
bu büyük işi bu bütçe ile beceremiyeceksek
halkın teklif ettiği veçhile ve muvakkat bir
tedibir olmak üzere halkm da yardımı ile Afrin
ve Karasu çaylarının mecralarının mümkün
j mertebe temizlettirilerek faydalı bir hale getii rilmesi ve sıhhati umumiyenin zararlı durum| dan kurtarılması ve buralardan zürram ve
J memleket ekonomisinin istifade edebileceği- bir
| hale getirilmesi.
j
Bundan başka, Payas'la İskenderun arasm1 da Akçay diye bir su vardır. Bu çay çıktıktan
j az zaman sonra denize dökülür. Döküldüğü
! yerde kum yığınları husule gelmiştir. Bu suretı le bu mevkide bataklık ve sivrisinek yuvaları
'husule gelmektedir. Hem zürra istifade edemez
! ve hem de halk sıtmadan müteessir olur. Bu
suyun önündeki birikintilerin temizlenmesi ve
mecrasının tanzimi suretiyle denize dökülmesi
imkânının elde edilmesi için Bayındırlık Bakan| lığı yine 1948 senesinde bunun üzerinde keşif! 1er yaptırdığını ve bunlara nazaran bu işin
! 135 000 lira dahilinde yapılabileceğini bildir! mislerdi. Bütçede küçük su işleri için 2 milyon
lira tahsis edildiğini görüyorum. Bu miktar için
de Akçay suyunun temizlenmesi de dâhil midir?
i Değilse bunun da dâhil edilmesini rica ederim.
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İskenderun civarında bilindiği gibi, hassatan yeni yapılan modern iskelenin Şarkında bir
bataklık vardır. Bunun da kurutulmasına yine
arzettiğim gibi 1942 senesinde başlanmış ve ya
rım bırakılmıştır. Bugün yarım bir haldedir.
Yapılan masraflar ve emekler de bu suretle he
ba olmaktadır. Bunun da nazarı dikkata alına
rak üzerinde ehemmiyetle durulmasını ve biran
«vvel başarılmasını Bayındırlık Bakanlığından
rica ederim.
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için Bütçeye ne kadar para koymuşlardır? Gele
cek sene, sağ kalırsak, burada imalâtın başladığı
nı görebilecek miyiz? Bu cihetin açıklanmasını
bilhassa rica ediyorum.
Bir de yüksek
malûmunuzdur; Murat Çayı
Elâzığ'ın doğusunu takip eder ve Fırat Nehri
adını alır; Batıgüneyin aşağısında sola teveccüh
eder. Bu nehirlerin geçtiği yolların iki tarafın
daki arazi feyezan zamanlarında, biriken rüsuplar yüzünden cidden Mısır toprakları gibi bere
ketli mahsul verir; bire yüz, bire elli verir. Faıkat geçen sene kuraklık yüzünden buralarda mah
sul vaziyeti iyi olmadı. Bu iki nehri az masrafla
kanallarla birbirine bağlamak mümkündür. Es
ki tarihlerde açılmış bu gibi kanallara bugün
rasgelinmektedir. Acaba bu sene, Bütçe kabul
edildikten sonra, Fırat ve Murat suları üzerinde
esaslı tetkikat yapacaklar mıdır? Bu hususta bizi
tenvir etmelerini rica ediyorum.

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhterem
arkadaşlar, Günaltay Kabinesinin ve onun kıy
metli Bayındırlık Bakanının memleket bayındır
lığı işlerinde candan ve var kuvvetiyle çalıştık
larım görmekle kendilerine teşekkürlerimi su
narım.
Bu arada Kemal Zeytinoğlu arkadaşımın
bahsettikleri, ve Büyük Millet Meclisinin kabul
ettiği Doğu Anadoluyu kalkındırma diye konu
lan tahsisat ve Bayındırlık Bakanlığı bütçesin
de ayrılmış olan mühim miktardaki paralarla
Doğu Anadolu diye 17 ilin bayındırlık işleri cid
den çok güzel plânlı ve intizamlı bir şekilde ya
pılmakta ve her gün biraz da ilerlemektedir.

Sonra Bütçeyi tetkik ettim, küçük sular için
üç milyona yakın bir para konulmuş, bu çok az
dır.
Yine kendi seçim çevremizi alâkadar eden bir
mevzua temas edeceğim.

Bu arada kendi seçim çevremizi çok yakın
dan alâkadar eden bir mevzu olduğu için arzediyorum. Bizim Elâzığ'ın, altın ova diye bir ova
sı vardır, çok kıymetli bir arazidir; her şey ye
tişir yalnız susuzdur. Buradan 250-270 metre
kadar yükseklikde bir göl vardır, Hazer gölü,
bu göl gerek bu ovanın sulanması ve gerekse
civarın elektrik ihtiyacının temini için Bayın
dırlık Bakanlığınca üzerinde durulmuş ve müte
hassısları tarafından tetkik edilerek bir rapor
verilmişti. Üç sene zarfında yapılacak olan bu
tesise 20 milyon lira kadar bir meblâğın sarfı
gerekmekte idi. Bununla bu civar büyük ve kuv
vetli bir elektrik santra'ine sahip olarak ve bü
tün ovasını sulamak imkânını bulacaktı.
Bu müessese pek kısa bir zamanda da, 5-6
sene gibi bir zaman zarfında bağlıyacağı fayda
larla kendisini amorti edebilecektir.
Türkiye'de yapılan büyük sulama işlerinden
cidden en verimlisi olacak, gelir getirecek ve ci
var illerin de elektrik ihtiyacı sağ1 anmış ola
caktır. Bu, cidden ekonomik sahada kalkınacak
bir mevzudur.
Şimdi Sayın Bakandan
sormak istiyorum;
bu sene bu işin etüd ve projelerinin yapılması

Biliyorsunuz, Elâzığ'ın 2 - 3 kilometre etrafı
dağlarla çevrilmiştir, bir yağmur yağdığı za
man, şehri sular basmaktadır. Bu arada1 bir çok
mal kaybı da olmuştur. Eski Hükümetler esaslı
şekilde bunun üzerinde durdular, etüdlerini yap
tırdılar, hattâ Sayın îneedayı zamanında 300 kü
sur bin liraya mütaahhide verilmişti, fakat ihale
tasdik edilmedi, üç senedir kaldı. Bu defa da
tasarruf dolayısiyle buraya para vermiyorlar.
Yine hep esefle hatırlarsınız ki, memleketin
muhtelif yerlerinde Tokad'da, Amasya'da sel hü
cumları oldu, vaktü zamanın esaslı tedbirler
alınmış olsaydı az bir masrafla bunun önüne ge
çilebilirdi, tedbirler alınmadı, ne ise, o yüzden
büyük insan ve ma'l zâyıı oldu. Netice itibariyle
bir felâket olmasını mı bekliydim. Onun için
Sayın Bakandan rica ediyorum; sular idaresinde
proje filân her şey hazır. Neden tasdik olunmadı.
Bir de Frrat ve Dicle barajları meselesi var.
Bir zamanlar Irak Hükümetiyle beraber yarı ya
rıya masrafa iştirak edeceklerdi, ve yapılacaktı.
Bu hususta sorular münasebetiyle de bahsi geç
mişti, son aldığı safha nedir, bunu da öğrenmek
istiyorum.
BAŞKAN — İzzettin Çalışlar.
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Orgl. ÎZZEDDlN ÇALIŞLAR (Balıkesir) —
Sayın arkadaşlar, her sene Bayındırlık Bütçe
sinde söz alırım ve evvelâ Bayındırlık Bakanlı
ğının,, Cumhuriyet Hükümetlerinin memleketi
mizde bu uğurdaki himmetlerini takdirle yâdederim. Bu sene de yine bu Bakanlığın çalış
malarını, memleketin her yerinde vücuda getir
dikleri büyük bayındırlık işlerini düşünerek
takdirlerimi sunarım. Ben, 9 - 10 sene Şarkta
yaşamış bir arkadaşınızım. Henüz demiryollarımızm Kayseri'de bulunduğu sırada, bütün o ha
valiyi dolaşıp gezdim. O günler hatırıma geliyor
ve bugün denıiryollarımızm Hasankale, Kurta
lan 'a ulaştığını görürken memleketin Şark böl
gelerinin bayındırlık kalkınması hususunda bü
yük istifadeler ettiklerini de şükranla ifade et
mek isterim.
Elâzığ'dan Malatya'ya giderken Fırat neh
rini kayıkla, Diyarbakır'dan Bitlis'e giderken
Garzan nehrini kelekle ve Munzur suyunu ke
lekle geçtiğim günleri hatırlıyorum. Ve bugün
oralarda muhteşem köprülerin kurulduğu da
hepimizin gözünün önündedir.
Bâzı arkadaşlar Cumhuriyet devrinde ba
yındırlık nimetlerinden Şark vilâyetlerimizin
müstefit olmadıklarını söylemeleri belki ora
nın evvelki hallerini bilmediklerinden olacak
tır.
BAŞKAN — Paşam müsaade eder misiniz?
istanbul Teknik Üniversitesi tasarısına oy
veremiyen var mı?
Oy toplama muamelesi bitmiştir.
Orgl. ÎZZEDDlN ÇALIŞLAR (Devamla) —
Garpta da öyledir. 10 - 15 sene evvel Antalyadan Muğlaya gitmek için birçok suları atla ya
hut da kayıkla geçmek ihtiyacında idik. Bugün
o sularımız üzerinde de muhteşem köprüler ku
rulmuştur.
Her halde Bayındırlık işlerimizde de, Cum
huriyetin ilk kuruluşunda çok harap olan bu
memlekette çok büyük işler ,iftihar edilecek hiz
metler yapılmıştır. Buna hiç şüphe yoktur.
(Sağdan bravo sesleri)
Ben bu sene Bayındırlık Bütçesini tetkik
ederken 152 milyon lira tahsisattan küçük su
lar için hemen hemen şayanı dikkat bir para ay
rılmamış olduğunu gördüm.
Arkadaşlar, küçük sular da birçok arkadaş
ların gerek vermiş oldukları soru önergeleri ile
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ve gerekse muhtelif vesilelerle buradan kürsü
den ifade ettikleri gibi memlekette çok büyük
zararlar getiren sulardır. Hakikaten birçok top
raklar su altında kalıyor, mezru arazi harap olu
yor. Bundan sonra da hastalıklar baş gösteriyor
ve saire.
Devlet Bütçesinde her sene görüyoruz ki
bütün Bakanlıklar bütçesinde bir fazlalık var
dır. Yani Devlet Bütçesinden şu Bakanlık işini
geri bırakarak diğer bir Bakanlığın bütçesinin
yükselmesine gidilmiyor.
O halde Bayındırlık Bakanlığı da memleke
tin nafıa işlerini göz önünde bulundurarak bu
küçük suların yaptığı tahriplerin bir an evvel
önüne geçmesini sağlamalıdır. Bunu
plânına
koymasını zaruri bulmaktayım. Bu hususta bir
çok şikâyetler duymaktayız. Memleketi gezme
ye ne zaman gitsek, halkımız bu küçük suların
tahribatından eleman diye bağırmaktadır.
Seçim çevrem olan Balıkesir ilinin köfez
mıntakasında bu neviden birçok küçük sular
vardır. Havran, örencik, Altınova, dereleri gi
bi. Bunların ıslahı için seneler geçiyor, hiç el
sürülmemektedir. Keşifleri yapılmıştır. İki üç
milyon lira içerisindedir. 152 milyon liradan
küçük sular için ayrılacak olan paradan bu iki
üç milyon lira i]e bunların ele alınıp ıslah edil
mesi zamanı gelmiştir. Ben öyle umarım ki,
Körfez mıntakasma iki üç ekskavatör gön
dermek suretiyle mecraları temizlenerek bu
mahzurlar bertaraf edilmiş olacaktır. Manyas
Gölünün yaptığı zararlardan arkadaşım Çeliköz
beyanatta bulundular. Her s-ene uğradığımız
bâzı köyler vardır ki, âdeta ağlamaktadırlar.
Bizim arazimiz mütemadiyen tahribata uğra
maktadır. diyorlar. Onların gördükleri bu za
rarı tetkik edip bertaraf etmek zamanı gelmiş
tir. Bu köylerden biri Manyas yolu üzerinde
Ergili Köyüdür.
Bir de Manyas Sulama Kanalı vardır. Bunu
da biraz daha ıslah ve tevsi etmek zarureti var
dır. Köylülerin anlattıklarına göre bu kanal
biraz daha tevsi edilirse orada on köy daha bu
sulama işinden istifade edeceklerdir. On köyün
istifadesi için yapılacak masraf da her halde
yerinde olur.
Arkadaşlar, Marmara'nın en mühim bir li
manı da Bandırma'dır. Bugün ithalât ve ihra
cat iskelesi olarak çok işlek bir limanımızdır.
Hububat, maden ihracı buradan yapılmaktadır.
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Bilhassa kamyon nakliyatı çoğaldığı bir sırada
Ege mmtakasınm birçok nakliyatı kamyonla
Bandırma'ya gelmektedir. Halbuki, şiddetli ha
valarda birçok vaporlar limana yanaşamamakte,
vaporlar Bandırma'ya kadar vardıkları halde
gerisin geriye dönmektedirler. Bandırma Lima
nının mendireği mevcuttur. Bu 150 metre daha
uzatılacak olursa bu mühim liman ağır durum
dan kurtulacak fena havalarda vaporlarm ya
naşması mümkün olacak dahilî ve harici ihra
catta aksaklıklar olmıyacaktır. Bunun nazarı
itibara alınmasını rica ederim.
9 senelik yol projesinin zannederim birinci
kısmına dâhil buluan Bursa, Bandırma, Gönen
yolu üzerinde Gönen'in Sarıköy Nahiyesi inkişa
fa çok müsait bir kasabamızdır. Elektriğini de
kendi fedakârlığıyle yapmış meydana getirmiş
tir. Bu güzergâhın hemen yakınından geçerek
içinden geçmiyeceğini orada anlattılar ve bu
güzergâhın tamamlanmasında yolun Sarıköy 'den geçmesini rica ettiler ki, hakikaten çok
mümkündür ve bir kasabamızı daha kuvvetli
bir mamure haline getirecektir. Bunun da Ba
kanlıktan nazarı dikkate alınmasını rica ederim.
RASÎM EREL (Konya) — Muhterem arka
daşlar, benden evvel söz alan sayın arkadaşları
mın da izah ettikleri gibi bu memlekette süratle
halledilmesi lâzımgelen ana meselelerden biri de
büyük su işleri ve sulama davasıdır. Kanaatim
ce eğet bu sahada gereken tedbirleri daha radi
kal bir şekilde tanzim suretiyle muayyen bir
istikamete tevcih etmıyecek olursak memleketin
mâruz bulunduğu iktisadi güçlükleri de yenmek
mümkün olmıyacaktır. Ve yine arkadaşlar; mem
leketimizde kesif bir kitleyi teşkil eden Türk
çiftçisinin ıstıraplarını dindirmek için de daha
uzun seneler beklemek zorunda kalacağız.
Filvaki arkadaşlar; Büyük Meclisin sekizinci
dönemini teşkil eden şu dört senelik devre için
de komisyonlarda ve Yüksek Heyetiniz huzu
runda cereyan eden müzakereler, alman karar
lar ve buua muvazi olarak Hükümetin yaptığı
ve yapmakta olduğu ciddi ve enerjik hamleler,
memleketimizin istihsal sahasında geniş bir mer
hale teşkil edecek durumdadır. Yalnız su mev
zuunda henüz işin başlangıç safhasında oldu
ğunu kabul etmek zaruretindeyiz.
Muhterem arkadaşlar; Bayındırlık bütçesini
tetkik ettim ve gördüm ki büyük su işlerinde,
Büyük su işleri için tahsis edilen para mikta-
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rı 16 milyon liradır. Demin muhterem arkadaş
larımın, temennilerine dikkat ettim, seçim böl
geleri için istenilen miktarın malî portesi itiba
riyle bunun yüzlerce üstünde, milyonları ihtiva
ediyor. Böyle bir durum karşısında 16 milyon
lira ile yapılacak iş nedir? Bütçenin heyeti umumiyesine de göz attığımız zaman, diğer fasıl
lardan bir para ayrılmasına imkân olmadığını
görürüz. O halde ne yapmalı? işte arkadaşlar,
Bendenizin mâruzâtımın mihrakını bu nokta teş
kil edecektir. Bunun için seçim bölgemden bâzı
misaller almak suretiyle mâruzâtta bulunacağım.
Bir defa arkadaşlar, seçim çevrem olan Kon
ya ve alelûmum Orta - Anadolu, takdir buyurur
sunuz ki, bir çiftçi memleketi, bir hububat mer
kezidir. Geçen yıl kuraklığa mâruz kalmakla dış
memleketlerden buğday idhali zaruretiyle kar. şılaştık.
Şimdi arkadaşlar; bendenizin naçiz kanaatim
ce, biz bu dâvada âdeta bir muhit dairenin dı
şında yuvarlanıyoruz; asıl hakikat Hazinesini
bize getirecek meselenin içine temas etmiyoruz.
Konya'da bir çiftçi ile temas ettiğimiz zaman
size der ki ben altmış yaşındayım, elli seneden
beri çiftçilik yapmaktayım. Fakat bu müddet
içinde ancak 10 sene iyi hasılat kaldırabildim.
Diğer bir yere giderseniz ve ne kadar ekin ek
tin diye sorarsanız size derler ki ben 200 dönüm
ektim ama, asıl bir tarafa da 20 dönüm ektim,
ümidim orada. İkisi arasındaki hususiyeti sor
duğunuz zaman; işte köyümüzden ufak bir su
geçer ve bu su sıraya konur, sıra gelince biz de
bu sudan istifade ederiz, ya gönen yaparız ya
hut da üstü basma suretiyle bu 20 dönüm daha
çok mahsul verir. Bu 20 dönüm sulu ziraat
benim yiyeceğimi, tohumluğumu ve saireyi kar
şılar, diğer 200 dönümlük kısma gelince; bu,
ancak feyizli yağışlı mevsimlere tâbidir, yağış
bol olduğu zaman mahsul alınır.
Hakikaten arkadaşlar, Orta Anadolu dağ
ları itibariyle çıplak, ormandan âri olduğu için
zaman zaman beklenilen yağmurlar olmadığı
için bu mmtaka halkı mütemadiyen kuraklık
tehlikesi ile karşı karşıyadır. Demek oluyor ki,
bu vaziyet karşısında ziraat işimiz, onun yanı
başında sulama mevzuu ile ahenkli bir şekilde
tanzim etmek mecburiyetindeyiz. Bu mecburi
yeti kaubl ettikten sonra, o halde ne yapmalı
yız.? Arkadaşlar, geçen seneden beri çiftçileri
mizin donatımını temin etmek ve onları makine-
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leştirmek için Hükümetimizin aldığı karar ve
bunun tatbiki memleketimiz için hakikaten son
derece hayırlı olmuştur. Memleket makineleşti, ziraat sahası genişledi ve muntazam nadas
lar yapmak devrine girdi. Yalnız sulama mev
zunu daha esaslı bir şekilde ele alarak yürüte
bilmesi için naçiz kanaatimce, bütün yükünü al
mış, artık tahammülü olmıyan bütçeden ziyade
bunu Millî gelirlerimizle tamamlamak zorun
dayız. Geçen sene Sayın Bayındırlık Bakanının
delâletleri ile Bayındırlık Komisyonuna bir fi
lm gösterdiler. Bu film, hatırımda kaldığına
göre Amerika'nın Kaliforniya mmtakasında
ölüm Vadisi adiyle anılan milyonlarca hektar
genişliğinde, step bir araziyi tahtelarz sularla
sulamak .suretiyle bir cennet vadisi haline ge
tirmişlerdir, yüzme havuzları herşeyi vardır,
herşeyi hazırlanmıştır. Elbette biz milyonların
sarfını istilzam edecek bir mevzu üzerinde Hü
kümetten' talepte bulunacak vaziyette değiliz.
Yalnız şu noktayı belirtmek isterim arkadaşlar-;
meselâ Amerika'lılar Konya'ya yaptıkları se
yahatlerde, Konya'da tahtelarz sulardan fayda
lanmak suretiyle bura ziraatinin inkişaf ettiri
leceğine kanidirler.
Biz diyoruz ki, tahtelarz aulardan pompalar
la faydalanmak için tecrübe mahiyetinde olmak
üzere Bayındırlık Bakanlığı bu işi ele alsın. Bu
suretle ne kadar derinlikten, ne kadar miktarda
su çıkıyor; bu çıkarılan suyun maliyeti nedir?.
Bunları çiftçinin önüne sermelidir. Çiftçi bu ör
nekleri görmelidir. O zaman müşahede kudreti
olan Türk köylüsü, Türk çiftçisi, bunu ele al
mak suretiyle Türk çiftçisi buna el koymak su
retiyle, Dvelete hiç yük olmadan kendi araların
da birleşmek suretiyle bu işlere bir istikamet ve
recek ve kendi bedenî kuvvetlerini de inzimam
ettirmek suretiyle bir teşebbüse geçilecek olur
sa memleket için hayırlı bir merhale olacaktır.
Bendenk' Bayındırlık Bakanlığından, eğer im
kânlar bu sahada çalışmak fırsatını veriyorsa
Konya'da Orta - Anadolu'da ve yurdumuzun
muhtelif yerlerinde örnek olacak şekilde bir tat
bikata geçilmesi çok yerinde bir hareket olacak
tı?.
Arkadaşlarım, bir de bataklıklar meselesi
vardı?.
Benim seçim bölgem içinde bulunan Kara
man'da Çavuşlu bataklığı vardır. Seçim çevrem

