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4. — Riyaset Divanının Heyeti 

miyeye mâruzâtı 851 
1. — Hâkimler Kanununun 