0:2

olmak itibariyle söylemiyorum, onun etrafında
5-6 köy vardır. Bunlar her sene ziraat yaparlar
fakat bir taraftan su basar. Hepsine tahammül
ederler, aradan seneler geçer, suyun basmadığı
senelerde bire 30-40-50 faydalanmak suretiyle
hayli istifade ederler. Bu Çavuş bataklığı deni
len saha sadece bir mevkiden gelen suyun mey
lini kaybetmesi suretiyle münhat bir tabakada
birikmesindendir. Bu bataklığın kurutulması
100-200 bin lira arasındadır. Fakat kuruduğu
takdirde her s>ene üç beş misli bir verim temin
edecektir. Hem daha rantabl bir hale gelecek-,
hem de memleketin sıhhati üzerinde müspet te
siri olacaktır. Bu 17lerin süratİe ele alınması
memleketin nefinedir. Şu dört sene zarfında
Bayındırlık Bakanlığını gerek kurutma, gerek
sulama sahasında aldığı tedbirler, memleketimiz
hayırlı bir kademe teşkil edecek ve ilerisi için
de üm'.t vait eden kıymetli neticlerdir. Yalnız
birinci kısım da bu toprak altı sularından fayda^nırıak için köylümüze ve çiftçimize örnek
olacak şekilde bir tatbikat yapılmasının mem
leket için çok hayırlı olacağı kanaatindeyim.
ı
BAŞKAN — Oylama sonuçlarını arzediyo: rum.
',
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Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanunu
tasarısına (247) oy verilmiştir. (247) kabul, ret
vo çekinser yoktur. Nisap vardır. Muamele tanıamdi 1 . Tasarının kanunluğu (247) oyla kabul
edilmiştir.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 y r ı
Bütçe Kanunu tasarısına (262) oy verilmiştir.
(255) kabul, 7 ret, çekinser yoktur. Nisap vardır. Muamele tamamdır. Tasarın UT kanunluğu
I (255) oyla kabul edilmiştir.
i
îstınbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısına(263) oy verilmiştir. (263) kabul,
ret ve çekinser yoktur. Nisap vardır. Muamele
tamamdır. Tasarının Kanunluğu (263) oyb ka
bil1 edilmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yıl» Bütçe
Kanuna tasarısına (276) oy verilmiştir-. (276)
kabul, ret ve çekinser yoktur. Nisap vardır. Mu
amele tamamdır. Tasarının kanunluğu (276) oy
la kabul edilmiştir.
Daha söz söyliyecek 9 arkadaş vardır. 15
dakika istirahat etmek üzere oturuma son veri
yorum.
Kapanma saati : 17,55

ÜÇÜtfCÜ

OTÜEUM

Açılma saati : 18,20
BAŞKAN — Başkan vekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTÎPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Cenap Aksu

(Kocaeli)
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BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz tsmail
Sabuncu'nun.
ÎSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim,
bendeniz Erzincan evleri münaseebtiyle burada
Zeytinoğlu arkadaşımızın, bu evler
pahalıya
çıkmıştır f/c 5 faizini terk etmekle bir şey bah
şedilmiş olmuyor, diye bir ifadede bulundular.
Beri iki ay evvel oraya gittim temeli atılan bir
fabrika dolayısiyle, bu sahayı ve evleri gördüm.
Evlerin bedeli tütün takası ile gelmesi dolayısiyle
belki biraz pahalıya mal olmuş sayılabilir. Fakat
nihayet sordum en pahalısı 11 bin lira ve dört
oda. Bugün eğer ev ihtiyacı olan memleketin
diğer vilâyetlerinde de böyle dört oda ve bu
şartlar altında yapılmak imkânı olsa, bunu her
kes öper de başına kor. Ana caddeleri parke ola
rak yapılmış, yan caddeleri yapılmış. Ayrıca
bu evlere talip olanlara teffizinden üç sene sonra
başlamak üzere ve 30 senede ödenmek imkânı dü
şünülmüş ve buna ait tasarı Yüksek Meclise sevk
edilmiştir. Eğer bu 30 senede ödenecek taksitle
ri peşin paraya tahvil etmek lâzım gelirse bu
nun memleket ölçüsünde nihayet üç bin lirayı
geçmez. Yani üç bin liraya 4 odalı medeni bir
insanın oturacağı bir ev demektir ki bu da pa
halı değildir. Bu mesele yalnız burada değil, <lışarda da zaman zaman bir propaganda mev.z-.ıu
olduğunu görüyorum.
Efendim, bunu bağışlıyalım. neyi bağışlıyor
sun. Nihayet Sivas'ın Şarkında benim memleke
tim de ayni şartları haiz bir yerdir. Bunun için
bir misal arzedeyim;
Erzincan'da hareketi arz olduğu zaman Kara.hisar.tlcesin.de 35 bin nüfus vardı. Bu nüfu
sun 8 - 9 bini ölmüştür. Ben Erzincan'ı kıskan
mıyorum. Erzincan'ı imar edelim, her şeyini
yapalım fakat hakikati de görelim. Hakikaten
gözümle gördüm ki Erzincan'da, mahalleler dı
şında diğer sahalarını da gördüm. Güzel bir hü
kümet konağı ve birçok umumi mebani yapıl
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mış, suyu halledilmiş, fabrika dolayısiyle üç
dört milyona mal olacak bir elektrik işi bayın
dırlıkça ele alınmış, tahakkuk ettirilmeye çalı
şılıyor. Bu şartlar altında propaganda mahiye
tinde âdeta hiçbir şey yapılmamış gibi göster
menin doğru olmadığı kanaatindeyim. 63 vilâ
yetin 30 u ondan daha iyi şartlar içerisinde ya
şamıyor. Bu bağışlamak kelimesi üzerinde Yük
sek Meclisin biraz durmasını rica ediyorum.
Bu kapıyı açmak memlkette iyi netice vermez.
Ben hesap ettim ayda otuz bir lira taksit verme
si lâzımdır. Otuz lira demek bugünkü paranın
iştira kabiliyetini hesap edecek olursak çok
ucuzdur. Yani, bu kadar geniş para bağışlama
yoluna gitmiyelim. Zaten Hükümet şimdiye ka
dar bu havaliye bunun birkaç misli fedakârlık
yapmıştır. Helâl olsun imkân varsa yine yapa
lım. Ama nihayet 600 ev sahibi olacak insan
üzerinde propaganda yapacağız diye bu tarzda
konuşmayı yerinde bulmuyorum. Şayanı şükran
dır, bahşedilen menfaat de çok yüksektir, 30 se
nede ödenecek. Hükümetin bu gibi muaveneti
belki başka sahalara da intikal edecektir. Ama
böyle İri. çığır açarsak her halde yerinde olmaz.
l-on Eı/.incan'lı değilim fakat gittim yakinen
gö;-di;m bitaraf olarak konuşuyorum: Bu yeni
tasarı çok yenirdedir. Bu evler pahalı diye pro
paganda yapmak hiç doğru değildir.
NEOMEDD.IN SAHÎli SİLAN (Tun-Hi) Sayın arkadaşlarım;
Bayındırlık camiasının
çeşitli kollarındaki çalımalarm, sürekli ve ve
rindi olarak, ilerlemekte bulunduğunu görü
yoruz. Bu itibarla, bu yöndeki çalışmaları,
Cumhuriyetimizin yapıcı karakterinin, yapıcı
hamlelerinin müspet ve feyizli eserleri olarak
selâmlıyorum.
Başkalarının bu yöndeki görüş ve düşünüş
leri ne olursa olsun, Cumhuriyetimizin, her ba
kımdan harap bir halde kucakladığı bu aziz va
tan toprakları üzerindeki bayındırlık hamlelc-
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rimizin, değil bugün, hattâ yarın bu yönde çalı
şanlara şeref hâleleri kazandıracağını şüphesiz
buluyorum. Bu itibarladır ki, şimdiye kadar ya
pılanlarla yetinmiyoruz, övünmiyoruz, yapıla
cak daha çok işlerimiz olduğunu biliyoruz.
Aziz arkadaşlarım; demiryolları bakımından
olsun, su ve elektrik tesisleri ve yapı hareketleri
bakımından olsun, karayolları bakımından ol
sun, uzun yıllar, birçok masraflara katılmak,
daha çok emek harcamak zorunda bulunuyoruz.
Karayollanmızın son günlerde, özel bir varlık
halinde özel bir kanun ile, ele alınmış olmasını
Bayındırlık camiasındaki ileri görüş ve düşünü
şümüzün yeni bir nişanesi olarak karşılıyorum.
* Sayın arkadaşlarım; gerçekten, son iki yıl
içinde, karayöllarımız hummalı bir faaliyete ka
vuşmuş bulunmaktadır. Eski deyimle, kuş uçmiyarı, kervan geçmiyen yollarda bile yüksek
mühendislerimiz, mühendislerimiz, fen memur
larımız ve diğer işçi vatandaşlarımız arı kovanı
gibi çalışmakta, uğraşmaktadır.
Çünkü parolamız şudur: Memleketimizin her
köşesinde yüce dağları, azgın suları aşmak ve
ticari, iktisadi bakımlarla olsun, askerî ve içti
mai zaruretlerle olsun, yurdun her yanma yaz
ve kış aylarında emniyetle ve süratle ulaş
mak.
Teknik iesaslar ve vasıtalarla ve kademeli bir
plânla gerçekleştirilmekte olan bu çalışmalara.
benim gibi^ sayın bâzı arkadaşlarımızın, Batıda
olsun, Doğuda olsun, memleketimizin her köşe
sinde rastladıklarını sanıyorum; bundan önce
konuşanlardan da bunu öğrenmiş bulunuyorum.
Bununla beraber ben de bu konuda görüşlerimi
k:saca açıklamak istiyorum.
Aziz arkadaşlarım; Büyük Millet Meclisimi
zin, geçen yıl, çalışmalarına ara verdiği yaz ay
larında, Güneyde (Maraş) İlimizin sınırlarından
Doğu Güneyde (Hakkâri) İlimizin sınırlarına
kadar on dört ilimizi dolaşmak imkânını buldum
ve Bayındırlık camiasından vazife görenleri,
iş alanları, çeşitli zorlukları ve eksikliklere rağ
men, yollar boyunca ateşli bir çalışma hamlesi
içinde görmekle çok ferahlık duydum.
Bu araÖa, (Van) İlimizin (Gürpınar) İlçe
si üzerinden, ancak yaz mevsiminde, binbir
zorlukla bir iki ay geçit imkânı bulunan (Hakkâri) ye, cumudiyetlerin muhteşem manzarası
içinde ve^ ham yolun eteklerindeki kar tabp.'.aı
|prim aşarak gittim; bir yıl önce 1948 yılında
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yolun geçit vermemesi itibariyle gitmek imkâ
nını bulamadığım (Hakkâri) ye, âdeta bir sev
giliye kavuşan bir insan gibi, kavuştum, ora
daki sayın vatandaşlarımızı selâmlamak, tanı
mak fırsatını buldum.
Böylelikle ( Van - Hakkâri) yolculuğunu,
her mevsimde, emniyetle sağlıyabilmek için
(Zap) vadisinde (Kapanlar) adiyle adlandırı
lan, asla geçit vermiyen, tabiat şartları itiba
riyle çok çetin, çok arızalı sahalardaki yol ça
lışmalarını, (Hakkâri) cihetinden olduğu kadar
(Van) a dönüşümde (Çuh) gediğini aşarak,
(Başkale) istikametinden de yol almak suretiy
le yine engin (Zap) vadisindeki faaliyetleri ya
kından kovaladım.
însan ve makine gücü ile desteklenen ve bu
rada söylenmesi çok kolay olan bu çetin yol
ameliye ve hamlelerini, içtimai ve iktisadi ba
kımlardan olduğu kadar, bütün bunların üs
tünde vatanımızın bütünlüğünü, güvenliğini
sağlayıcı bir mahiyet taşımakta olması itibariy
le, gururla karşıladım ve bu yöndeki sıkı ça
lışmaları, özel görüşüme göre, bir fetih mahiye
tinde saydım.
Bu itibarla (Van) ilimizi (Hakkâri) ilimize
bağlıyacak olan yol çalışmalarımızın, yarın
(Beytüşşebafb - Eruh - Şırnak) yolunu da k.-vsaması suretiyle (Hakkâri) ve (Siird) illerimi
zin dahi biribirine bağlanmasını, vatanımızın
savunması, bütünlük ve güvenliğinin sağlanma
sı bakımından çok önemli ve hayati bir zaru
ret olarak görüyor ve bunun da gerçekleştiril
mesini Cumhuriyet Hükümetimizden ve Bayın
dırlık Bakanımızdan rica ediyorum. Bu müna
sebetle, bu uğurda çalışan vazifelileri de, Yük
sek Huzurunuzda takdirle anıyorum.
Bu arada seçim çevremin bulundu,*•;.« " ..ueeli
sınırları içindeki yol işlerimize temas t-lmeV w
bu çevredeki vatandaşlarımızın dileklerin. P' : .
yük Millet Meclisimize ve Cumhuriyet Hükü
metimize, bu mille i kürsüsünden de, duyurmak
istiyorum.

j
ı
j
i

Sayın arkadaşlarım; Tunceli yolları, son yol
seferberliğimizden çok önce, Tunceli'mizin arzettiği çeşitli özelliklerle ve o zaman Dördüncü
Genel Müfettiş ve Tunceli Valisi olan, şimdi
aramızda bulunan Sayın Gl. Abdullah Alpto- *
ğan'ın zamanında, ele alınmış, bu değerli arka
daşımızın değerli ilgileriyle (Elâzığ - Hozat)
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yolu yapılmış, Güneyindeki (Elâzığ) ilimizden
Güneyindeki (Erzincan) ve (Erzurum) illerimi
ze uzanan yüz seksen kilometrelik saha üzerin
de sürekli olarak çalışmalara geçilmiştir.
Böylelikle, değil kış aylarında, hattâ yaz ay
larında bile geçit vermiyen (Seyithan - Yukarı
Ra'bat) arasındaki (Dar'boğaz) üzerinde sınai
ameliyeler ve büyük, küçük çeşitli köprüler
yaptırılmak suretiyle bugün yaz aylarında ol
sun geçit sağlanabilmiştir.
Bu sahanın bugün, (iskenderun - Erzurum)
ana yolu üzerine raslamış bulunması da ayrı
bir kazanç olmuştur; (Harçik) ve (Munzur)
nehirlerini dolanan, yüce dağlar arasından, çe
şitli güzellikler içinde, uzayan bu yolun turizm
bakımından da başka bir değeri bulunmaktadır.
Hattâ bu yol, Kuzey'i Güney'e en kısa olarak
bağlaması itibariyle de ayrı bir önem' taşımak
ta bulunmuştur.
Düne kadar, (Kirzincan .e (Krzııi'um) istika
metlerinden, demiryolu i">• < Çotinkaya'yı aşmak
suretiyle otuz altı ;;.-:;;it; gidilebilen (Elâzığ) a.
bugün (Plümür) İlçemizin Kuzey'indeki (Mu
tu) durağından itibaren Seteri - Bilgediği - Plü
mür - Yukarı Rabat - Hilbeş - Aşağı Rabat - Se
yithan - Kalan - Türüşmek - Sorpiyan - Merci
mek Köyü - Pertek) yolu ile beş saatte gitmek
imkânını o7 d e edilmesi bunu müeyyit bulunmuş
tur.
Aziz arkadaşlarım; bu münasebetle şunu da
ilâve edeyim ki, bütün bunlar, Cumhuriyet Hü
kümetlerimizin milleti ve vatanı kucaklıyor,
basiretli ve ileri hamlelerinin mesut eserleridir.
Cupmhuriyet devrimizde hiçbir eser yapılmadı
ğın! söylîyen, gözleri görmiyen, kulakları işit;'':'y'iı bahtsızlar görsün ve işitsin ki, bütün bu
:,.;•••
•;

y e g â n e OT leli, Millet hizmeti
olan
"''
Hükümetlerimizin,
Cumhuriyet

li.dk Partisi llükümcüermıizin, vatan ve millet
emrindeki sürekli çalışmalarının feyizli arma
ğanları, hizmet nişaneleri, hizmet âbideleridir.
işte, bu suretledir ki, arzettiğim gibi, Kuzey'de (Mutu) da başlıyan ve Seteri - Plünıür'Yukarı Rabat - Hilbeş - Aşağı Rabat Seyithan Kalan - Türüşmek - Sorpiyan - Mercimek Kö
yü - Pertek yolundan geçen yılın Eylül ayı için
de motorlu vasıta ile, Hükümet adamı olarak,
ilk defa geçmiş olan Sayın Başbakanımızı ve
onunla birlikte bulunanları Tunceli'li vatandaş
larımız ver ver büyük sevine tezahürleri ile kar

0:3

şılamış ve yol ve sair bayındırlık hamleleriyle
eriştikleri mazhariyetten dolayı,
Cumhuriyet
Hükümetimize şükran duygularını tekrarlamış
lardır. Ben de, Tünce! i'li vatandaşlarımızın is
teklerine uyarak belirttikleri şükran duygula
rını Büyük Millet Meclisimize, bu Millet kür
süsünden arzetınekle bana verilen vazifeyi ye
rine getirmiş oluyorum.
Bu arada, yine onların ısrarla olan istekleri
ne göre birkaç nokta üzerinde durmak istiyo
rum.
Sayın arkadaşlarım; Dağlık bir mmtakada
bulunan (Nazimiye) ilçemizin merkezi (Harçik) suyunun geçtiği (Darboğaz) boyunca uza
yan ana yola yirmi kilometre mesafededir. Bu
ilce yolunun tesbit edilen esaslara göre, on ki
lometresinin, bu yıl içinde, Karayolları Genel
Müdürlüğünce ele alınması, yapılması bu çev
reye yeni bir canlılık getirecektir.
Eskiden önemli bir ilce merkezi olan ve bu
gün (Mazgirt) ilçemize bağlı bulunan (Çarsancak) Bucağı ile bunun ötesindeki (Muhuııdu)
Bucağında yaşıyan vatandaşlarımız, ticari ve
iktisadi hareketler itibariyle
(Elâzığ) iline
bağlı (Karakocan) ve (Palu) ilçeleriyle temas
halindedir.
Ancak, bu istikamette de yolculuklarda arada
geçen büyük (Peri) suyu çok mahdut zaman
larda geçit vermekte ve adı Melek gibi (Peri)
olan bu çetin su, çok defalar bâzı vatandaşları
alıp götürmekte, birçok yuvaların yıkılmasına
sebep olmaktadır.
Bu acı kayıpların yalnız Tunceli çevresinde
değil, güzel yurdumuzun muhtelif yerlerinde
akan böyle azgın sularımızın geçit vermemesi
yüzünden her yıl büyük bir yekûn teşkil ettiği
bir vakıadır. Bundan dolayı hayatlarını bu az
gın ve taşkın sularda boş yere kaybetmiş olan
vatandaşlarımızı, bu vesile ile, rahmetle anmayı
bir borç bilirim.
Aziz arkadaşlarım; arzettiğim gibi (Peri)
suyu üzerinde esaslı bir köprü yaplıması ve bu
suretle (Pertek - Kalan) arasındaki (Sorpiyan)
mevkiinden Şihsu - Göktepe - Carsaneak yolu
ile (Elâzığ - Palu) demiryolu üzerinde (Yarım
ca) istasyonuna bağlanması, yalnız vatandaşla
rın hayatı itibariyle deiğl, bereketli toprakları
ve nüfus kesafeti itibariyle Tunceli'nin en ileri
durumda olan (Mazgirt) ilçemizin hububat,
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meyva ve üzüm ihracatını en elverişli şekilde
sağlamak imkânını da verecektir.
Hattâ, bu köprü ile arzettiğim istikamette
yeni bir yol yapılması, kuzeyden güneye, güney
den kuzeye olan çeşitli hareket ve taşıt işlerinde
demiryolu ile iltisakı bakımından, çok faydalı
olacak ve memleketin sıkışık ve karanlık zaman
larında bir can damarı gibi millet hizmetine
açık bulunmasını sağlıyaeaktır. Bundan başka
(Mazgirt - Şıhsu) arasındaki kısa yolun da bu yıl
Karayolları Genel Müdürlüğünce ele alınması
bu ilçeye büyük bir hayatiyet verecektir.
Sonra, (Hozat) ve (Ovacık) ilçelerimizi bağbyan kırk kilometre uzunluğundaki yolun ya
pılması ve Munzur sıra dağları arasından (Er
zurum) a bağlanması da bu çevre için çok fe
yizli olacaktır.
Bu arada, Büyük Millet Meclisi Hükümeti
zamanında olsun, Cumhuriyet devrimizde olsun
yirmi beş - otuz yıl içinde yegâne nasibi tek ilk
okuldan ve kasaba içinde küçük bir köprüden
ibaret kalmış olan Çemişkezek ilçemizdeki va
tandaşlarımızın yolsuzluk itibariyle olan acıklı
vaziyetini de arzetmek istiyorum.
Vakıa, memleketimiz, tabiat şartları itiba
riyle, çok çetin bir karekter taşımakta ve Hükü
metimizin yapıcı hamlelerine, isteklerine rağmen,
her ile her işe istenildiği şekilde yetişmesine
imkân olmadığı muhakkak bulunmaktadır.
Ancak (Çemişkezek) li vatandaşlarımız, (Bin
göl) lerden gelen ve diğer sularla kabaran (Mu
rat) suyu üzerinde geçit bulamamaları yüzünden
çok muztariptir. Çünkü ne idari .bakımdan
bağlı oldukları (Tunceli) ile, ne de iktisadi ba
kımdan ilgili bulundukları (Elâzığ) ile muva
sala imkânından mahrumdur.
Bu ilçemizin, (Tunceli) merkezinin bulundu
ğu (Kalan) 'a (Hozat - Hıdırdam) arasından
bağlanabilmesi için evvelce başlanılan ve yedi
kiloemtresi yapılan yol da şimdi yüzüstü bıra
kılmıştır. Bu itibarla bütün tehlikelere rağmen
(Çemişkezek) li vatandaşlar (Murat) suyunu
(Elâzığ) yönündeki (Aşvan> yolunu ihtiyar et
mek zorundadır.
Bu zorluk dolayısiyle de, (Murat) suyu üze
rinde bulunan ve ancak yaz aylarında karşıdan
karşıya sefer eden oradaki deyişlere göre gemi
denilen kelekten faydalanılmaktadır. Fakat, Yaz
aylarında <la, yağmurlu ve rüzgârlı zamanlarda,
bu kelek, âdeta bir Sırat Köprüsü halini almak*
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: ta, bin bir zorlukla karşıdan karşıya geçilmek
te ve her yıl birçok vatandaşın gözleri (Murat)
i suyunda kapanmakta, nefesleri ve hayatları so; na ermektedir.
|
:
;
j
!

Bu itibarla, evvelce muhtelif tarihlerde, Baymdırlık Bakanlığımıza vâki müracaatlarımda
da belirtiğim gibi (Murat) suyunun en dar yerinde esaslı bir köprü yapılması lâzımdır. Bu
köprü yapılıncaya kadar da, emniyetli şekilde
kurulacak varagele tesisatiyle muvasalanın, bu yıl
içinde, sağlanması çok yerinde olacaktır.
Aziz arkadaşlarım;
Şimdi, yüksek huzurunuza çıkmadan önce,
bu mevzuu ile ilgili olarak, Çemişkezek'te Ömer
Faruk Yetiş adlı sayın bir vatandaşımız tara
fından 12 Şubat 1950 günü yazılmış bulunan
özel bir mektubu, aziz (Çemişkezek) lilerin bu
yöndeki ıstırabını belirtmek için, müsaadenizle
okuyorum.

«Sayın Milletvekilimiz :
Çemişkezek halkının köprü ve yol işindeki
ıstırabını yakından biliyorsunuz; fakat, hâlâ
bu işten hayırlı bir haber alamamış bulunuyo. ruz. Yol bir yana, hiç olmazsa (Murat) suyu
üzerindeki köprüye acaba bu yıl başlanabilecek
m i l Köprü tahsisatı 1950 yılı Bütçesine konul
du mu?. Bütün vatandaşlar sabırsızlıkla bu ha
beri gözlüyoruz.»
Saynı arkadaşlarım; bu, vaziyetin ciddiyetini
(Çemişkezek) lilerin bu yöndeki derin ıstırabını
belirten başka bir belgedir. Bu itibarla Bakan
arkadaşımızın, bu yıl, Karayollar Genel Müdür
lüğümüzün bu işe önemle el koymasını istiyo
rum.
Bu konuda, evvelce vâki bir müracaatımda,
Bayındırlık Bakanlığında bulunan bir arkada
şım bana şöyle demişti :
«Daha mühim yollar varken, körbağırsak gi
bi olan (Çemişkezek) in köprüsüne ve yoluna
para- veremem».
Tabiî, ben, o zaman, bu sözlere karşı gereken
karşılığı vermekten geri kalmadım. Ancak, yıl
lar geçti, (Çemişkezek) köprüsü ve yolu hâlâ
yapılmadı. Fakat muti ve mütevazi, Cumhuri
yet Hükümetimize sadık olan (Çemişkezek) liler
de bu yurdun öz Türk çocuklarıdır ve onları da
yola, köprüye kavuşturmak bizim vazifemizdir.
Ben, bu acı durumu, yüksek huzurunuzda da
böylece belirttikten sonra artık başka söyliye-

- m-

B : 51

20. . 1950

eek hiçbir yer kalınıyor; bu konuda, bugün için
başka hiçbir diyeceğim kalmıyor.
Sayın arkadaşlarım; böylelikle Doğu ve Gü
neydoğu illerimizle Tunceli'mizin Bayındırlık
bakımlarından olan durumunu, kendi görüşleri
me ve vatandaşlarımızın isteklerine göre, yük
sek huzurunuzda arzetmiş bulunuyorum.
Bu arada, Bayındırlık camiamızın muhtelif
kollarında çalışan bütün vazifelileri teşekkür
ve saygılarla selâmlarken, sözlerime şu suretle
son vermek istiyorum:
Güzel vatanımızı Bayındırlığa kavuşturmak
için, feragatle, arı gibi çalışan ve göğüslerinde
arı remzini taşıyan yapıcı vatan çocukları, Ba
yındırlık unsurları! Yollarınız daima açık, çalış
malarınız daima başarılı olsun. Çünkü, aziz
Türk Milleti sizinledir; Cumhuriyet Hükümeti
sizinledir, Türkiye Büyük Millet Meclisi sizin
ledir; ileri ,daima ileri!..
BAŞKAN — Söz sahibi arkadaşların isim
lerini bir defa okuyayım, ona göre sırasını bil
sinler :
Ahmet Çınar
ibrahim Arvas
Yılmazipek
Menteşeoğlu
Zaimoğlu
Eyidoğan
Kocagüney
Zeytinoğlu
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Arkadaş
lar; bendeniz fazla maruzatta bulunmıyacağım.
Yalnız bütün mütalâa ve izahlarımı bir nokta
üzerinde teksif edeceğim. Bu suretle Yüksek
Meclise, memleketin mâruz bulunduğu bir emrivâkiyi, kudretim yettiği kadar izaha çalışaca
ğım : Onun için yalnız bir mevzudan bahsedece
ğim, bu mevzu da Seyhan barajı meselesidir.
Saym Bakan, bunu bir idefiks olarak, bir
fikri sabit olarak bu iş üzerinde durduğumu
ifade etmişler. Fakat bu, bir fikri sabit değil
dir, ben büyük bir zarardan Büyük Meclisi ha
berdar ediyorum. Eğer bunda muvaffak olabi
lirsen!, memleketi bu zarardan kurtarmış ola
cağız. Bu mesele Meclise Seyhan barajına 13
milyon lira sarfetmek üzere geldi. Fakat bu pa
ra iki sene içerisinde büyüye büyüye bugün 150
milyon liralık bir mevzu olarak karşımıza çıkmış
bulunmaktadır. Bunu etraflıca izah etmek isti
yorum. Yüksek Meclisin malıVmu olduğu üzere
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Seyhan zaman, zaman taşmakta ve Çukurova
halkını ızrar etmektedir. Tarih boyunca bu ova
da oturanlar bu feyezanla mücadele etmiş, hat
tâ ovada hüyükler yapmışlar, feyezan olduğu
zaman hayvanlariyle birlikte buraya çıkmak
için yine bu ovada kanallar açmışlar, fazla su
ları tahliye etmek için, Seyhan'ın etrafına set
ler yapmışlar fazla sular taşmasın diye. Biz
esefle kaydedelim ki, bugüne kadar, yahut bu
«bir sene evvelisine kadar hiçbir şey yapılmamış
tır. Hadırh denilen bir köyde feyezan dolayısiyle 10 - 15 insanın ölmesi cümlenizin malû
mudur. Hadırh Adana'ya 10 kilometre mesafe
dedir. Buraya telefon tesisatı yoktur. Feyeza
nın başladığı Hadırh'lara telefonla dahi haber
verilmemiştir. Feyezan köylüleri uykuda yaka
lamıştır. Bendeniz bu kadarhk yaptığım tetkikatta köylüler bana dediler ki, eğer bize bir sa
at evvel feyezan haber verilseydi biz taşkını
önlerdik. Taşkını önlemek mümkün olmasa bi
le hiç olmazsa uykuda bu felâkete yakalanmaz
dık diye ifade ettiler. Arzetmek istiyorum ki
bu kadar felâketlere mâruz kalan bu havalide
biz hiçbir tedbir almamışız, hattâ bir telefon te
sisatını bile kurmamış bulunuyoruz. Hâdisele
rin tekerrürü, felâketlerin tekerrürü nihayet bi
zi bu mesele üzerinde ciddiyetle durmaya mec
bur etmiş ve projeler hazırlanmaya başlanmış
tır. Bu projeler üç şekilde mütalâa edilmiş. Bi
risi, Seyhan etrafında set yapmak ve feyezanı
bu suretle önlemek. İkincisi; ovada kanallar aç
mak ve açılan kanallarla fazla suyu denize ver
mek. Üçüncüsü de; baraj meselesidir. Bu üç
mevzuun hepsi de 10 - 15 milyon lira arasında
mütalâa edilmiştir. Ve Meclisin huzuruna ba
raj 15 milyon liralık iş olarak gelmiştir. Meclis
de 15 milyon lirayı kabul etmiştir. Yani üç so
lüsyonda mütalâa edilen işlerin her biri 15-15
milyon liraya yapılacağına göre Meclis, barajı
tercih etmiştir. Fakat, iki sene evvel 15 milyon
lira olarak Meclise gelen baraj işi bugün 150
milyon liraya mal olacak bir mevzu haline gel
miştir. Gerçi projeye iki vazife daha tahmil
edilmiş oluyor. Birisi o civarın elektrifikasyonu
diğeri sulama işleri.
Şimdi arkadaşlarım bu proje üç vazife yapa
caktır, Ben bu üç işin şu şekilde yapılmasına ka
ni bulunuyorum. Bakanlık geçen sene, (Bunu
şükranla yadetmek lâzımdır) dört milyon lira
ya Seyhan etrafındaki setleri ihale etmiştir. Bu
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setler Seyhan'ın feyezanını önliyeeektir. Aynı
zamanda Seyhan'ın kapasitesini 'en az dört beş
misline çıkaracak ve sarfiyatını 1200 - 1400
M 2 ına yükseltecektir. Halbuki normal feyezan
lar hiçhir zaman bu miktarı bulmaz. 10 senede
»bir vâki olan anormal feyezanlar ise bu proje
de zararsız şekilde ovaya verilecektir. Ovaya
taşan feyezanlar, feyzini, bereketini bıraktık
tan sonra ve araziyi gübreledikten sonra tabii
ye edileeek, tahliye kanalları vasıtasiyle boşal
tılacaktır. On senede vâki olacak bir feyezan
la aynı zamanda bir gübreleme imkânı hâsıl
olacaktır. Esasen taşkınlara feyezan denmesi
nin bir sebebi de feyiz ve bereketini ovaya bırakmasmdândır.
Baraja izafe edilen ikinci rol sulama mese
lesidir. Barajın arkasında toplanacak su ile
Adana Ovasını suluyacağız diyorlar. Muhterem
arkadaşlar, bugün Seyhan'ın saniyede yüz ton
sarfiyatı vardır. Bu su iki milyon dönüm ara
ziyi suluyacak kudrettedir. Halbuki Adana
Ovasının vüsati bu kadar yoktur. Bayındırlık
Komisyonu, 165 milyon lira su işlerine tahsisat
verilirken, esaslı bir tahkikat yapmış ve Adana
ovasının su ihtiyacını şöyle tesbit etmiştir: Sey
han ovasında 190 bin dönüm araziyi sulayacak
tesisat yapıldığı halde bunun ancak üçte biri
sulanmaktadır. Tesisat yapıldığı halde üst ta
rafı sulanmamaktadır. Netice olarak elimizde
2 milyon dönüm araziyi sulıyacak su denize
akıp gitmektedir. Biz ise su Akümüle etmeye1
çalışıyoruz, baraj yapalım diye düşünüyoruz.
Bunun da izahını şöyle yapıyoruz; diyoruz ki.
Sayın Bakan da komisyonda ayni izahı yaptı- ı
lar. Biz Adana ovasında pirinç ekeceğiz. Cim- i
kü pirinç çok su ister. Mevcut su çok fazladır. ı
Buna rağmen baraj yapıyoruz. Şeker kamışı j
ekeceğiz ve pirinç ekeceğiz. Halbuki biz pirinç- j
ligi bataklıklar civarında dahi uygun görme- J
inekteyiz. Sonra şeker kamışı ekeceğiz. Bunlar
dan hangi fabrikamızda şeker yapacağız. Arka
daşlar, bu, bir izah tarzından başka bir şey değildir.' Hâdiseler, emrivakiler bizi bir noktaya j
getirmiş, bulunduğumuz noktanın bir izahını s
yapıyoruz. Çok tevafuku olması dolayısiyle, her i
kesin bilmesine rağmen bu hali Nasreddin ho- j
canın bir hikayesiyle kıyas edeceğim. Malûmu- i
âliniz hocanın borcu varmış. Nasıl ödiyeceksin j
demişler...
<
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ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Bununla o ki*
yas edilir mi? însaf.
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Yola ça
lı koyacağım, koyunlar geçecek, yünleri takı
lacak, ben de onları toplayıp satacağım, ve bor
cumu ödiyeceğim demiş. Biz de şeker kamışı
ekeceğiz, ondan şeker yapacağız ve ondan son
ra da barajın rantabilitesini hesap edeceğiz. Ben
arzedeyim, siz de kendinize göre hüküm veriniz.
Yani arzetmek istediğim nokta şudur; bizim,
suya ihtiyacımız olmadığı halde ilerde yapaca
ğımız şeker fabrikasına şeker kamışı hazırlamak
üzere bugün baraj yapma su toplama durumun
da bulunuyoruz.
Sonra baraja üçüncü olarak elektirifikasyon
işi izafe ediliyor. Halbuki bu civarda bir Kadın
cık mevkii vardır, elektrik santrali kurulacak
olursa bu takdirde muhitin elektrik işi halle
dilmiş olacaktır. Bu işin projeleri hazırdır. Ba
yındırlık Komisyonu raporunda sulama için 10
milyon lira sarfetmek lâzımdır diyor.
Şu halde on milyon lira sulama, Kadıncık
santrali için de 15 000 000 lira ki ceman bu iş
ler için 25 - 30 milyon lira bir paraya ihtiyaç
var demektir. Bunlar bu para ile yapılabilecek
tir.
Arkadaşlar; barajın bugünkü 150 milyon
liralık duruma gelmesi şu şekilde olmuştur. Bu
iş için Meclise 13 milyon liralık bir teklifle ge
linmiş; bu teklif kabul edilmiştir. Bunun proje
si 700 bin liraya bir ecnebi firmaya yaptırılmış.
Bu proje yapılırken bunun fiyatının 15 milyon
lira civarında olmadığı anlaşılmıştır. Bunun üze
rine bu meseleyi biz huzurunuza getirdik. O
zaman sayın Nihat Erim şu şekilde beyanda
bulunmuştu. Bu proje 40 - 45 milyon liraya ta
hakkuk edecektir. Elektrifikasyon işi de bunun
içine dâhildir demişlerdi. Aradan bir sene geçti.
Bunun 100 milyon liraya çıkacağı anlaşılıyor.
Sulama işi de 50 milyon liraya çıkıyor, bu defa
mevzu 150 milyon liralık yani, Meclisin 25 - 30
milyon lira olarak ölçtüğü şey 150 milyona çık
mış oluyor, bu noktada da kalacağı kestirilemez.
Arkadaşlarım, birçok kıymetli milletvekil
leri burada kendi memleketlerinden, kendi işle
rinden, bahsettiler.
Biz bu derece paraya muhtaç olduğumuz,
roübrem ihtiyaçlarımızın bulunduğu bir' zaman
da yalnız Adana'ya, bilhassa lüzumsuz olarak
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150 milyon lira sarfedersek bu, memleket için j ya ihtiyacı olup olmadığının iyice tetkik edilme
iyi bir şey olmaz.
si lâzımdır. Adana Ovasının ne, dereceye kadar
ihtiyacı olup olmadığı Ziraat Bakanlığınca tetkik
Arkadaşlar biz daima inşaatlarda emrivaki
edilmemiştir.
Bütün bu projeler yapılıp bunun
ler muvacehesinde bulunuyoruz, bu emrivakiler
I
üzerine
işi
kurduktan
sonra, meseleyi vaz'ettik
bizi kendimize rağmen, Meclise rağmen sürük
ten sonra işe başlamalıdır, yoksa yanlış bir şey
leyip götürüyor, insiyatif bizden çıkıyor, emri
yapılabilir. İşte misal :
vakilerden biridir, bize 3,5 milyon liraya çıka
Bursa Ovasında yapılan bir hata; Mustafa
cak diyorlar. Bir sayın profesör, ecnebi mütakemalpaşa
Ovasının sulama tesisatı hakkında
hassıs, 3,5 milyon liraya çıkacaktır, diyor. Son
Bayındırlık Komisyonunun
raporundan şunu
ra Mecliste mevzuubahis oldu, iki sene önce sa
okuyorum: (Regülâtör ve sulama tesisatı da bit
yın Cevdet Kerim încedayı 35 milyon liraya çı
memiştir, Mustafakemalpaşa Ovasının sulamaya
kacaktır buyurdu. Bugün 52,5 milyon liraya çı
ihtiyacı olup olmadığı da bugün müşakaşa mev
kacağını öğreniyoruz. Ben o kanaatteyim k i ; bu
zuudur
». Buraya 300 bin lira para saırfedilmiş52,5 milyon lira ile kalmıyacak, çünkü tefriş
tir.
meselesi var. 70 - 80 milyona varacak. Büyüye
Bir başka mevzu : Manyas O ölü şeddesi « ay
büyüye bir defa oldu, diye, diye onar yirmişer
nı zamanda sulanması düşünülen 30 bin dönüm
milyon lira verdik diye Büyük Millet Meclisi
arazinin de suya ihtiyacı olmadığı 1942 senesinde
bütün millete rağmen sırtımıza bu bir yük ola
200 dönüm için su istenmesi ile sabittir »
rak yüklenmiştir..
Arkadaşlar, yani 30 bin dönüm araziden
Bu i>roje içinde bilhassa çok dikkatli olmamızı
200 dönümü için su istiyorlar.
istirham edeceğim. Bu projeden bahsederken ra
« Buna göre gerek bu şeddelerin yapılması ve
por diyorlar, bu rapor bunun rantabilitesini iyi
gerek
Karadere sulama şebekesi için sarfedilen
ce hesap etmiştir diyorlar.
para hede,r olmuş sayılabilir ».
Arkadaşlar; kalem seyyaldir, istediğimiz is
Fazla başınızı ağrıtmıyacağım. Bu, bu min
tikamete raporları çekebiliriz.
val üzere devam edip gitmektedir.
Su işlerine 31 milyon liralık tahsisat verildiği
Bursa Ovasında hata ettik, şimdi şunu hemen
zaman, bu tahsisata esbabı mucibe olarak, kısa
ilâve edeyim ki, arazinin suya ne dereceye ka
zamanda Hazineye intikal edeceğini beyan etmiş
dar ihtiyacı olduğunu sarih ve katî surette gös
lerdi. Bu, 120 milyon liraya çıktı. Bu 120 mil
terilmemiş olmasından ileri gelmektedir. Fil
yon liranın faizini de bu para çıkaırtamamaktavaki Türk mühendisi vazifesini yapmıştır. Bu
dır. Amortisini bırakalım. İşletme hattâ mas
sulamanın yapılmasında teknik ve fen hâkim
raflarını da karşılıyamamak durumundadır. Bi
olmamış, daha ziyade politika hâkim olmuştur.
naenaleyh, biz rapora bağlanarak, realiteleri
Çünkü yapılan regülâtörler yıkılmamıştır. Bu
gözden uzak tutmryalım.
bakımdan
mühendis
vazifesini
yapmıştır.
Sonra denilebilir ki, siz böyle diyorsunuz.
Hata bu ovada sulama tesisatı yapılmasını dik
Bayındırlık Bakanlığı bunun aksini mütalâa edi
te eden siyasettedir. Sonra arkadaşlar; bu ba
yor, faydalı olacağını mütalâa ediyor. Ortada
rajı yapmak yalnız şimdi değil herhangi bir
kıstas nedir? Ben şunu teklif ediyorum.
harb zamanında her zaman bir tehlike teşkil
Yüksek Mühendisler Birliği, Mühendisler Bir etmektedir.
liği, Yüksek Mühendis Mektebi, mühendis mek
Ayrıca, bu baraj sularının tazyiki altında
tebi, bütün mühendisler arasında bir anket
ovada tereşşuhat olacaktır. Adana ratip bir ik
yapılsın ve bunun muhassalâsı olarak bir karara
limdir. Altında deniz, üstünde deniz. Kocaman
varılsın. B«n bu teklifi yapıyorum. Çünkü çok
deniz tesis ediyoruz. Bütün bunları göz önüne
mühim bir mesele ile karşı karşıya bulunmakta
almak lâzımdır. 150 milyon lira tutan bu iş
yız.
her tüten ocağa kırk lira vergi tahmil etmekte
Sonra arkadaşlarım, sulamaya ihtiyaç dere
dir. Şarkta tüten her ocakla Garpte tüten her
cesi hakkında sizleri biraz daha tenvir etmek için
ocağın vereceği kırk lira ki, her vilâyete üç mil
şunu arzedeyim:
yon lira düşer. Bu miktar her vilâyete tevzi
edilecek olursa, her vilâyetin ön safta olan işi
Bir sulama işine başlamadana ovanın sulama-
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ele alınmış olacaktır. Kendilerini aylar içerisinde amorti edecek mevzuları olan bir memlekette
biz, inşası dabi 5 sene sürecek olan bir baraj
işine girmemiz, bilhassa bunun meşkûk neticeleri
muvacehesinde, hatalı olacaktır.
Sonra arkadaşlar, bu Adana meselesine bir de

j
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şu noktadan temas etmek istiyorum: Ormanlama
meselesi. Feyezanları daimî surette önlemek ancak ormanla olacaktır. Çünkü baraj nihayet
70 - 80 sene çalışır ondan sonra nebatla dolar
su tutmaz olur. Bunun için ormanlama bir zaruıottir. Eski Orman Umum Müdürü Prof esör Mazhar Dikerin bu husustaki bir mütalâasmı arzedeceğim: [17 nci yüz yıl Fransa'nın
Sen nehri bizim Seyhan nehri kadar tehlikeli ve
vahşi bir nehir idi. Milyonlarca franga mal
olan beton tahkimatlara istinadeden duvarlar
ancak birkaç sene dayanabiliyordu. Bu hal 100
yıl
devam
etti
ve
Fransız
mühendislerinin ancak 70 sene önce alay ederek reddet
tikleri bir Fransız
ormancısının
projesini
tatbik etmek sayasinde bu âfeti önleyehildiler:
Sen vadisini ağaçlandı rlar. Ne yazık ki, bizim
aynı yolda hareket etmemiz lâzım gelirken halen
en çok tahrip edilen sahalar bu nehir vadileridir.
Orman en emin ve en mükemmel su regülâtö
rüdür. %iı*a ormanlık sahadan geçen nehirlerin
su seviyeleri birdenbire alçalıp yükselmez, or
man suyu nehre birdenbire değil ağır ağır ve
daha uzun zaman verir].
Simdi arkadaşlar orman mevzuuna girmiş
ken; filhakika bütün memlekette feyezanlar senebe sone artmaktadır. Bu sebeple ormanlarımızı
tahrip edilmekten kurtarmak, yenilerini yetiştir
meye gayret etmek mecburiyetindeyiz. Sırası
gelmişken şu kışımı da okumadan geçemiyece
ğim burada diyor ki: [Orta - Asya'dan orman
sizi aşma dolayısiyle göç ettiğimiz hakikatsa yüz
lerce yıl sonra aynı âkibete düşmememiz için
gerekli tedbirleri milletçe almak zorunda bulu
nuyoruz. Zira gideceğimiz ikinci vatan sahası
artık mevcut değildir.]
Orman işi işte bu kadar mühimdir.
Hattâ burada hesaplar yapmış : 25 yılda
talhrip ettiğimiz orman 25 milyar lira değerin
dedir diye ifade ediyor. Biz ise 25 yıldan beri
bu topraklar üzerinde, demiryolu olarak, yol
olarak, hususi şahıslar, şahsiyeti hükmiyeler
olarak, Devlet ve fert olarak 10 milyar liradan
fazla bir şey koyamamış bulunmaktayız, Halbu-
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ki yalnız orman olarak bu memleketten giden tabiî vatanın ifadesi olarak bir şey zayi edil
diği de muhakkak - orman olarak kıymet diye
ifade edilehilecek kısım bunun çok üstündedir.
Şu halde biz ormanlarımızı dikkatle ve titizlikle
muhafaza etmek durumundayız.
Eğer vaktinizi suiistimal etmezsem, Saym
Başkan da müsaade ederse başka meselelere de
temas edeceğim. Muhtasar, hemen bir iki keli
me ile de birkaç mevzua temas etmek istiyo
rum.
Şimdi şunu şükranla kaydederim ki, su iş
leri hir kanun hazırlamış ve bu kanun huzuru
nuza gelmek üzeredir. Bu kanun, Su Kurumu
Kanunudur. Bu su kurumu bir regülâtör vazi
fesini görecektir. Ve rantabl işleri ele alacak
tır. Bizim daima bahsettiğimiz plansızlık bu su
retle halledilecektir. Çünkü verimli olmıyan iş
lere 'bu kurum el koymıyacaktır. Politik tesir
ler de mümkün mertehe azalacaktır. Ancak bu
kanunun bir an evvel gelmesi ieabeder.
Sonra, içme su işlerimiz vardır. Arkadaşlar,
şunu da şükranla kaydedelim ki, memlekette
geniş bir anlayış ve geniş bir hamle ihtiyacı te
essüs etmiş bulunmaktadır. Her yerde, her be
lediye. her köyde ve kasaba temiz su içilmesini
arzu etmektedir. Ama şimdiye kadar bu hususta
bir şey yapılmamış desek de olabilir. Çünkü 40
ıbin köyden ve 1000 küsur kasabadan ancak bu
güne kadar yapılan birkaç yüzden ibarettir.
Şu halde memleket temiz bir içme suyundan
mahramduı*. Bu büyük hareketi ve memleketin
bu büyük tazyikini karşılayabilmek için malî
takatimiz fazla değildir. Şu halde biz ucuz bo
ru sistemlerine giderek bu malî imkânsızlığı te
lâfi etmek medburiyetirideyiz. Meselâ font bo
ru diyoruz. Tazyikld olmıyan suların isalesinde
pekâlâ beton boru kullanılabilir. Bu font boru
dan 4 - 5 defa daha ucuzdur.
RAStH KAPLAN (Antalya) — Onların da
çoğu toprak çıkıyor.
AHMET ALÎ ÇINAR (Devamla) — Tabiî
iyi yapılmak kayıt ve şartiyle. Sayın Rasih
Kaplan'm buyurduğu gibi, beton horu tecrübe
si ilk defa iyi netice vermedi. Çünkü borular
iyi yapılmamış. Bunların makineleri getirtil
mek ve nispetlerine dikkat edilmek şartiyle iyi
cins boru yapmak zor bir iş değildir. Avrupa'
da birçok memleketler bunu tatbik etmektedir.
Sonra bir de eternit boru vardır. Eternit
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'boru font 'boruya nazaran % '50 nispetinde ?
ucuzdur. Projeler tetkik edilirken bunlara dik
kat edilmesi çok yerinde olur. Bayındırlık Ba
kanlığı 'bunlara dikkat •edememek durumunda
dır. Çünkü ibir fon tesis edilmiştir, bütün bele
diyeler de bu fon üzerine düşmüştür. Herkes
projesini getiriyor. Tâbiatiyle Bayındırlık Ba
kanlığı kendisine gelen bu projeleri nihayet bir
imkân nispetinde tetkik etmek vaziyetindedir.
Bir sene içinde 300 proje tetkik edilmek üzere
gelirse elbette !bu arzettiğim şeylere varıncaya
kadar tetkik edememek durumunda kalacak
tır. Bu tetkiklerin yapılması suretiyledir ki, ma
lî noksanlarımız kısmen önüne geçilmiş olur.
Sonra hidroelektrik işleri. Sularımızın taka
tinden kâfi derecede istifade edememekteyiz.
Şöyle gldbel olarak yaptığım hesaba göre her
sene bir milyar lira kaybedilmektedir. Kömür
daima elimizde mevcut 'bir stoktur. Bu sene ol
mazsa gelecek sene çıkarırız. Ama su takati her
sene, elimizde kalmamak üzere gitmektedir.
Binaenaleyh biz su kudretlerinden âzami dere
cede istifade etmeye çalışmalıyız. Bilhassa köy
lerimizin yanında değirmenler mevcuttur, iler
köy değirmenine bir elektrik tesisatı kurmak
kabildir. Son yıllarda Amerika'da komple su
tesisleri yapılmış bulıınmaktadıı-. Bunlar 15 bin
liraya mal olmaktadır; bunlar bir değirmene
bağlandığı zaman köyü tenvir etmek mümkün
olmaktadır. Bu hususu da düşünmek yerinde
olur.
-d
Sonra arkadaşlarım Erzincan evlerinden
bahsettiler. Ben; Devlet eliyle yapılan evlerin
pahalı olduğuna kaniim. Doğu'da yapılan evler,
normal fiyatlara nazaran üç misli pahalıya mal
olmaktadır. Sayın arkadaşım Kemal Zeytinoğlu'nun temas ettiği gibi; bu evler vatandaşlara
pahalıya gelmektedir. Vatandaşlar bu evleri
alamamak durumundadır. Sonra bu evleri biz
dışardan ithal etmiş bulunuyoruz. Bu işte bir
hata edilmiştir; Devlet ucuz ev yapmalıdır.
Gördes'te de aynı şeye gitmemeli ucuz bir siste
me gitmelidir.
Bu arada Eternit malzemesinin kullanılma
sını da düşünmek zaruretindeyiz, ormanların
azaldığı bir zamanda bu lâzımdır, çünkü bu tak
dirde kereste az kullanılacaktır.
Hattâ bu Erzincan evleri için çok dediko
dular oluyor, benim kulağıma gelen şey; Avus
turya'dan bu malzeme Türkiye'ye gelirken va-
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pur İtalya'ya uğramış, İtalyanlar bizim kaptana
demişler ki biz bu malzemenin Habeşistana git
tiğini zannediyorduk, Türkiye'nin böyle bir
hata yapacağını sannıazdık demişlerdir.
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADALAN (İzmir) — Size kim nakletti?
AHMET ÇINAR (Devamla) — Semra kana
lizasyon meselesi.
Muhterem arkadaşlar bu Ankara kanalizas
yonu evvelce bir Alman firmasına verilmişti,
bizim bunu yap&mıyacağımız kanaati vardı, fa
kat harb doiayısiyle kendimiz yapmak duru
munda kaldık. Bunu da Bayındırlık Bakanlığı
muvaffakiyetle başarmıştır.
Yalnız bir mâruzâtım var, ifade etmek iste
diğim nokta bu kanalizasyonun hâlâ çalışma
makta olmasıdır. Bu kanalizasyonun taşıdığı
şey tasfiye edildikten sonra işletmeye açaeaklarmış. Bunun için de 10 milyon liraya ihtiyaç
varmış. Fakat arkadaşlar ,bu kanalizasyonun
muhteviyatı ovalarımıza; suya ve gübreye muh
taç ovalarımıza; suya ve gübreye ova
larımıza verebiliriz. Hattızatında
bu bir
kıymettir. Tasfiyeye dahi lüzum yoktur. Alman
ya'da kesif mıntakalarda bile bunların tasfiye
edilmediğini öğrendik. Esasen bir profesör de
bu suların tasfiyeye muhtaç olmadığım, ovalara
vermek lâzımgeldiğini söylemiştir. Biz Alman
ya'da tatbik edilen usulü tatbik edebilir ve ova
larımızı feyze gark edebiliriz. Derhal kanalizas
yon çalışsın, bu tesisatta yapıl m anı alı. Bu ka
nalizasyon masrafına bundan istifade edenlerin
iştirakini sağlıyacak bir kanun hazırlanmalıdır.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar
kadaşlar, Van'a giden tren yolu için Hüküme
te ne kadar teşekkür etsek azdır. Ancak, gönül
ister ki, bu iş biraz daha hızlı bir tempo ile ol
sun, çünkü biraz yavaş gidiyor.
Erciş, Muradiye, Şatak'da başlamış olan ve
fakat natamam kalmış bulunan memur evleri
vardır. Bunların ihalesi 1946 da yapılmıştır, lâ
kin hâlâ tamam olmamıştır. Bu sene de ikmal
edilmezse, sarfedilen emekler boşa gidecektir.
Bendeniz pek eski bir Türk diyarı olan Es
ki Albak sancağından ve yeni Başkale kazasın
dan bir nebze bahsetmek ve yüksek atıfetinizi
celbetmek isterim.
Bu eski Türk diyarının ne yolu, ne ışığı ve
ne de suyu vardır maalesef. Burada olsun, Hak-.

-~ 904 —

B : 51

20.2 . 1950

kâri merkezinde olsun tren yetişinceye kadar
hiç olmazsa birer hava meydanının tesisi pek
zaruri ye lâzımdır. Yani Çölemerek ve Başkalede. Hava nakliyatının geçen sene buralarda bü
yük iyilikleri görüldü. Hava yoliyle iaşe usulü
askerî birliklerimizi ve jandarmayı ve halkı
içinde kaldıkları müşkül vaziyetten kurtardı.
Binaenaleyh buralarda birer meydancık kurmak
gayet yerinde olur.
Başkale'nin elektriği için Soti suyundaki şe
lâle üzerinde geçen sene etüd yapılmıştır. Bu
su Spiriz, Nedirok, Soti; bu üç namla yadedilmektedir. Bunun etüdü yapılmıştır, ve Başka
le'de Çekvan içme suyunun da etüdü yapılmış
tır. Bunların 1950 senesinde tahakkuk ettirilme
sini aziz Bakan arkadaşımdan rica ediyorum.
Hakkâri de ayni vaziyettedir. Orada da Katraması suyu üzerinde etüdler yapılmıştır. Bun
lar şelâledir, bir defa masraf yapılacaktır, bir
tesis masrafı lâzımdır. Ondan sonra hiçbir mas
rafı yoktur. Bilhassa Hakkâri hakkında aziz
Bakanımın nazarı dikkatini celbederim; Suriye,
Irak ve Iran gibi üç Devlete hemhudut olan bir
vilâyetimizin karanlıkta kalması, içme suyu olmamasij yolunun yapılmaması ve nihayet topyekûn medeniyetin oraya kadar ulanmaması çok
can sıkıyor. Bunun teşriini bilhassa rica ediyo
rum1.
Sonra arkadaşlar bunun yolu başlamıştır,
kabanlardan geçen, zap kenarından geçen bu
yol maalesef pek yavaş yürümüştür. Bunun da
hızlandırılmasını bilhassa rica ediyorum. Van'
la Albâk sancağı ki bu pek eski bir Türk lidir,
tarihten' mukaddem Türk ili. Bu Albak sanca
ğı; arasmda Çuhgediği verdir ki 3000 rakımlı
dır. Kışın değil, ilk baharda bile buradan işle
mek imkânı yoktur. Güzeldere, en güzel ve" en
emin bir geçit temin eder kışın.
Diğer tâli yollarımız da vardır ki meselâ,
kaza ile vilâyetler arasında hiçbir muvasalası
yoktur.
Hakkâri ile kazaları arasında meselâ, Bey
tüşşebap Yüksekova, Semdin^ arasında hiçbir
muvasala yoktur. Bu arada bu ana yollarımız
bilhassa Van ile Bitlis ve dolayısiyle Mukti de
resi ve Bahva Boğazıdır. Rahva'da bilhassa kı
şın durak ve uğrak yerlerine ihtiyaç vardır, bu
yapılmalıdır. Başka türlü imkân yoktur. Müte
madiyen kar makineleri bulundurmak zarureti
yardır. Ancak bu suretle seyrüsefer temin edi-
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lebilir. Van'ın Özalp ve Karaköse yolu vardır.
Bu da ikinci plânda gelir. Bunun da Şark kal
kınmasından istifade etmesini aziz Bakanımdan
istirham ederim. Benim Bayındırlık Bakanından
ricalarım budur, kendisine muvaffakiyetler di
lerim.
BAŞKAN — Faik Yılmazipek.
FAİK YILMAZlPEK (Bursa) — Sayın ar
kadaşlar, sabrınızı suiistimal etmiyeceğim. Soru
larımın Sayın Bakanın cevaplandırılmasını rica
•edeceğim.
Birincisi: Bozüyük - Bursa hattı. Bozüyük
Mecit vadisi, inegöl, Yenişehir ve Mekeee (Var
yant hattı) ve İnegöl'den Bursaya temdididir.
Bu, yalnız Bursa dâvası değil memleketin mü
dafaası davasıdır. Malûmuâliniz demiryolu hat
tı tektir. Karaköy bu hattın en kesif noktası
dır. Sarp yerdir, yarın her hangi bir vaziyet
karşısında memleketi müdafaa edecek bir hat
tır. Bunden 5 - 6 ay evvel Sayın Başbakanımız
kendisim ziyaret eden Bursa'lılara imkân bulup
bunu yaptıracaklarını vadetmişlerdi. 40 sene
evvelki «Zulmetten Nura» muharriri Sayın Baş
bakanımızdan bu işi, bizi tatmin edecek şekilde
cevaplandırmasını rica edeceğim.
ikincisi; Mudanya iskelesinin bir an evvel
yapılmasıdır.
Uludağ namında büyük bir vapur aldık. Bir
aya kadar gelecek, vapur gelecek ama iskete
yok ki, yanaşsın. Nihayet sandallarla iskeleye
çıkacağız, bunun önlenmesi.
Üçüncüsü; iznik Gölü ayağının temizlenmesi
için bir temizleme makinesinin lûtfedilmesidir.
Göl yüksektir, Gemlik aşağıdadır. Geçen sene
Sayın Bakan da gördüler ki, gölün taşması Gem
lik'in yarısını yoketmiştir. Gemlik halkı buna
tahammül etmiş varını yoğunu dökmüştür, ikin
ci bir vakadan korku duyulmaktadır. Gemlik
Bursa köprüsü de bu seylâpta yıkılmış yerine
yenisi yapılmamıştır.
Dördüncüsü; Orhangazi Deresinin de aynı
makine ile temizlenmesidir. Bu makine, işitti
ğim doğru ise, 25 . 30 bin lira arasında almabiliyormuş. «Hem Gemlik ve ovası bu tehlike
den kurtarılır, hem de Orhangazi'nin bu yeri
de tgfaizlenir. Orhangazi'nin bu yerinin temiz
lenmesinden 25 - 30 bin dönüm arazi kazanıyo
ruz; Binaenaleyh kazanılacak bu 25 - 30 bin dö
nüm yerin satılmasiyle bu makinenin bedeli
birkaç misli fazlasiyle geri alınacak demektir.
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5. Karacabey Boğazının temizlenmesi: «Ka
racabey ovası altın yuvası» diye bir darbimesel
vardır. Hayatta bulunan birçok Karacabey 'İner
den işittiğimize göre gemiler Karacabey'in iske
lesi olan Üluabat'a yanaşır. Hamulesini tahliye
•eder ve yeni hamule alarak dönermiş. Kara
cabey'de bakliyatın muhtelif çeşitleri yetişir.
Orada soğan beş kuruşa iken İstanbul'da 35 ku
ruşa satılıyordu. Bhıaenaley bu suretle İstan
bul'un gıda maddesine da daha fazla yardım
edilmiş olur. İznik Gölü için lüzumlu olduğunu
arzettiğim ekskavatör makinesi burası için de
lâzımdır.
6. Turistik harita: Bir turistik harita ya
pılacağını sizler de gazetelerde okumuşunuzdur,
bin tane turistik harita bastırılacak ve meceanen
dağıtıl acakmış.
Arkadaşlar, bastırılacak şey hazırlandıktan
sonra bini de bir, on bini de birdir. Bastırılacak
aded ne kadar çok olursa maliyeti ,o kadar
ucuzlar. Onun için ya bu haritadan çok bas
tırarak ucuz bir bedelle dağıtsınlar; yahut da
tabı işini Kızılay'a, Çocuk Esirgeme Kurumuna
bıraksınlar. Sayın Bakandan rica ediyorum:
Bakanlıkça bedeli mukabilinde basılıp satılma
sında mahzur varsa fazla basımını hayır mües
seselerinden birine Versinler. Bu suretle hem
memleketin bir ihtiyacı cevaplanmış olur, hem
de basan müessese istifade eder.
7 ncisi; merkezi Akdeniz'e bağlayacak olan
Ankara - Konya - Beyşehir - Antalya hattı Dev
let yolu olarak teshil edilmiş midir? Tesbit
edilmiş ise ticari, iktisadi ve askerî bakımlar
dan hiçbir kıymeti haiz olmayan bu yolun Dev
let yolları arasına alınması sebebi nedir?
Maruzatım bundan ibarettir.
İBRAHİM REFİK «O YER (Niğde) —
Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, çok yo
ruldunuz, uzun söz dinlemeye takatiniz kalma
dı. Ben de bunun için Bayındırlık Bütçesi hak
kındaki konuşmalarımı şimdilik sual mahiyetin
de arzedeceğim.
Bunlardan birincisi: Karayollaısı, son çıkarı
lan kanunla Bayındırlık Bakanlığından ayrıl
mıştır ve bittabi bu ayrılış dolayısiyle Bakan
lığın bünyesi üzerinde bir hafifleme husale g§lmiştir. Bundan dolayı acaba Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde yani (asıl kadrolarda,
E, D cetvellerinde) bir tasarrufa gitmiş midir?
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Tasarrufa gitmiş ise ne miktar bir tasarruf ya
pılabilmiştir? Bunn öğrenmek istiyorum.
İkincisi: Karayolları Kanununun bir madde
sinde tasrih edildiğine göre bölgelerde on, on
iki atelye açılacaktır.
Arkadaşlar, bilmiyorum, menfaat öyle mi
icabettirdi, yoksa hangi düşünce ile oldu, fab
rikalarımız ve diğer sanayi tesislerimiz bâzı yer
lerde teksif edilmiş bulunmaktadır. Halbuki
memlekette halkm çalışma yerlerine ihtiyacı
şiddetlidir. Onun için bu gibi tesislerin memle
ketin muhtelif bölgelerine tevzii lâzımdır. Acaba
Bayındırlık Bakanlığı açacağı bu atelyeleri ihti
yacı ulan yerleri tesbit etmek suretiyle mi tevzi
edecek yoksa şimdiye kadar olduğu gibi yine
muayyen yerlerde teksif edilmekte devam mı
edilecektir?
Üçüncüsü: Bazı yerlerde su şubeleri var idi.
Bu şubelere mahallerin, yani mmtakalarm su
işlerinin çokluğundan dolayı oralarda bu şube
ler açılmış idi.
Son zamanlarda bu şubelerden bir kısmı kal
dırılarak başka yerlere verilmiştir. Fakat rnıntakalar bir birinden çok uzak olduğu için bun
dan su işleri çok olan eski mmtakalar istifade
edemiyecek bir duruma düşmüşlerdir. Bu mü
nasebetle Niğde, vilâyetinde de birçok şu işleri
olması dolayısiyle evvelce açılmış olan su şubesi
müdürlüğü sonradan kaldrılımıştır. Bu huususta birçok teşebbüslerimiz oldu. Acaba Bayındır
lık Bakanlığı önümüzdeki yıllarda bu, fuzuli
yere kaldrıılmış olan şubeleri iade edecek midir?
Dördüncüsü: Ben notuma yazmıştım, fakat
sonradan haber aldım, hiç yolu olmıyan Oamardı
kazası yolu için oraya yardım yapılacağını vait
buyurmuşlar, teeşkkür ederim. Onu kaldırıyo
rum.
Şimdi beşinci mâruzâtım : Sulama işleri hak
kındaki olacaktır. Yine bunun hakkındaki ge
niş mâruzâtımı maddesi üzerinde arzedeceğim.
Şimdilik yalnız istirham, ettiğim, öğernmek istedi
ğim şey şudur: Bundan evvel 165 milyon liralık ye
ni yapıalcak su işleri hakkındaki Kanuna bağla
dığımız bir programda Niğde için üç mevzu
konulmuştu.
Arkadaşlarım, mahallî maruzatta bulundu
ğum için affmızı rica ederim. Niğde hemen he
men dağlık bir mmtakadır, yağmur yağmazsa
çiftçilerimizin eli böğründe kalıyor, tohumu,
emekleri gidiyor., kendileri sefil oluyor, banka-
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ya borçlu kalıyorlar, bu itibarla seçim çevrem
den bahşetmek zaruretinde kalıyorum, tekrar
affmızı rira ederim.
Niğde'nin Ulukışla Kazasının Tarbaz Kö
yündeki düden Barum, Halaç ve Ortaköy dereleri,
suları, Arapsu 'nun civarında tahtelârz akıp gi
den bir şu ve Aksaray 'm bataklığı ile Niğde 'nin
Melendiz, Cingören, Eskigümüş, Yenigümüş
köylerinin baraj işleri vardır. Son arzettiğim
bu üç programa bağlıdır. Bakanlığa müracaat
ettim. Lütfedip mühendisler gönderdiler, hep
sini tetkik ettiler, Fakat tam bâzıları etüd edi
lemedi. Sonunun ne olduğunu iyi bilmiyorum,
zannediyorum ki, bâzıları tekemmül etmiş bir
safhada değil. Bunların da tekemmülüne him
met buyursunlar. Yalnız arzettiğim veçhile 165
miylon.liralık Tahsisat Kanununa yani yeniden
yaıplacak işleri hakkındaki Kanuna bağlı prog
rama dâhil üç mevzuumuz vardır. Melendiz,
Cingören, Eskigümüş ve Yenigümüş köyleri ba
raj işidir. Melendiz Barajı 60 000 hektarlık Bu
dak Ovasını bu proje içine alacaktır, daha ileri
sahalara'da var fakat su kâfi gelmez. Eskigü
müş ve Yenigümüş köyleri barajıda yapılacak
olursa mintaka çok istifade edecektir. Evvelki
sene bü iki köyün meyva veren ağaçları meyva
vermiyen kısmı ancak onda bir olmasına rağmen
120 vagon amasya elması sevketmiştir, bu sevk(adilen yalnız şimendiferlerle sevkedilen kısımdır.
Bu mâruzâtımdan burada yapılacak barajın
ne dereci ehemmiyetli olacağı anlaşılır. Buraya
iki, üç defa bakıldı, tetkik edildi, iptidai etücller yapıldı. Ve 2 milyon lira ile 2,5 milyon ton
miktarında toplanabilecek su bulundu ve bara
jın da yapılabileceği tahakkuk etti.
• Şimdi' Sayın Bakanımızdan istirhamım; üç
sene geçtiği halde el konmıyan bu işe acaba
önümüzdeki yıl için para ayrılmış mıdır? Bura
sı nihayet iki, üç sene zarfında ve senede 700 800 bin lira ayrılmak suretiyle yapılabilecek
durumdadır. Bendeniz bunlar hakkında malû
mat lütfetmelerini rica ediyorum.
.. Dr. ALÎ MENTEŞEOĞLU (İçel) — Sayın
arkadaşlarım, maruzatım çok kısa olacaktır.
Evvelâ su işlerinden bahsetmek istiyorum.
Birçok arkadaşlarım bundan bahsetti. Ovaları
mızda ve bilhassa dağ köylerimizde susuz çok
yerler vardır. O şekilde susuz ki, bu köylere gi
dildiği zaman insan bir bardak suyu içerken
âdeta azap duyuyor. Çünkü bu su saatlerce
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uzak yerlerden kadınların ve çocukların sırtla
rında getirilmiş sulardır.
Uzun boylu söyliyecek değilim. Bunu her
Türk, gezen herkes gezdiği yerde görmüştür.
Derdimiz ezelidir, Buna çalışılacaktır. Hiç şüp
he yok. İstirhamım şu olacaktır: Bu köylerimi
zin nerelerinde su vardır? Ne şekilde su elde
edebiliriz? Diye mühendislerimiz ve yahut var
sa Hidro - jeologlarımız tetkikatta bulunsunlar,
haritalar yapsınlar ve köylülerimiz de, beyhude
yere emek sarf etmesinler.
öyle yerler bilirim ki günlerce, kuyu kazmışlardır fakat emekleri boş gitmiştir. Bilgisizlik
yüzünden bu olmaktadır. Hidro - jeologlarımız
yoksa, bunu bir dert olarak ortaya atalım. Bun
ları bir an evvel yetiştirelim. Bu köylerimizin
imdadına yetiştirelim.
İkincisi; bu yerler tesbit edildikten sonra
bunun için, komprasörlü veyahut el ile işliyen bir
takım arteziyen makineleri vardır. Bunları kul
lanmak suretiyle hiç olmazsa içme ve kullanma
sularını çıkaralım. Hakikaten 4 - 5 saatlik yer
lerden sırtında suyunu getiren bu zavallı vatan
daşlarımızı bir an evvel bu dertten kurtarmak
için elimizden ne gelirse bunu yapmaya çalışa
lım.
Üçüncüsü arkadaşlarım; yol davamızdır. Hiç
şüphe yok k i ; şimdiye kadar Cumhuriyet dev
rinde olduğu kadar yola hiçbir devirde bu öl
çüde ehemmiyet verilmemiştir. Bilhassa son se
neler zarfında yola verilen ehemmiyet cidden
bütün takdirlerin üstündedir. Bundan dolayı
Sayın Bakan arkadaşıma ve bu işlerle uğraşan
arkadaşlarımıza hakikaten içten gelen takdirle
saygılarımı sunarım.
Arkadaşlar, bâzı yerler vardır ki, bilhassa
ova köylerinde Seyhan ile Berdan arasında,
bunlar tamamiyle rüsubî arazidir. Burada insan
bir tek taş bulamaz. Çünkü, dağlardan gelmiş
olan şeylerle dolmuş bir arazidir. Buralarda Ya
zın her tarafa geçilebilir fakat Kışın rüsuplu
arazi olduğu için büyük bir çamur deryası ha
lini alır. Filhakika bu yollar, köy yolları rejimi
ne tâbidir ,fakat arazi çok verimlidir, köyler de
çok sıktır, yolsuzluktan dolayı Kışın münakale
temin edemiyorlar.
Bu çamur deryasından çıkabilmek için ga
yet geniş tekerlekli manda arabaları kullanmak
lâzımdır. Fakat biz bu arabalarla kendi para
mızla yaptığımız şehir yollarını tahrip etmekte-
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yiz. Köylüye bu arabaları kullanmayınız diye
meyiz. Onun için bu köylere Haçvari, bir taraf
tan denize kadar, diğer taraftan şoseye muvazi
yan yollar yapmak lâzımdır.
Köylülerimiz şunu istiyorlar, eğer bize bu
yolları yapacak taşıt ve araç verilirse biz bede
nen çalışmaya hazırız. Esasen mükellefiyetimiz
dahilindedir. Diyorlar. Binaenaleyh, yol üzerin
de istirhamım şu olacaktır'. Bunların ana yolla
rını yaparak, köylüye çakıl, kum taşımak için
kamyon ve silindiraj yapa'bilmesi için de silin
dir vermek suretiyle geniş mikyasta yardımlar
temin ederek bu ovayı ve köyleri ezelî dertten
kurtarmalarını Sayın Bakandan rica edeceğim.
Üçüncü bir dileğim daha var. Gayet geniş
ve çok mümbit bir arazisi olan yine Çukurova'
da 40 bin dönümü bulan büyük Aynaz bataklı
ğı vardır. Daha evvel Iburada bir Karakucak
bataklığı vardı Bayındırlık ve Tarım Bakanlı
ğı iş'birliği yaparak bu geniş bataklığı okalip
tüs ve şimdi de Kanada Kavağı ormanı haline
koydular. Bu yüzden şehir ve köyler sıtmadan
kurtuldu ve toprak, verimsiz vaziyetten verim
li hir hale gelmiştir. Bunun yanılbaşmda bulu
nan ve 40 bin dönümlük bir yer işgal eden Ay
naz 'bataklığını kurutmak için etrafındaki köy
lerin kudretleri kâfi gelmemektedir. Binaena
leyh, ya bir şirket tesis etmek .suretiyle hususi
şirketlerden birisi veyahut Bayındırlık Bakan
lığı (bu işi üzerine alarak yaparsa 40'bin dönüm
lük mümtoit bir araziyi daha kurtarmış olacak
lardır. Bu hususta Sayın Bakanımızın himmetle
rini rica ederim.
4 neü dileğim olarak, limandır. Bu iş> üze
rinde konuşmak istiyorum.
Gerçi Sayın Bakanımız Şevket Adalan bun
dan bir müddet evvel Mersini teşriflerinde li
man hakkında vaitte bulundular. Ve 1952 sene
sinde işe başlanacağını söylediler.
Fakat benim bir üzüntüm var. Bu da birkaç
gün evvel Suriye'nin Lazkiye limanım yapaca
ğı ha'berinan çıkmış olmasıdır, beni konuşmaya
sevkeden de (budur.
Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki, 1926 yı
lında Mersin'de bir liman yapılması için bir
ödenek ayrılmış ve kanunu da çıkmıştı. F a k a t
o sırada Şark isyanı çıkmış, 'bu para oraya
sarfedilmişti. Ondan sonra Hükümetler arzu da
ettikleri halde foir türlü bu limanı yapamamış
lardı. Bugün "bizim Akdeniz'de küçük bir lima-
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nımız, İskenderun vardır. Fakat komşularımı
zın Port - Sait, Hayfa, Yafa, Berut bir de Lâzıkiye limanları karşımıza çıkıyor. Binaenaleyh »bir
an evvel bu limanın yapılması ve bu işin neti
celenmesini Sayın Bakanımızdan ve diğer alâ
kalılardan b eki iyo ruz.
KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar; vakit daraldı, bu sebeple
ben de kısa konuşacağım.
Bayındırlık işlerinin önemi üzerinde arka
daşlarımız kâfi miktarda konuştular. Bendeniz
İrana Ibir şey ilâve edecek değilim.
Adliyecilerin bir sözü vardır : «Mülkün esa
sı adalettir» derler. Ben buna şunu ilâve etmek
isterim, bir memlekette adaletin de, mülkün de
Ibuiunaîbilmesi ve onun mudıafaza edilebilmesi
için Bayındırlık ve Millî Eğitimin önde ele alın
ması lâzımdır, yoksa o memlekette ne adalet,
ne sağlık, ne ziraat, ne ticaret ve ne de ekono
mi ve diğer işler halledilmiş olamaz kanaatin
deyim. Bendeniz bu bakımdan Bayındırlık işle
rinin öneminin lâyik olduğu şekilde Cumhuri
yet Hükümetlerince ele alınmış olduğuna ve
bunun Cumhuriyetin bidayetinden beri bu şe
kilde tetkik edildiğine, memleketin malî takati
nispetinde, malî kudreti nispetinde inkişaf etti
rilmekte olduğuna kaniim. Programsızlık ve is
tikameti belli olmıyan bir şekilde Bayındırdık iş
lerinin şevki ve idare edildiği yolundaki sözlerin
doğru olmadığı kanaatindeyim. İşlerin bu şekil
de yürümesi kâfi değildir diye belki bizi tatmin
edecek şekilde olmıyabilir. Fakat bunu cumhu
riyet hükümetlerinin kusurunda ve işin önemi
ni lâyikiyle kavrıyamamış olmasından değil
memleketin verim kabiliyeti nispetinde Ödene
ğin ancak ayrılmış olmasında aramak lâzımdır.
Memleket bu kadar verebiliyor ve Bayındırlık
Bakanlığı da kendisine verilen ödenek nispe
tinde memleketin yollarını ve su işlerini yap
makta ve tedvir etmekte bulunuyor. Benim ka
naatim budur. Ama biz bunu kâfi görmüyoruz.
Kâfi görmemekte de haklıyız. Gün geçtikçe
buna lâyık olan önemi fazlasiyle vermek icabeder. Bilhassa Şemsettin Günaltay Hükümetinin
ve burada şahsan iftiharla kaydetmek isterim,
şimdiki Sayın Bakanın memleketin yolları ve su
dâvası üzerinde gösterdiği hassasiyeti yakînen
görmüş bir arkadaşınız olarak memnuniyetle ve
şükranla yâdetmek isterim.
Bununla beraber arkadaşlar; Bayuıdrılık Ba-
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kanlığına ayrılan bâzı ödeneklerin, memleket
ölçüsüne göre, kâfi miktarda, olmadığını kay
detmek isterim. Meselâ il ve köy yolları yapımı
için özel idarelere yardım diye bir para var.
63 ilimiz için ayrılan ödenek miktarı ancak 7
milyon liradan ibarettir. Bunu ben kâfi bulmıyorum. Sayın Bakandan ve bilhassa Büyük Mil
let Meclisinden bu hususta gelecek seneler için
daha fazla miktarda ödenekler tahsis etmesini
istirham etmek istiyorum.
Arkadaşlar, bu vesile ile diğer arkadaşlarım
gibi ben de kendi vilâyetim, seçim çevrem ba
kımından Sayın Bakandan bir iki istirhamda
bulunmak istiyorum.
Bunlardan birisi yol meselesidir. Bir zaman
lar Saym Şakanı bâzı arkadaşlarla beraber ziya
ret etmiş ve ekndilerine bir de not takdim et
miştik. Bilâhara alâkalı daire reisinin bize ver
diği izahata göre; hakiakten bu yolun önemi ol
duğu ifade edildi. Bu yol, İzmir'e tiren hattı
yapılmadan evvel çok mühim olan bir kara yo
ludur. Orta - Anadoludan kalkan bir kervanın
takip ettiği bir yoldur ve bunun mevcudiyeti
ne dair eser olarak duran çeşmeler ve köprüler
vardır. Eğer bu yol ihya edilecek olursa Orta
Anadolayu İzmir'e hem iktisadi ve hem de as
kerî bakımlardan bağlamış olacaktır.
Bundan başka bu yol Afyon'dan kalkarak
İzmir'e giden trenin Eşme ile Alaşehir arasında
bulunan 21 tünel ile üç tane muazzam köprüde
vukubıılacak bozukluk halinde gelip geçmeyi
imkân dâhiline alacaktır. Buradan geçmiş olan
arkadaşlar varsa bilirler ki bu tünellerden ve
ya köprülerden her hangi biri arızaya uğrarsa
İzmir'in Orta - Anadolu ile irtibatı, muvasalası
kesilmiş olacaktır.
Halbuki şimdi arzettiğim ve seyrini, istika
metini takdim ettiğim bu yol ele alınacak olur
sa Orta Anadolu 'nun İzmir 'le irtibatı daha kısa
olarak temin edilmiş olacaktır.
Zacen İzmir; Manisa, Turgutlu ve Salihli
arasındaki yollar yapılmıştır. Salihli - Turgutlu
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arasındaki yol ihale edilmiştir. Bundan dolayı
saym Bakanı Manisa'lılar adına tebrik ve ken
dilerine teşekkür ederim. Halen, Salihli - Kula,
Eşme arasındaki toprak tesviesi ikmal edilmiş
olan yol yapılacak olursa gelip geçmeye müsait
olacak şekilde açılmış olacağını, arzetmek iste
rim.
İkinci bir istirhamım; Büyük Meclisin de
meçhulü olmıyan bir dâvadır; o da Gediz nehri
üzerinde kurulacak olan Adâla barajı meselesi
dir. Bu baraj İzmir ve Manisa illeri dâhilinde
yüz binlerce dönüm araziyi bataklıktan ve sey
lâptan kurtarmış olacaktır. Yüz binlerce dönüm
arazinin halka kazandırdığı menfaat düşünüle
cek olursa ve diğer taraftan bu barajın yapıl
ması ile diğer kısım arazinin sulanmasının sağlıyacağı fayda buna ilâve edildiği takdirde ha
len çok mümbit olan bu ovaların kıymetinin
kat kat artacağı ve memlekete büyük faydalar
sağlıyacağmı takdir buyurursunuz.
Bundan başka baraj üzerinde kurulacak
elektrik santrali Kütahya', Balıkesir İzmir ve
civar vilâyetlerinin sanayiini idare edecek kuv
vet ve kudrette olacağına göre buradaki bara
jın büyük ehemmiyeti yardır. Saym Bakandan
bu barajın ne zamana kadar yapılabileceğini,
ne zaman inşasının tahakkuk edebileceğini müm
künse bildirmesini rica eder yol dâvasında da
kendilerinin arzettiğim bu yol bahsinde yardım
va'dinde bulundukları için Manisa vilâyeti na
mına teşekkür ederim.
Bunu da burada beyan etmelerini rica ede
rim.
BAŞKAN — Efendim, vakit geldi, söz istiyenleri sırasiyle okuyorum, yarın kendileri ko
nuşacaklardır.
Dr. Kenan Zaimoğlu, Akif Eyidoğan, Vehbi
Kocagüney. İnankur, Kasım Ener, Kalgay.
Yarın saat 10 da toplanmak üzere oturumu
kapatıyorum.
Kapanma saati : 20,00
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DÜZELTİŞLEK
Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayanlarda aşağıdaki düzeltişter yapılacaktır:
S. SayBi Sayfa
179

31

128
128
128
128
142
142
142
142
142

30
32
32
32
27
27
27
27
27

Bütün Hatır
7

2
1
1
2
2
2
2
2
2

8
6
30
23
8
9
10
11
12

Yanlış

Do ğ r u

Yabancı profesörler ve memurlar Yabancı profesörler ve uzmanlar
ücreti
ücreti
Eczacı okulu
Eczacı okulu
Görevin çeşidi Sayı Ücret
Görevin çeşidi
Sayı Ücret
___
—
Ateşçi
—
Lâboratuvar silicisi
»
»
Odacı
Lâboratuvar silicisi
»
»
Yekûn
D.

Görevin çeşidi

1

80

2
2
2
2
1

90
80
80
75
60

Başhazırlayıcı
Daktilo
—
Elektrikiçi
Lâboratuvar silicisi
»
»
Odacı
Lâboratuvar silicisi

1
1

150
150

1
2
2
1
3
1

170
100
90
90
85
75

Yekûn
16
Sayı Aylık

D.

Görevin çeşidi

17
Sayı Aylık

„

142
27
1
13
9
»
10
35 10
»
10
35
Bu Birleşim Tutanak Dergisinin sonuna baglı 192 sayılı Basmayazmm 17 nci sayfasındaki C Cetveli, D - Cetvelinden önce gelecek ve « Tarihi » kelimesinin altına 11 . II . 1950 rakamları konaeaktır,
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Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonuott
(Kanun kabul edüaûştiıv)
Üye sayısı
465
Oy verenler
274
Kabul edenler
274
Reddedenler
0
Çekinserler
0
Oya katılmıyanlar
184
Açık Milletvekillikleri
7
>

[Kabul edenler]
AFYON KARAHİSAR
Kemal özçoban
Ahnıed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Haüd Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
İbrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Rasi'h Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Maz'har Germen
Nuri Gb'ktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar

ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir (1.)
Ahmet İhsan Zeyneloğl u
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza E rem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
BİLECİK
Naim Atalay
Reşit Bozüyük
İsmet Eker
Memctuh Şevket Esendal
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
BİNGÖL
Necdet Yücer
Tahsin Banguoğlu
DENİZLİ
Feridun Fikri Düşünsel
Dr. Hamdi Berkman
BİTLİS
Naili Küçüka
Ziya Geboloğlu
Hulusi Oral
BOLU
Kemal Oemal öncel
Hasan Oemil Çambel
DİYARBAKIR
Lûtfi Gören
Fazıl Ahmed Aykaç
Cemil Özçağlar
Vedat Dicleli
öelâl Sait Siren
Osman Ocak
İhsan Yalçın
EDİRNE
BURDUR
Mehmet E. Ağaoğulları
Orgl. Fahrettin Altay Mahmut N. Gündüz&lp
BURSA
ELAZIĞ
Atıf Akgüç
Mustafa Arpacı
Fahri Bük
Fahri Karakaya
Aziz Duru
Hasan Kişioğlu
Ahnıed Münir Erhan
Dr. İbrahim T. öngören
Muhlis Erkmeıı
ERZİNCAN
Oemil öz
Ziya Ağea
Faik Yılmazipek
Rauf Bayındır
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. İzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
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Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabrı Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Şakir İbrahimhakkıoğim
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Kemal Zeytinoğhı
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Oemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Dr. Abdurraihman Meiek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
HATAY
Ğl. Eyüp Durukan
Suphi Bedir Ulue.
Rasim Yurdman
İÇEL
Salih İnankur
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kamal Taratı
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İSTANBUL
Dr. "Adnan Adıvar
Atrf ödül
Dr. Mim Kemal öke
İZMİR
Şevket Adalan
Bena'l Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Atıf İnan
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Zihni Orhon
Abdurra'hman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gri. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacıoğhı
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
İsmail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
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Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Gl. Ali Fuad Ce'besoy
Sedad Çumralı
Rasim Er el
Şevki Ergim
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Dr. Aziz Perkün
Tevfİk Fikret Sılay
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
Memduh İsparta!igil
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Şemsettin Ekmen
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
Dr. Aziz Uras
.MUĞLA .
Abidin Çakır
MUŞ
Hamdi Dayı
Hal id Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Hüseyin Ulusoy

ORDU
Dr. Velibi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Arif Hikmet Onat
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
MALATYA
Dr. Saim Ali Dilenire
Esat Doğan
Ali Zırh
Atıf Esenbel
SAMSUN *
Mehmet Sadık Eti
Rıza Isıtan
Dr. Hikmet Fırat
Dr. Sadi Konuk
Mustafa Naim Karaköylü
Mehmed Ali Yörüker
Dr. Cafer özelçi
Osman Taner
SEYHAN
Abdülkadir Taşangil
Kemal Çelik
Şefik Tugay
Cavid Oral
Mahmud Nedim Zabeı
Dr. Kemal Satır
MANİSA
Ali Münif Yegena
Korgl. Ali Rıza Artunkal
SİİRD
Kâmil Coşkunoğlu
Saferi Çeliktuğ
İsmail Ertem
Ali Rıza Esen
Yaşar özey
Lûtfi Yavuz
Hilmi öztarhan
SİNOB
MARAŞ
Lûtfi Aksoy
Dr. Kemali Bayizit
SİVAS
Dr. Kâmil İdil
Mitat Şükrü Bteda
Emin Soysal
Nazif Ergin
Abdullah Yaycıoğlu
Şemsettin Günaltay
MARDİN
Kâmil Kitapçı
Mehmet Kâmili Boran
Muttalip öker
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Necmettin Sadak
Gl. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit Önder
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Zekiye Dranaz
Temel Göksel
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URPA
Atalay Akan
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
İbrahim Arvas
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Eı-bek
Sırrı Içöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet Gürel
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[Oya hatılmıyanlar]
AFYON KARAHÎSAR
ÇORUM
HATAY
Dr. Mustafa Cantekin Abdullah Çilli
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hasan Mursaloğlu
(I.)
Hazim Bozca
Abdülgani Türkmen
Münir Çağıl
Hasan Dinçer
DENÎZLÎ
(t)
Şahin Lâçin
Reşad Aydınlı
İÇEL
Dr. Cemal Tunea
Cemil Çalgüner
Haydar Aslan
Abidin. Ege
Halil Atalay
ANKARA
Dr. Behçet Uz
Refik Koraltan
Mebrure Aksoley
DİYARBAKIR
Dr. Aziz Koksal
Falih Rıfkı Atay
Cavit Ekin
Dr.Ali Menteşe oğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Feyzi Kalfagil
Dr.
Celâl Ramazanoğlu
Arif Çubukçu
ihsan Hâmid Tigrel
İSPARTA
Cevdet Gölet
Şeref Uluğ
Şevki
Yalvaç
İsmet înönü (Cumhur
EDÎRNE
İSTANBUL
başkanı)
Fethi Erimçağ
Salamon
Adato
Dr. Ahmet HâmitSelgil
Dr. Bahattin öğütmen Enis Akaygen
ANTALYA
Mehmet öktem
Ali Rıza Arı
Niyazi Aksu
ELÂZIĞ
Cihad Bahan
Tayfur Sökmen
Fuad Ağralı
Celâl Bayar
Nurullah Esat Sümer
ERZİNCAN
Gl. Refet Bele
(D
Nahid Pekcan
Mareşal Fevzi Çakmak
AYDIN
Sabit Sağıroğlu
(t)
Dr. Saibri Akın
ERZURUM
Faruk
Nafiz Çamlıbel
BİTLİS
Mesut Çankaya (I.)
Fuad
Hulusi
Demircili
Muhtar Ertan
Cevat Dursunoğlu
Dr. Nikola Fakaçelli
BOLU
Münir Hüsrev Göle
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Hasan Şükrü Adal
ESKİŞEHİR
Osman Nuri Koni
Hıfzırrahman R. öymen ismail Hakkı Çevik
Fuad
Köprülü
BURDUR
Ahmet Oğuz
Recep
Peker (I.)
Ahmet Ali Çınar
Hasan Polatkan
Ahmet Kemal Silivrili
Dr. M. Şerif Korkut
Abidin Potuoğlu
BURSA
(t)
Emin Sazak
Zehra Budunç
Hamdullah
S. Tanrıöver
GAZİANTEB
Mustafa Fehmi Gerçeker Cemil SaidBarlas
(D
Abdürrahman Konuk
Orgl. Cemil C. Toydemir
(Bakan)
Muhittin Baha Pars
Dr. Muzaffer Canbolat Hüseyin Cahit Yalçın
Dr. M. Talât Simer
Senihi Yürüten
Bekir Kaleli
İZMİR
ÇANAKKALE
GİRESUN
Münir Birsel (Bakan)
Celâl Esad Arseven
Hüseyin Bingtil
Dr. Hüseyin H. Cura
Eşref Dizdar
Niyazi Çıtakoğlu r
Rahmi Köken (I.)
Behçet Gökçen
GÜMÜŞANE
Sait
Odyak
ihsan Karasioğlu
Hasan Fehmi Ataç
Haydar
Rüştü öktem
Ali Rıza Kırsever (î.) Edip Tör
Dr. Kâmran örs
Nurettin Ünen
Tahsin Tüzün
ÇORUH
Ahmet Kemal Varınca Hasan Âli Yücel
KARS
Dr. Cemal Kazanç ıuğlu
HAKKÂRİ
Mehmet
Bahadır
Asım Uf
Selim Seven (I.)
Akif Eyidoğan
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Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
KASTAMONU
Hamdi Çelen
Dr. Fahri Ecevit
Fethi Mağara
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Faik Seler (I.)
Reşit Turgut
KONYA
Muhsin Adil Binal
Dr. Muhsin F. Dündar
Dr Sadi Irmak
Naim Hazim Onat
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli (1.)
Hakkı Gedik
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı

(t)
MANİSA
Yunus M. Alakant
Şevket Raşit Hatipoglu
Dr. Lûtfi Kırdar
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
irfan Ferit Alpaya (I.)
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
NİĞDE
Ferit Eeer
Halid Mengi
Şükrü Süer
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ORDU
Yusuf Ziya Ortaç
Hamdi Şarlan
RÎZE
Hasan Cavid Belûl (î.)
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen (Bakan)
SAMSUN
Hüseyin Berk
Hüsnü Çakır (Bakan)
Naşit Fırat
Yakup Kalgay
Ömer Karataş (î.)
Muin Köprülü
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Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Hikmet Işık
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Fayık Öztrak
TOKAD
SÎÎRD
Mustafa özden
E tem İzzet Benice
TRABZON
Sırrı Day
SÎNOB
D a niş Eyiboğlu (t.)
Suphi Batur
Cevdet Kerim încedayı Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
(Başkan V.)
(Başkan V.)
Enver Kök

BEYHAN
Dr. Makbule Dıblnn
Kasım Ener
Kasım Gülek (t.)
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir

[Açık Milletvekillikleri]
Antalya
Erzurum,
Kırklareli
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
1
1
7

Hamdi Orhon
URPA
Osman Ağan
Hasan Oral
VAN
Muzaffer Koçak
ZONGULDAK
Emin Erişirgil (Ba
kan)
Ali R. Incealemdaroğ'lu
Sabri KoçeT
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan (î.)
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

465
262 .
255
7
0
196
7

[Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Na'ki Cevad Akkernıan
İbrahim Rauf Ayaşlı
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
îhsan Ezgü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe Öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. "Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydm
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
ftsat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu

Orgl. İzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Süreyya Örgeevren
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Seremedi
Fahrettin Tiritoğla
ismail Hakkı Uzunçarşüı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLÜ
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil Özçağlar
Celâl Sait Siren
îhsan Yalcın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen
Cemil öz
Faik Yılmazipek
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda

Gl. Zeki Soydemir
Ahmet îhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
İsmet Eker
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yiicer
DENİZLİ
Dr.-Hamdı Berkman
Naili Küçüka
Kemal Cemal Öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed -Aytaç
Vedat Dicleli
Osman Ocak
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
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Şakir İbralıimhakkıoğlu
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Dr. Abdurralıman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğiu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmeusü r
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
İSTANBUL
Ekrem Amaç
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu

20.2 . 1950
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KARS
Fevzi Aktaş
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gri. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Âdil Toközlü
Baki Türtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Reşid özsoy
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
KorgL Kemal Doğan
Şevket Ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut

Mitat Şakir Altan
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Silay
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh Ispartalıgil
MALATYA
Atıf Esenbel
Mehmet Sadık Eti
Mustafa Naim Karaköylü
Abdülkadir Taşangil
Şefik Tugay
Mahmud Nedim Zabcı
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Yaşar özey
T [ilini öztarhan

MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Dr. Kâmil İdil
Abdullah Yaycıoğlu
KOCAELİ
MARDİN
Ahmet Faik Abasıyanık
Mehmet Kâmil Bor;;n
İsmail Rüştü Aksal
Şemsettin Ekmen
Cenap Aksu
Rıza Erten
Fuad Balkan
Abdülkadir Kalav
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Yusuf Mardin
Ali Dikmen
Dr. Aziz Ur as
Nihat Erim
MUĞLA
Amiral Şükür Okan
Abidin
Çakır
Sedad Pek
MUŞ
İbrahim Süreyya Yiğit
Hamdi Dayı ,
KONYA
Halid Onaran
Dr. Hulusi Alataş

O:3
NİĞDE

Rifat Gürsoy
Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilenire
Ali Zırh
SAMSUN
Hüseyin Berk
Rıza İsıtan
Dr. Sadi Konuk
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Kemal Satır
Ali Münif Yegena
SÎİRD
AJi Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lûtfi A.ksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Necmettin Sadak
Gl. Fikri Tirkeş
İsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç

Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Zekiye Dranaz
Temel Göksel
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoglu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Neemeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URFA
Atal.-.y Akan
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Ahmet Gürel

/ Reddedenler ]
AFYON KARAHlSAR
Kemal özçoban
Ahmed Veziroğlu

ESKİŞEHİR
Kemal Zeytinoğlu
İÇEL
Salih İnankur

İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
KAYSERİ
Kâmil Gündeş
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KÜTAHYA
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
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[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHlSAB
Gl. Sadık Aldofra
Mehm«t Afkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Dr. Ctmal Tunca
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Mt'brure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuı Bekata
Avni Refik Bekman
İsmet inönü (Cumhur
başkanı)
Dr. Ahmet HâmitSelgil
ANTALYA
Niyazi Aksu
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer

ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin

(t)

Münir Çağıl
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Hulusi Oral
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
(t)
ERZİNCAN
AYDIN
Nahid Pekean
Dr. Sabri Akın
Sabit Sağıroğlu
BlTLtS
ERZURUM
Muhtar Ertan
Mesut Çankaya (1.)
BOLÜ
Cevat Dursunoğlu
Hasan Şükrü Adal
Münir Hüsrev Göle
Hıfzırrahman R. öymen Gl. Vehbi Koeagüney
BURDUri
ESKİŞEHİR
Ahmet Ali Çınar
îsmail Hakkı Çevik
BURSA
Ahmet Oğuz
Atıf Akgüç
Hasan Polatkan
Zehra Budunç
Abidin Potuoğlu
Mustafa Fehmi Gerçek«r Emin Sazak
Abdürrahman Konuk
GAZİANTEB
Muhittin Baha Pars
Cemil Alevli
Dr. M. Talât Simer
Cemil Said Barlas
ÇANAKKALE
(Bakan)
Hüseyin Bîngül
Dr.
Muzaffer Canbelat
Niyazi Çıtakoğlu
Bekir Kaleli
Behçet Gökçen
GİRESUN
îhsan Karasioglu
Celâl Esad Arseven
Ali Rıza Kırsever
E§ref Dizdar
Nurettin Ünen
GÜMÜŞANE
ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Asım Us

Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

Haydar Rü|tü öktea*
Dr. Kâmran örs
Hasan Âli Yücel
KARS
Mehmet Bahadır (t.)
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
KASTAMONU
(1.)
Hamdi
Çelen
İÇEL
Dr.
Fahri
Ecevit
Haydar Aslan
Fethi Mağara
Halil Atalay
KAYSERİ
Refik Koraltan
Fikri Apaydın
Dr. Aziz Koksal
Sait Azmi Feyzioğlu
Dr. Ali Menteşeoğlu.
Dr. Celâl Ramazanoğlu Faik Seler (î.)
Reşit Turgut
İSPARTA
KONYA
Şevki Yalvaç
Muhsin Adil Binal
İSTANBUL
Sedad Çumralı
Salamon Adato
Dr. Muhsin F. Dündar
Enis Akaygen
Dr. Sadi Irmak
Ali Rıza Arı
Naim Hazim Onat
Cihad Baban
Ali Rıza Türel
Celâl Bayar
Halis Ulusan
Gl. Refet Bele
KÜTAHYA
Mareşal Fevzi Çakmak
Halil Benli (1.)
(t)
Hakkı Gedik
Faruk Nafiz Çamlıbel Adnan Menderes
Fuad Hulusi Demircili Ömer özdek
Dr. Nikola Fakaçellî
thsan Şerif özgen
Mekki Hikmet Gelenbeğ Ahmet Tahtakılıç
Osman Nuri Koni
MALATYA
Fnad Köprülü
Abdurrahim U. Beydağı
Recep Peker (t.)
(t.)
Ahmet Kemal Silivrili Esat Doğan
Hamdullah S. Tanrıöver Dr. Hikmet Fırat

d)

Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Münir Birsel (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Lâtife B. Çeyrekbası
Atıf inan
Rahmi Köken (î.)
Sait Odyak

— 917 —

Dr. Cafer özelçi
Osman Taner
MANİSA
Yunus M. Alakant
Şevket Raşit Hatipoğlu
Dr. Lûtfi Kırdar
Faik Kurdoğlu
Dr. Memduh N. Otaman
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Rıaa Çuhadar

B : 51
Bmın Soysal
Hasan Reşid Tanktıt
MARDİN
irfan Ferfd Alpaya

(D
MUĞLA
Necati Erdem
Asım. Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlıa
NtÖDE
Ftrît Ecer
Halid Mengi
Şükrü Süer
ORDU
Arif Hikmet Ona*
Yusuf Ziya Ortaç

20.2.1950

Hamdi Şarlan
RİZE
Hasan Cavid Belûl (I.)
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen (Bakan)
SAMSUN
Hüsnü Çakır (Bakan)
Naşit Fırat
Yakup Kalgay
Ömer Karataş (î.)
Muin Köprülü
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener
Kasım Gülek (I.)
Cavid Oral (Bakan)
Sinan Teikelioğlu
Hilmi Uran

O:3

Ahmet Remzi Yüregir
SIÎRD
Etem izzet Benice
Sabri Çeliktuğ
SİNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı
(Başkan V.)
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SÎVAS
Beşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Fayik öztrak
TRABZON
Sırrı Day

[Açık Milletvekillikleri]
Antalya
Eruzurum
Kırklareli
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak
7

Daniş Eyiboğlu (t.)
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz (Baş
kan V.)
Hamdi Orhon
URPA
Osman Ağan
Hasan Oral
VAN
ibrahim Arvas
ZONGULDAK
Emlin Erişirgil (Bakan)
Ali R. Ineealemdaroğlu
Sabri Koçer
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan (I.)
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îstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Kaıaim kabul edilmiştir)
Üye sayısı :
Oy verenler :
Kabul edenler :
Reddedenler :
Çekinserler :
Oya katılmıyanlar :
Aşık Milletvekillikleri :

465 '
263
263
0
mQ
195
7

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Kemal özçoban
Ahmed Ytziroğlu
AĞBI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Erinir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
İbrahim Rauf Ayaşlı
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergim
Muammer Eriş
îhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
61. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpmar

Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Orgl. Kâzım Özalp
fiilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BÎTLÎS
Ziya Geboloğlu
BOLÜ
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
îhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Fahrî Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erfcmen
Cemil öz
Faik Yılmazipek

ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu

ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Şakir tbrahimhakfcîûğlu
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
ÇORUH
Ömer Asım Aksoy
Ali Çoruh
Gl. Aşir Atlj
Ali Rıza Erem
Dr. Muzaffer Canbolat
Atıf Tüzün
Bekir Kaleli
ÇORUM
Dr. Abdurrahman Melek
Edip Alpsar
GİRESUN
Naim Atalay
Tevfik Ekmen
İsmet Eker
Kâzım Okay
Hasene İlgaz
İsmail Sabuncu
Suheyp Karafakıoğhı
Ahmed Ulus
Necdet Yüeer
Fikret Yüzatlı
DENİZLİ
Dr. Galip K. Zdimogl-a
Dr. Hamdi Berkman
GÜMÜŞANE
Naili Küçüka
Şevket Erdoğan
Kemal Cemal öncel
Şükrü Sökmensüer
DİYARBAKIR
HATAY
Fazıl Ahmed Aykaç
Gl. Eyüp Durukan
Vedat Dicleli
Suphi Bedir Uluç
Osman Ocak
Rasim Yurdman
EDİRNE
İÇEL
Mehmet E. Ağaoğullan
Salih İnankur
Mahmut N. Gündüz»ip
Dr. Ali Menteşeoğlu
Dr. Celâl Ramazanoğlu
ELÂZIĞ
İSPARTA
Mustafa Arpacı
Kâzım Aydar
Fahri Karakaya
Rifat Güllü
Hasan Kişioğlu
Dr. İbrahim T. öngören Sait Koksal
Kemal Turan
ERZİNCAN
İSTANBUL
Ziya Ağca
Dr. Adnan Adıvar
Rauf Bayındır
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Ekrem Amaç
Atıf ödül
Dr. Mim Kemal öke
İZMİR
Bemal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Ferzi Aktaş
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Adil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
öl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyam'
İsmail Rüştü Ak.ml

20.! . 1950

Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr, Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
"KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Gl. Ali Fuad öe'besoy
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
Hıılki Karagülle
Dr. Aziz Perkün
Tevfik Fikret Sılay

O :3

Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Abidin Çakır
MUŞ
Hamdı Dayı
Halid Onaran
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer

ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdı Yalman
KÜTAHYA
SAMSUN
Hüseyin Berk
Ahmet Bozbay
Rıza Isıtan
Orgl. Asım Gündüz
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy Dr. Sadi Konuk
Mehmed Ali Yörüker
Memduh Ispartalıgil
MALATYA
SEYHAN
Atıf Esenbel
Kemal Çelik
Mehmet Sadık Eti
Dr. Kemal Satır
Mustafa Naim Karaköylü Ali Münif Yeğen»
Abdülkadir Taşangfl
SÎİRD
Şefik Tugay
Ali Rıza Esen
Mafhmud Nedim Zabeı Lûtfi Yavuz
MANİSA
SİNOB
Korgl. Ali Rıza Artnnkal Lûtfi Aksoy
Kâmil Coşkunoğlu
SİVAS
İtmail Ertem
Mitat Şükrü Bleda
Yaşar özey
Nazif Ergin
HHmi öztarhan
Şemsettin Günaltay
MARAŞ
Hikmet Işık
Dr. Kemali Bayizit
Kâmil Kitapçı
Dr. Kâmil idil
Muttalip Öker
MARDİN
Necmettin Sadak
Mehmet Kâmil Boran
Gl. Fikri Tirkeş
Şemsettin Bkmen
ismail Mehmed Uğur
Rıza Erten
Şakir Uma
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TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özdem
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutça
Zekiye Dranaz
Temel Göksel
Hasan Saka
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Neemeddin Sahir Silim
Mahmut Tan
URPA
Atalay Akan
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
Suut Kemal Yetkin
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Erler;
Sırrı Içb'z
ihsan Olgun
ZONGULDAK
ismail Ergener
Ahmet Gürel
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[Oya kahlmtyanlar]
AFYON KARAHÎSAR
ÖL Sadık Aldoğan
Mehmet Af/kar
Hazini Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
frr. Cemal Tunca
AĞRI
Afcm«t Alpaslan
ANKARA
Mebrure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
ismet İnönü (Cumhurbaşkanı)
Dr. Ahmet HâmitSelgil
ANTALYA
Niyazi Atora
Tayfur Sekmen
Nurullah Eıat Sümer

ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin

(t)

Münir Çağıl
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Hulusi Oral
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Cayit Ekin
Feyzi Kalfagil
İhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
ERZİNCAN
(I.)
Abdülhak Fırat
AYDIN
Nahid Pekcan
Dr. Sabri Akın
Sabit
Sağıroğlu
BİTLİS
ERZURUM
Muhtar Ertan
Mesut Çankaya (1.)
BOLU
Cevat Dursunoğlu
Hasan Şükrü Adal
Hıfzırrahman R. öymen Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Kocagüney
BURDUR
ESKİŞEHİR
Ahmet Ali Çınar
İsmail Hakkı Çevik
BURSA
Ahmet Oğuz
Atıf Akgüç
Hasan Polatkan
Zehra Budunç
Mustafa Fehmi Gerçekeı Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
Abdürrahman Konuk
Kemal Zeytinoğlu
Muhittin ttaha Pars
GAZİANTEB
Dr. M. Talfit Sim er
Cemil SaidBarlas
ÇANAKKALE
(Bakan)
Hüseyin Bingül
GİRESUN
Niyazi Çıtakoğlu
Celâl Esad Arseven
Behçet Gökçen
Eşref Dizdar
İhsan Karasloğlu
OÜMÜŞANE
Ali Rıza Kırsever (1.)
Hasan Fehmi Ataç
Nurettin Ünen
Edip TÖr
ÇORUH
Dr. Cemal Kazancıoğlu Tahsin Tüzün
Ahmet Kemal Varınca
Asım Us

HAKKARİ
Selim Seven (1.)
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülganiı Türkmen

KARS
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
Dr. Esad Oktay
KASTAMONU
Hamdi
Çelen
(t)
Dr.
Fahri
Ecevit
İÇEL
Fethi
Mağara
Haydar Aslan
KAYSERİ
Halil Atalay
Ftkri
Apaydın
Refik Koraltan
Faik Seler (1.)
Dr. Aziz Koksal
KONYA
İSPARTA
Muhsin- Adil Binal
Şevki Yalvaç
Sedad Çumralı
İSTANBUL
Dr.
Muhsin F. Dündar
Salamon Adato
Dr.
Sadi Irmak
Enis Akaygen
Naim
Hazim Onat
Ali Rıza Arı
Ali Rıza Türel
Cihad Baban
Hal» Ulusan
Celâl Bayar
KÜTAHYA
Gl. Refet Bele
Halil
Benli
Mareşal Fevzi Çakmak
Hakkı
Gedik
(t)
Adnan Menderes
Faruk Nafiz Çamlıbel
Ömer özdek
Fuad Hulusi DemireUi
ihsan Şerif özgen
Dr. Nikola Fakaçelli
Ahmet Tahtakılıç
Mekki Hikmet Gelenbeğ
MALATYA
Osman Nuri Koni
Abdurrahim U. Beydağı
Fuad Köprülü
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili Esat Doğan
Dr. Hikmet Fırat
(1.)
Hamdullah S. Tanrıöver Dr. Cafer öaelçi
Osman Taner
(1.)
MANİSA
Orgl. Cemil C. Toydemir
Yuaus M. Alakant
Hüseyin Cahit Yalçm
Şevket Raşit Hatîpoğlu
Senihi Yürüten
D». Lfctfi Kırdar
İZMİR
Faik Kurdoğlu
Şevket Adalan (Bakan)
Dr, Memduh N. Otaman
Münir Birsel (Bakan)
Feyzullah Uslu
Dr. Hüseyin n . Cura
MARAŞ
Atıf İnan
Rıara Çuhadar
Rahmi Köken (1.)
E»$a Soysal
Sait Odyak
Hftsmn Reşid Tankut
Ekrem Oran
Abdullah Yaymoğlu
Haydar Rüştü öktetn
MARDİN
Dr. Kâmran örs
irfan Ferid Alpaya (I.)
Hasan Ali Yücel
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MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsu
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
NİĞDE
Ferit Ecer
Halid Mengi
Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Hamdi Şarlan
RÎZE
Hasan Cavid Belûl (t.)

20.2 .1950

Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen (Bakan)
SAMSUN
Hüsnü Çakır (Bakan)
Naşit Fırat
Yakup Kalgay
Ömer Karataş (I.)
Muin Köprülü
SEYHAN
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener
Kasım Gülek (1.)
Cavid Oral (Bakan)
Sinan Tekelioğlu
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir

0:3

SÎİRD
Etem îzzet Benice
Sa'brd Çeliktuğ

Daniş Eyiiboğlu (t.)
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz (Baş
kan V.)
SÎNOB
Hamdi Orhon
Suphi Batur
URFA
Cevdet Kerim încedayı
Osman Ağan
(Başkan V.)
Hasan Oral
Enver Kök
VAN
Yusuf K. Tengirşenk
İbrahim Arvas
SİVAS
ZONGULDAK
Reşat Şemsettin Sirer
Emin Erişirgil (Bakan)
(Bakan)
Ali R. Incealemdaroğlu
TEKİRDAĞ
Sabri Koçer
Fayık öztrak
Naim Kromer
TRABZON
Orhan Seyfi Orhon
Sırrı D ay
Nuri Tarhan (1.)

[Açık Milletvekillikleri]
Antalya
Erzurum
Kırklareli
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak
7

J*
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa verile oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 465
Oy verenler : 276
Kabul .edenler : 21 f)
Reddedenler :
0
Çeldnserler .:
0
Oya katılmıyanlar : 182
Açık Milletvekillikleri :
7

[Kabul
AĞRI
Müştak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
İbrahim Rauf Ayaşlı
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahramştn
Mustafa Korkut
AYDIN
Neşet Akkor
Gl. Refet Alpman
Mitat Aydın
Emin Bilgen'
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Muzaffer Akpınar
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı

edenler]

Eminittin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarsılı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLTJ
Hasan Cemil Çambel
Lûtfi Gören
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
ihsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Fahri Bük
Aziz Duru
Ahmed Münir Erhan
Muhlis Erkmen
Mustafa Fehmi Gerçeker
Cemil öz
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
ihsan Karasioğlu
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
-

•

«

Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet ihsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza E rem
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
ismet Eker
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Abidin Ege
Naili Küçüka
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed. Aykaç
Vedat Dicleli
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dr. ibrahim T. Öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Abdülhak Fırat
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sabri Akgöl
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu

8—

Şakir Ibrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
ESKİŞEHİR
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Cemil Alevli
Gl. Aşir Atlı
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Suphi Bedir Uluç
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Menteşeoğlu
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Ekrem Amaç
Atıf ödül

B : 51
Dr. Mim Kemal Öke
İZMİR
Şevket Adalan
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyreklbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Akif Eyidoğan
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Muzaffer Akalm
G-l. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avgın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket Ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
İsmail H. Baltacı oğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyamk
ismail Rüştü Aksal
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge

20 .2 . 1950
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TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
ORDU
Cemal Kovalı
Dr. Vehbi Demir
Mustafa Lâtifoğlu
Amiral H. Gökdalay
Reşit önder
Arif Hikmet Onat
Mustafa özden
Dr. Zeki Mesut Sezer
Nazım Poroy
Hamdi Yalman
Refik Ahmet Sevengil
RİZE
TRABZON
Tahsin Bekir Balta
Faik Ahmed Barutçu
Dr. Saim Ali Dilenire
KÜTAHYA
Sırrı D ay
Ali Zırh
Ahmet Bozbay
Zekiye Dranaz
Orgl. Asım Gündüz
Temel Göksel
SAMSUN
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Raif Karadeniz
Hüsnü Çakır
Memduh îspartalıgil
Hasan Saka
Rıza Isıtan
MALATYA
Ali Sarıalioğlu
Dr. Sadi Konuk
Esat Doğan
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Mehmed Ali Yörüker
Mehmet Sadık Eti
Muammer Yarımbıyık
SEYHAN
Dr. Hikmet Fırat
TUNCELİ
Kemal Çelik
Mustafa Naim Karaköylü
Necmeddin Sahir Sılan
Kasım Ener
Abdülkadir Taşangil
Mahmut Tan
Dr. Kemal Satır
Şefik Tugay
URFA
Sinan Tekelioğlu
Maıhmud Nedim Zabcı
Osman Ağan
Ali Münif Ye gen a
Atalay Akan
MANİSA
SİİRD
Vasfi Gerger
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Sabri Çeliktuğ
Esat Tekeli
Kâmil Coşkunoğlu
Ali Rıza Esen
Suut Kemal Yetkin
ismail Ertem
Lûtfi Yavuz
VAN
Dr. Lûtfi Kırdar
SlNOB
Muzaffer Koçak
Hilmi öztarhan
Lûtfi Aksoy
Rüştü Oktar
MARAŞ
Cevdet Kerim încedayı
YOZGAD
Dr. Kemali Bayizit
Fahri
Ak
göl
SİVAS
Dr. Kâmil idil
Celâl Arat
Mitat Şükrü Bleda
Abdullah Yaycıoğlu
Ziya Ark ant
Nazif Ergin
MARDİN
Kâmil Erbek
Şemsettin Günaltay
Mehmet Kâmil Boran
Sırrı Içöz
Hikmet
Işık
Şemsettin Ekmen
ihsan
Olgun
Kâmil Kitapçı
Rıza Erten
Muttallp öker
ZONGULDAK
Abdülkadir Kalav
Necmettin Sadak
ismail Ergener
Yusuf Mardin
Gl. Fikri Tirkeş
Ahmet Gürel
Dr. Aziz Ura s
ismail
Mehmed
Uğur
Sabri
Koçer
MUĞLA
Şakir Uma
Naim Kromer
Abidin Çakır
Ali Dikmen
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
DL\ Hulusi Alataş
Mitat Şakir Altan
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Rasim Ereİ
Şevki Ergim
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Dr. Aziz Perkim
Tcvfik Fikret Sılay

MUŞ
Hamdi Dayı
NİĞDE
Rifat Gürsoy
Vehbi Sandal
ibrahim Refik Soyer
Hüseyin Ulusoy
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[Oya katılmıy anlar]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozca
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Ahmet Alpaslan
ANKARA
Mebrure Aksoley
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
tsmet tnonü (Cumhur
başkanı)
Dr. Ahmet Hâmit Selgil

ÇORUH
Dr. Cemal Kazaııcıoğlu
Atıf Tüzün
Asım Us
ÇORUM
Dr. Mustafa Can tekin
Münir Çağıl
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Hulusi O rai
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
ihsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
ANTALYA
Dr. Bahattin öğütmen
Niyazi Aksu
Mehmet öktem
Rasih Kaplan
ELÂZIĞ
Tayfur Sökmen
Fuad Ağralı
Nurullah Esat Sümer
Fahri Karakaya.
(î.)
ERZİNCAN
AYDIN
Nahid Pekcan
Dr. Sabri Akın
ERZURUM
Dr. Mazhar Germen
Mesut Çankaya (î.)
BÎTLÎS
Cevat Dursunoğlu
Mu(htar Ertan
Münir Hüsrev Göle
BOLU
ESKİŞEHİR
Hasan Şükrü Adal
ismail Hakkı Çevik
Hıfzırrahman R. öyûtn Ahmet Oğuz
BURDUR
Hasan Polatkan
Ahmet Ali Çınar
Abidin Potuoğlu
BURSA
Emin Sazak
Atıf Akgüç
GAZİANTEB
Zehra Budun'ç
Cemil SaidBarlas (Ba
Abdürralıman Konuk
kan)
Muhittin Baha Pars
Dr. Abdurrahman Melek
Dr. M. Talât Simer
GİRESUN
ÇANAKKALE
Celâl Esad Arseven
Hüseyin Bin gül
Eşref Dizdar
Niyazi Çıtakoğlu
GÜMÜŞANE
Behçet Gökçen
Hasan Fehmi Ataç
Ali Rıza Kırsever (I)
Edip Tör
Nurettin Ünen
Tahsin Tüzün

Ahmet Kemal Varınca
HAKKÂRİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

(I.)
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Salih Inankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
İSPARTA
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
Enis Akaygen
Ali Rıza A n
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Ferzi Çakmak

(I.)
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fuad Hulusi Demirelli
Dr. Nikola Fakaçelli
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman Nuri Koni
Fuad Köprülü
Recep Peker (I.)
Ahmet Kemal Silivrili

(I.)
Hamdullah S. Tanrıöver

(t)
Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Münir Birsel (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Sami Gülcüoğlu
Atıf inan
Rahmi Köken (I.)
Sait Odyak
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
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Dr. K anıran Örs
Hasan Âli Yücel
KARS
Mehmet Bahadır
Dr. Esad Oktay
KASTAMONU
Dr. Fahri Ecevit
KAYSERİ
Fikri Apaydın J
*
Faik Seler (1.)
KONYA
Muhsin Adil Binal
Sedad Çumralı
Dr. Muhsin F . Dündar
Dr. Sadi Irmak
Naim Hazim Onat
Ali Rıza Türel
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli (I.)
Hakkı Gedik
Adnan Menderes
Ömer özdek
ihsan Şerif özgen
Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı

(t)
Esat Doğan
Dr. Cafer özelçi
Osman Taner
MANİSA
Yunus M. Alakant
Şevket Raşit Hatipoğhı
Faik Kurdoğlu
Dr. MemduhN. Otaman
Yaşar özel
Feyzullah Uslu
MARAŞ
Rıza Çuhadar
Emin Soysal
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
irfan Ferid Alpaya (I.)
MUĞLA
Necati Erdem
Asım Gürsü
Nuri özsan
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Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Ferit Ecer
Halid Mengi
Şükrü Süer
OEDÜ
Mehmet Furtun
Yusuf Ziya Ortaç
Hamdi Şarlan
RİZE
Hasan Cavid Belûl (î.)

20.2 . 1950

Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen (Bakan)
SAMSUN
Hüsein Berk
Naşit Fırat
Yakup Kalgay
Ömer Karataş (t.)
Muin Köprülü
SEYHAN
Dr. Makbule Dibi an
Kasım Gülek (t.)
Cavid Oral (Bakan)
Hilmi Uran
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Ahmet Remzi Yüregir
SİÎRD
E tem İzzet Benice
SÎNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk

TRABZON
D an iş Eyiboğhı (t.)
Ali Rıza Işıl
Hamdi Orhun
URFA
Hasan Oral
VAN
İbrahim Arvas
StVAS
ZONGULDAK
Reşat Şamsettin Sirer Emin Erişirgil (Bakan)
(Bakan)
Ali R. İneealeıvuiaroğlu
TEKİRDAĞ
Orhan Seyfi Orlıon
Fayık öztrak
Nuri Tarhan (I.)

[Açık Milletvekillikleri]
Antalya
Erzurum
Kırklareli
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
1
i
1
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T. B. M. M. Basvmevi

S. Sayısı: 192

1950 Yılı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Bütçesi

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve
Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 7 1 0 )

TC.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71/1555
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

15 .11 . 1950

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazırla
nan ve Bakanlar Kurulunca 15 . I I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nım tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

Karayolları

Genel BlücHirlüğü Gider Bütçesi gerekçesi

B.
201 Madde 1 : Karayolları Genel Müdürlüğünün (5509) sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (1)
sayılı cetvel gereğince 960 kadrodan (L) cetveline alman 155 kadro hariç 805 kadronun
karşılığı ile 1950 Malî yılı içinde bir ve iki üst derecelere terfi edeceklerin terfi zamları
karşılığı olarak o 324 602 lira teklif olunmuştur.
202 v Yol bakım işleriniu, Karayolları Genel Müdürlüğünün en önemli vazifelerinden biri ol
ması, bakım işlerindeki personelden daimî surette çalıştırılacakların durumlarını da müstekar bir hale koymak maksadiyle. (D), cetvelindeki kadroların ücret giderleri karşılığı
olarak 540 240 lira teklif olunmuştur.
203

Geçici hizmetliler ücreti giderleri karşılığı olarak .1 138 080 lira teklif olunmuştur.

204

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti bölümüne, Amerikan Yardım He
yetinin mevcudiyeti şimdilik ayrıca uzman bulundurulmasına lüzum hissettirmediği göz
önüne alınarak ilerde ihtiyaç vukuunda aktarma yapılabilmesi için bir lira ödenek kon
muştur.

205 Karayolları Genel Müdürlüğünün (5539) sayılı Teşkilât Kanunu ile kabul, edilen (1)
numaralı cetveldeki merkez kadrolarına (L cetveline almanlar hariç) verilecek geçici taz
minat karşılığı olarak 54 834 lira teklif olunmuştur.
206

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar giderleri karşılığı
92 200 lira teklif olunmuştur.

207

3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenilecek yabancı dil para mükâfatı kar
şılığı olarak 3 000 lira teklif olunmuştur.
( S. Sayısı : 192 )

B.
20S

Karayolları Genel Müdürlüğünün (53-9) sayılı Teşkilât Kanununun (
) nci maddesi
gereğince memurlarla hizmetlilere verilecek ikramiye karşılığı olarak 400 000 lira teklif
olunmuştur.

209

5434 sayılı Kanun gereğince T. ('. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı olarak
291 215 lira teklif olunmuştur.

210

5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince Karayolları
Genel Müdürüne 175 liraya
kadar temsil ödeneği«verilmek icabettiğinden bu bölüm için 2 100 lira teklif olunmuştur.

-'{01,302, Yönetim giderlerinden merkez ve illerin kırtasiye, döşeme ve demirbaş, öteberi aydmîat303

ma, ısılına ve basılı kâğıt ve defterler giderleri için 75 230 lira teklif olunmuştur.

304

Posta, telgraf ve telefon giderleri için 30 460 lira teklif olunmuştur.

, 305

Kira bedelleri giderleri için 40 000 lira

eklif olunmuştur.

306

Giyecekler bölümüne şimdilik ihtiyaç belli olmadığı için bir lira ödenek teklif olunmuş
tur.

307

Madde 1 : Sürekli görev.yolluğu giderleri için 23 472 lira teklif olunmuştur.
Madde 2 : Geçici görevli olarak yapılacak seyahatler teknik göreve inhisar edeceğinden
ııfafe mikyasla yapılacak teknik olmıyan geçici görev yollukları- giderleri için 4 000 lira
teklif olunmuştur.

Madde o : Amerikan yr.-rdım heyetiyle . ilgili olarak Amerikan Yollar İdaresinin gösterdiği
ihtiyaç ve talebi üzerine J950 yılı zarfında 15 memurun yol faaliyetini yerinde görmeleri
için Amerika'ya gönderilmesi zarureti hâsıl olduğundan bu madde giderleri için 105 000 lira
teklif olunmuştur.
B.
308

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri karşılığı 16 000 lira teklif olun
muştur.

403

Temsil giderleri karşılığı 2 000 lira teklif olunmuştur.

451

Yayın giderleri karşılığı 4 000 lira teklif olunmuştur.

453

Milletlerarası kurum ve derneklere katılma ve kongre ve konferanslara iştirak. yolhlğu
giderleri karşılığı 6 500 lira teklif olunmuştur.
Kurs giderleri karşılığı 10 000 lira teklif olunmuştur.

476

501,502, Geçen yıl ve eski yıllar
borçları
503
ve ilerde zuhur ettiği takdirde aktarma
için birer lira teklif olunmuştur.

ile karşılıksız borçlar şimdiden bilinmediğinden
yapılabilmesini sağlamak gayesiyle her madde

761

Sürekli onarma, yapım, makine ve araçların onarılması, yeni makine alınması ile istik
şaf etüd ve aplikasyon işleri giderleri karşılığı 46 390 432 lira teklif olunmuştur.

785

Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki (5539) sayılı Kanunun
(
) maddesi gereğince atelyeler döner sermayesi karşılığı 250 000 lira teklif
olunmuştur.

784

Teknik hizmetler geçici görev yolluğu

karşılığı 500 000 lira teklif .olunmuştur,

( S . Sayısı : 192)

•--•4

-

Gelir Bütçesi gerekçesi
1950 Malî yılı içinde tahmin olunan gelirlerin toplamı

58 303 378 Uradır.

Bölüm 1. - - Akar yakıt vergi ve resimleri
Akar yakıtlardan alman vergi ve resimler Maliye Bütçesine
47 000 000 lira
konduğundan bu bölümün geliri olarak aynen alınmıştır.

olarak

i * ü c . V. '.<
Bölüm 2. — Devlet Bütçesinden yardım
^ *"*':' •--•
3 ilâ 7 nci bölümü teşkil elen muhtelif gelirlerin tesbiti için, bundan evvelki senelerden
örnek olmaya Karayolları Genel Müdürlüğünün bünyesinin yeniliği dolayısiyle imkân olmadı
ğından birer lira konmuş olup, bakiye, Devlet Bütçesinden yapılacak yardım 6 303 374 lira olarak
tesbit edilmiştir.

Bölüm 3, 7. — 2 nci bölümde izah edilmiştir

( S. Sayısı : 192 )

Rapor
15 . II .1950
İ^jjjj.: .

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına

Katayo^p'i Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesini 'inceledim. Neticesini aşağıda arzediyorum:
K a r a y ş l ^ ı Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinin gelir ve gider kısımları (53 303 378) lira
olarak tekîi||edilmektedir. Bu Genel Müdürlük Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtı içinde «Şose ve Köp
rüler Reistpl» adiyle yer almış bulunmakta idi. Bu îdarenin memur ve müstahdem aylıkları ve
diğer idare§î§asrafları ile yatırım ve onarma giderleri de Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi meyanmda
mütalâa edp|aiş ve Yüksek Komisyonca kabul edilmiş idi. Bilâhara Yüksek Me'elis tarafından kabul
edilmiş olâ,!f|3539 sayılı Kanunla bu idare, hükmi şahsiyeti haiz ve katma bütçe ile idare olunur bii'
genel müctî|t|iik haline getirilmiş olduğundan Hükümetçe bir katma bütçe hazırlanarak yüksek
huzurunui4j|unuljnuş bulunmaktadır.
Gelir kjMJnjji:
•"• i l ? R

-

•

KarâydlJB^ı Genel Müdürlüğünün gelir bütçe li .(53 303 378) lira olarak tahmin olunmuştur.
Bunun (4fpt)0 000) lirası Karayolları Genel Mü lürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539
sayılı KanJLŞ|ın 20 nei maddesi mucibince akaryakıtlardan alınacak vergi ve resimlerin karşılığı
olarak H a ^ ^ d e n alınacak paralar, (6 303 374) lirası doğrudan doğruya Hazmeden yapılacak yar
dımdır. B^gfr muhtelif kaynaklardan sağlanacak gelir miktarının tahmini mümkün olmadığından
. u bölümle^llairer lira konmakla iktifa edilmiştir.
Gider
Gider balesinin toplamını teşkil eden (53 303 378) lira; Bayındırlık Bütçesinden indirilmek suretiyle temiitfOİunmuştur. Bu miktarın (3 303 378) lirası adı geçen bütçenin muhtelif bölümlerinden
indirilir, yet|50 000 000) lirası da 761 nei yollar ve köprüler inşaat ve onarma bölümünün 1 - 5
nei maddelifıjjne konan ödenekler buraya naklolunmak suretiyle sağlanmıştır. Şu hale göre Bayın
dırlık Bak?ıj||ığmın (152 154 058) liraya baliğ olan bütçesi ikiye' bölünerek (98 850 680) lirası
orada bıra^tfaiış ve (53 303 378) lirası da bu İmecenin giderlerine tahsis olunmuştur.
Bu ödefrf|j| hizmetlere şu suretle ayrılmıştır:

.

.

:-';':

.'",'.

! tf"n"

i l E;

Lira

'

5 846 273 Personel giderleri
294 166 Yönetim giderleri
22 501. Daire hizmetleri
6 Borçlar
47 140 432 Yatırımlar
53 303 378

11

Toplamı;.

1. Perjsj||;el giderlerinin başlıca yüksek rakamlarını memur aylıklariyle daimî ve geçici hiz
metlilerin j;f|jNtleri teşkil etmektedir.
''-W 'û'

'

'

-

*

-

'

A y l ı k l a ^ | i n konan (3 324 602) lira ödenek, 5539 sayılı Kanunla kabul olunan (960) memur
kadrosundj^ff (L) cetveline alman (155) kadro indirildikten sonra geriye kalan (805) memurun

ti
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_6_aylıklarının karşılığıdır. Bu memurlardan (217) si merkez ve (588) zi de taşraya aittir.
Yol bakım işlerinde daimî surette çalıştırılacak personellerle (D) cetveline alman diğer daimî
hizmetlilerin ücretlerini karşılamak üzere 202 nci bölüme (540 240) ve geçici mahiyette hizmetliler
için Bakanlar Kurulu karariyle alınacak kadro karşılığı olarak 20;] ncü bölüme (l 138 080) lira
ödenek konmuş bulunmaktadır.
Yapılan tetkikat'neticesinde, merkez kadrosunda çalışmakta olan (217) memurun bir senelik
aylıklarının tutarı (996 000) lira ve (588) aded taşra, memurunun kezalik bir senelik aylık tu
tarları da (2 328 600) liradır-. Yekûnda bir fark yoktur. Şu hale göre 201 bölümün birinci ve
ikinci maddelerinin buna göre tashihi iktiza etmektedir.
2. Yönetim giderleriyle daire hizmetlerinin karşılıklı olarak bütçeye konan ödeneklerin muka
yesesi mümkün olamamıştır. Çünkü bu Genel Müdürlük yeni katma bütçeli bir; idare haline gel
mektedir. Muhtelif bölümlere konan ödeneklerin fazlalığı veya noksanlığı bir senelik tatbikatın
sonunda ancak anlaşılabilecektir.
o. Bayındırlık Bütçesinin 761 nci bölümüne konmuş olan 57 milyon lifadan il ve köy yolları
yapımı için özel idarelere verilecek olan (7 000 000) lira Bakanlık Bütçesinde bırakılmış ve* geri
ye kalan (50 000 000) lira bu bütçeye nakledilmiştir. Ancnk Karayolları Genel. Müdürlüğü 1950
yılı Bütçesinin yedinci yatırımlar kısmına bu 50 milyon liranın (47 140 432) lirası konmuş ve ge
riye kalan (3 609 568) lirayı diğer bölümlerde zikrolunan hizmetleri karşılamak için tahsis etmek
zarureti hasıl olmuştur.
Yatırımlar kısmına konan ödenekle 1950 yılı içinde yapılması düşünülen işler Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi münasebetiyle arz ve izah edilmiş olduğundan, burada tekrarına mahal görülme
miştir.
4. Yedinci kısma (Yatırımlar) isminin verilmesi ve bütçede bölüm numaralarının muntazam
olarak teselsülünü sağlamak için 784 ncü bölümün, 785 bölümden evvele alınması şekil bakımın
dan daha uygun olacaktır.
Bu mâruzâtımla Karayolları Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesini Komisyonun yüksek tas
dikin a arzederim.
-

•.

Raportör
Niğde Milletvekili
Rıfat Gür soy

.
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—rBütçe Komisyonu raporu
TJ^:M. M.
Biitç^ğomisyonu
Esfiş^.
1/710
KafMNo. 68

m

16 . II , 1950

Yüksek Başkanlığa

Kara^jfları Genel Müdürlüğünün 1950 yılı
Bütçesi Â|kkmda Bayındırlık Bakanlığınca ha
zırlanıp! |î|§bakanlığın 15 . I I . 1950 tarihli ve
71/15551 iajyılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan Sopamı tasarısı Komisyonumuza havale
b u y u r u l ı ^ d a Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan ve €^i|iel Müdür ile Maliye Bakanlığı adına
Bütçe yefjlllî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları K||de incelenip görüşüldü.
5539I^ı|!,ılı Kamınla yeniden teşkil edilen Ka
rayolları; İ^e-nel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe
si, ilk de^Eİ olarak tanzim edilmiş olup, Bütçe
Komisyoa^l adına bu bütçeyi inceliyen raportö
rün rapöşt^ okunarak tümü üzerinde görüşmeler
yapılmışı p | bütçenin bölümleri incelenmiştir.
Genel fSpidürlüğün 1950 yılı Gider Bütçesi
(53 303 ; ^ | t ) lira olarak tesbit edilmiş ve Gelir
Bütçesi t a p a m ı da aynı miktarı ihtiva etmiş bulunmaktaifîit.
195Q ; j | î | Bayındırlık Bütçesinin ilgili bölüm
lerinden ;i||nel Müdürlük hizmetleri için bir kı
sım tenzildi yapılarak toplamı, Maliye Bütçesin
de yenide^ fjaçılan iki bölüme aktarılmış ve bu
bütçeye ^ | ı e l Bütçeden yapılacak ödemelere
karşılık tılHtimuştur. Bu miktardan (47 000 000)
lirası 553Şı|ayılı Kanunun 20 nci maddesi gere
ğince ve (pj303 374) lirası da Hazineden yar
dım olara|||bu bütçenin (B) eetveline gelir kay
dedilmişti^ Ü
Gideri jj^tiplerine konulmuş ödenekler ince
lenmiş vefjjjtzmetlerın ifası için Komisyonumuz

ca yerinde ve yeter görülerek teklif gibi ayniyle
kabul edilmiştir.
Gelir .i Bütçesi de teklif gibi ayniyle kabul
edilmiş bulunmaktadır.
Kanun tasarısı, bütçenin işlemesi için gerekli
hükümleri kapsaması itibariyle ayniyle kabul
edilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ek ve cetvelleri Kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul
muştur.
Başkan
Mardin

ît. Erten

Başkan V.
Diyarbakır
/ . H. Tigrel

Kâtip
Ankara
Ankara
F. öymen
M. Eriş
Aydm
Bolu
Gl. B. Alpman- C. S. Siren
Diyarbakır
Edirne
8. Vluğ
M . N. Gündûzalp

Sözcü
Kastamonu
M. Akalın

Ankara
C. Gölet
Diyarbakır
C. Ekin
Eskişehir
Muhalifim
A. Poiuoğlu
îzmir
îzmir
Kastamonu
T. Coşkan
S. Dikmen
A. înan
Kırklareli
Malatya
* Kırşehir
Korgl. K. Doğan
Ş. Torgut
M. S. Eti
Seyhan
Ordu
Samsun
H, Yalman M. A. Yörüker A. R. Yüreğir
Urfa .
Urfa
A. Akan
E. Tekeli
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN•DEĞÎŞTtttîŞt

HÜHÜMETİN TEKLİFİ
Karayollan
., .y

Genel Müdürlüğü 1950 yü% Bütçe
Kanunu tasarısı

Karayolları

Genel Müdürlüğü 1&50 yılı
Kanunu tasansı

Bütçe

'MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1950 Bütçe yılı .giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (53 303 378) li
ra ödenek verilmiştir.

MADDE 1. -~ Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 195© 'Bütçe yılı giderlerine karşılık olan ge
lirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere C53 303 378) lira tahmin olunmuştur;

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1950 Bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağ
lı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir:

MADDE 3." — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Karayolları. Genel Müdürlü^
günün,30 . V! . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 nen maddesine giren hizmetlilerine
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
mistir.
3656ı sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğince
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler bağ
lı .(E); işaretli cetvelde gösterilmiştir: Bu kad
rolar ertesi, yıl bütçesiyle Büyük Millet Mecli
sine sunulur: Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması: şarttır.

MADDE 4. -— Ayniyle kabul* edilmiştir

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü hizmetleri için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki Veren kanunlar bağlı
(G). işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 5.

MADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 1950 tarih
li ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı.cetvel
de yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde
gösterilenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz.

MADDE (i. — Ayniyle kabul edilmiştir

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işaretli
cevelde gösterilmiştir:

MADDE 7. r— Ayniyle kabul edilmiştir

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden
ödenir.
1928 - 1948 yıllarına ilişkin olup da 26 . V v

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir
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Ayniyle kabul edilmiştir.

Hü.

B. K.

1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanununun 93 neü maddesine göre zamanaşı
mına uğramamış ve karşılıkları Bayındırlık Ba
kanlığı bütçelerinde bulunan borçlar, Karayol
ları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesi gider
bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir.
MADDE 9. — Bu Kanun hükümleri 1 Mart
1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Ş. Oünaltay
Başb. Yardımcısı
N. Erim
Adale4, Bakanı
Devlet Bakam
Fuad Sirmen
C. S. Burlas
içişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
E. Erişirgü
H. Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
/. B. Aksal
N-. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğicim Bakanı
Ş. Adaları
T. Banguoğlu
S. ve S. Y. Bakam
Eko. ve Ticaret Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bayizit
G. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. P. Ş. Bürge
Cavid Oral
Ulaştırma Bakanı
Çalısına Bakanı
Dr. Kemal Satir
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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A - CETVELİ

Ödeneğin çeşidi

ikinci

1949
Yılı
ödemeği
Ura

1950 yılı için
Hükümetçe
Komisyonca
istenen
kabul edile ti
Lira
Lira

kısım - Personel
giderleri

1 - Aylıklar ve ücretler
Aylıklar
Merkez memurları aylığı
iller
»
»
Merkez memurları acık aylığı
İller
»
»
»

996 000
328 600
1
1

996 000
2 328 600
1
1

3 324 602

3 324 602

84 840
455 400

84 840
455 400

Bölüm toplamı

540 240

540 240

Geçici hizmetliler ücreti
Merkez geçici hizmetliler üc
reti
tiler geçici Hizmetliler ücreti

135 240
1 002 840

135 240
1 002 840

Bölüm toplamı

1 138 080

1 138 080

Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
Merkez memurları çocuk zam-

54 834

54 834

mı
tiler memurları çocuk zammı
Merkez memurları doğum yar
dımı
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12 000
64 000

12 000
64 000

1 400

1 400

Bölüm toplamı
Hizmetliler ücreti
Merkez hizmetliler ücreti
tiler
»
»

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücreti
I I - Başka haklar

— 11 —
1949
B,

207

208

M.

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4 İller memurları doğum yardmu
5 Merkez memurları ölüm yardı
mı
6 îller memurları ölüm yardımı
7 Yakacak zammı

5 000

5 000

2 700
6 100
1 000

2 700
6 100
1 000

Bölüm toplamı

92 200

92 200

3 000

3 000

3656 sayılı Kanunun 5 nci
maddesi gereğince ödenecek
yabancı dil para mükâfatı
5439 ve 5539 sayılı kanunlar
gereğince verilecek ikramiye
ler
1 5439 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine göre verilecek ikra
miyeler karşılığı
2 Karayolları Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanunun 37
nci maddesine göre memur ve
hizmetlilere verilecek ikrami
ye karşılığı

1

1

400 000

400 000

Bölüm toplamı

400 001

400 001

5434 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış fiyatları kar
şılığı
% 1 ek karşılıkları
Emekli ikramiyeleri karşılığı
Sandık yönetim giderleri
Diğer ödemeler

212 566
38 648
30 000
1
10. 000

212 566
38 648
30 000
1
10 000

Bölüm toplamı

291 215

291 215

2.100

2 100

5 846 273

5 846 273

209
1
2
3
4
5

210

Ödeneğin çeşidi

1950 yılıı için

Yılı
ödeneği

Temsil ödeneği
ikinci kısım toplamı
( S. Sayısı : 192 )
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1949
B.

M,

Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Üç/üncü kısım - Yönetim
giderleri
301

1
2
3
4
5

Merkez büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
Öteberi giderleri
Aydınlatma
İsıtma

6
6
5
1
4

Bölüm toplamı
302

1
2
3
4

10 940
10 800
6 360
6 500
6 300

10 940
10 800
6 360
6 500
6 300

Bölüm toplamı

40 900

40 900

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
Merkez daireleri posta ve tel
graf ücretleri
filer posta ve telgraf ücretleri
Merkez daireleri telefon ge
derleri
îller telefon giderleri

10 000

10 000

12 000
11 000

12 000
11 000

5 200
2 260

5 200
2 260

30 460

30 460

15 000
25 000

15 000
25 000

40 000

40 000

1

1

Kira karşılığı
1 Merkez
2 iller
Bölüm toplamı

306

6 050
6 640
5 600
1 800
4 240
24 330

Bölüm toplamı
305

.

24 330

İller büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
Öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma

303

050
640
600
800
240

Giyecekler
( S. Sayısı : 192 )

13
1949

19*0 yıl:L içim

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonea
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluğu

23 472
4 000
105 000

23 472
4 000
105 000

1

1

Bölüm toplamı

132 473

132 473

4 800
11 200

4 600
11 200

16 000

16 000

294 166

294 166

2 000

2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

4 000

4000

ödeneğin çeşidi

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
Merkez
tiler
Bölüm toplamı

*, " >

Taşıt giderleri
Merkez taşıtları işletme gider
leri
Merkez taşıtları onarma gi
derleri
Bölüm toplamı
Üçüncü kısım toplamı

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri
Temsil giderleri
Yayın giderleri
Satmalına ve abone karşılığı
Başka her çeşit giderler
Bölüm toplamı

( S. Sayısı : 192 )
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1949
ödeneğin çeşidi
4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere
gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri
Katılma payı karşılığı
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin' yolluk ve gi
derleri
Bölüm toplamı

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Kurs giderleri
Dördüncü kısım toplamı

1

1

500

500

6 000

6 000

6 500

6 500

10 000

10 000

22 501

22 501

3

4

1
1

1
1

5

6

1

0

6

6

19 000 000
22 000 000

19 000 000
22 000 000

3 840 432

3 840 432

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1945 - 1948 yılları borçları
1928 - 1944 »
»
Bölüm toplamı
Karşılıksız borçlar
Beşinci kısım toplamı

.Yedinci kısım - Yatırımlar
Yollar ve köprüler
Sürekli onarmalar
Yapım
Mevcut makine ve araçların
onarılması ve yenilenmesi
( S. Sayısı : 192 )
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1949
B.

Ödeneğin çeşidi

M.

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4 Mevcutlara ilâveten alınacak
makineler karşılığı
5 İstikşaf, etüd, aplikasyon

300 000
1 250 000

300 000
1 250 000

Bölüm toplamı

46 390 432

46 390 432

500 000

500 000

y

;-••-, ;-v **ab

250 000

250 000

47 140 432

47 140 432

784

Teknik hizmetler geçici görev
yolluğu t
Karayolları Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanunun 29
ncu maddesi gereğince atelyeler döner sermayesi

786

m.
;

Yedinci kısım toplamı

KISIMLAR

'

TOPLAMI

îkinci kısım toplamı
\ Üçüncü kısım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Yedinci kısım toplamı
ı'KtjV*^. ,

1950 yılı için

GENEL TOPLAM

( S. Sayısı : 192 )
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5 846 273
294 166
22 501
6
47 140 432
53 303 378

—

-

•

-

—

-

5 846 273
294 166
22 501
6
47 140 432
53 303 378

— 16 —
B CETVELİ
1949
Gelirin çeşidi
Karayolları Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanunun 20
nci maddesi gereğince Hazine
den alınacak paralar
Hazineden yardım
Teberrular ve çeşitli gelirler
Menkul ve gayrimenkul mal
lar satış bedelleri
Mütaahhitlere verilecek mal
zeme, alât, edevat, depo, arazi
ve sairenin kira bedelleri
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçaları
TOPLAM

1950 yılı için

Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

47 000 000
6 303 374
1

47 000 000
6 303 374
1

1

1

1

1

1

1

53 303 378

53 303 378

-** 1 ¥ **»
t:.
Irevin çeşidi

Görelin çeşidi

jfifî!

m
f-fe; ti

Merkez Uadrolar\

•ff I:

Teknisiy^f
Tercümanla ktilo
Daktilo ? j | l

700
34tf

| p |

4
1
6
6

Holeriteij j |
Odacı i'jKf

6

80

• »•

l

m

.

....-....:, ; ^ f . '

tiler kadrosu
im

750

0

1^fF)ırv â|f|ye, şefi "
yŞİ^t^lâto ek^î §efi
Başmakinist
Makine başoperatörü
» operatörü
.

.

•

»

.

>

'""' » , >
» tamircisi
>
»
Yedek parça ambar memuru
Odacı
Mutemet

Sayı Ücret
4 • 700
10 700
5 650
5 650
6 600
6 500
6 400
6 '400.
6
9 300
10
75
10 „ | $ 0

m

eTarihi

Ş5Ş9

Kanun

ÖZET

Numarası

Karayolları Geııel.||Iüd4rl^ğ^sÇuruJuş ye Ti
^ına,tda,ir Kanunun 19 nen maddesi.

M
mm
-F»<—»»»(»M"

ifrit

#î:

il

ÎPİS

üt-

m

İl

m

i%'89^?jmy

B.

ödeneğin çeşidi

U.

âÛS

1 Merke? .geçici hizmetlileri ücreti
t İller geçici, hizmetlileri
»

a - GEfVBLİ
î£«uın
§416 |ose ve köprüler yapımı içingeleeek yıllara geçici yüklenmelere ggirümesi hakkında Kanun
5539 karayollan Öenel MüdürlüjP K*nuauHun gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkındaki 33 noü maddesi

L - OETVELt
D.
r'i^y

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Savı Aylık

Yollar Gene], Müdürlüğü ta§ra teşkilâtı

Merkez Teşküâtı

4 Fen heyeti müdürü (T. mühen
dis) (ihtisas mevkii)
5 Y. Mühendis, mühendis veya
fen memuru (İhtisas mevkii)
6 Y. Mühendis, mühendis veya
fen memuru
7 Y. Mühendis, mühendis veya
fen memuru
8 Y Mühendis, mühendis veya
fen memuru
9 Y. Mühfendis, mühendis veya
îm memuru

Görevin çeşidi

D.

10

80

15

70

10

60

10

50

10

46

Bölge müdürü (Y. Mühendis)
(ihtisas mevkii)
Y. Mühendis veya mühendis
(İhtisas mevkii)
Y. Mühendis, mühendis veya
fen memuru (ihtisas mevkii)
Y. Mühendis, mühendis veya
fen memuru
Y. Mühendis, mü'hendis veya
fen memuru
Y. Mühendis, mühendis veya
fen memuru
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90

9

90

20

80

30

70

30

60

5

50

1

-

;

E

1

9

-
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B. 761 - M. 1 — Sürekli onarmalar
Yol veijköprüleıin ve bunların bakımum ait kurumların, bakım, ağaçlama giderleriyle onarmala
rında ilişip, garaj ve atelyelerde kullanılan her çeşit i§gi. gündelikleri ve taşıtların bütün işletmeye
garaj gidenleri, her türlü gereç ve eşyanın satmalına, saklanma ve bu işlere ait kira giderleri, sürekli
işçilerin işsçi. giyimleri, barınma, bakım ve onarma ve makine ve aletler için garaj atelyeleri kurulma
giderleri, stifekli onarma ve bakım postaları için ekip evleri yapımı ile bunlaruı ısıtma, aydınlatma,
döşeme gicferleri, bakım ve sürekli onarma, kurumlar arasında telefon kurma, telefonla mükâleme ve
sair giderleri, kar siperleri, karla savaş her türlü giderleri 4772 ve 5417 sayılı kanunlara göre öden
mesi gerekirsek iş kazalariyle meslek hastalıkları, ihtiyarlık ve analık sigorta primleri karşılık ve
giderleri, 9J008 sayılı îş Kanununun tahmil ettiği sair bütün giderler.
M. 2 — 0 9 K ve köprüler yapma karşılık veğ-Merlerlyle aletler, gereçler karşılık ve giderleri
Yol, k#*H& ve bunlara ait'kurumların yapılması ve esaslı onarmalariyle her türlü makine ve gereç
lerin taşımfhsı, kurulması ve korunmalarına aither türlü giderleri, bu işlerin ihale ve emanet şe
killerine göfre lüzumu olan her türlü gereçlerin ihtiyaç halinde her zaman ve her miktarda önceden
satmalmmajip giderleri, emanet usuliyle yaptırılan işlerde çalıştırılan işçi . gündelikleri giyim ve
barındırma^ * basını giderleri, basın ve yayın ücretleri, tören giderleri, yapım dairelerinin
telefon kurîiıa ve işletme giderleir, yeni j^aptırılaeak yollarda bakım teşkilâtı için kurulacak ve
yaptırılacak-garaj, atelye ve ekip evleri yapım ve her türlü kurma giderleri, kamulaştırma gider
leriyle bu ikjerde çalıştırılacak oranlıyan ve bilir kişi ücret ve giderleri, işçi gündelikleri, tapu harç
ve giderleri j, vergi ve resimlerle 2256 sayılı Kuran gereğince gümrüklerce alınacak belediye pay
ları karşılığa ye sigorta primleri, geçici teşkilât için gerekli aydınlatma, ısıtma, kira giderleri ve ema
neten yaptırılacak işlerde çalıştırılanlar için 4772 ve 5417 sayılı kanunlar gereğince ödenmesi gere
kecek iş kaziaferiyle meslek hastalıkları ve'ihtiyarlık ve analık sigorta primleri karşılık ve gider
leri, geometfi aletleri, tersim, teksir ve hesap işlerinde kullanılacak her nevi makine ve sair gereçle*
rin satmalına, kira, nakil giderleriyle bunların işletme ve onarma giderleri.
M. 3 — Mevcut makina ve araçların onarılması v-e yenilenmesi
Yol, koptu bakını ve yapım işlerine mahsus bilûmum taşıt, yol makinası ve sair araçlarla bunla
rın tamir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinalarm onarılması ve yenilenmesi için lüzumlu
yedek parça1 ve her türlü malzemenin satmalınması ve bunların ambalaj, nakil ve muhafaza mas
raflariyle ç^Jgtırılacak işçi, mütehssıs işçi yevmiyleri, giyimleri, ve barınma masraflariyle 4772
5417 sayılı J$ Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve Analık ve İhtiyarlık Sigorta Primleri ve 3008 sa
yılı İş Kamjmmun işçilere tanıdığı bilcümle haklardan tevellüt eden masraflarla bu kanunlar ve
ek kanunlar^ işçilere tanınan haklardan doğan masraflarla atelyelerin su, elektrik, akar yakıt
gibi bilûmum işletme masrafları ve bu işlerle ilgili diğer her türlü giderleri.
M. 4 — Mevcutlara ilâveten alınacak makinalar karşılığı
Yol ve ktfprü bakım ve yapımı için her türlü makina, araçlar ve taşıtlarla her türlü atelye
tezgâhları, alet ve avadanlıklar stmalmması, ambalajı, nakil muhafazası, Gümrük Resmi ve 2256
sayılı Kanunla bu yerlere ait kesrimunzam hisseleri ve bu konu ile ilgili her türlü giderler,

Ht
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M. 5 — istikşaf, etüd, aplikasyon
Bir işlerde çalışacak mütehassıs işçi ve %gi ^n^ieliklşyi proje ihzarı her türlü giderleri. Bu. iş
lere ait basım ve ilân giderleri, beton kazık imaline gerekli malzeme giderleri nakil vasıtası ki
ralama giderleri ve bu konu ile ilgili her türlü giderler.
B. 7t4 — •fekaik görev geeici"tt&nbtt yoBttğa
Keşifj den,et, yönetim, kabul ve sair işler için gönderileceklerin yollukları bu tertipten verilir.
B. 786 — Atölyeler çtöaer sermayesi
Yecteh;. parça ve hammadde, atelye tezgâhları için yağ, gres, bıçak yedek parça ve tamir giderleçif ve h,er tUrfÜ umujni isletme masrafları.
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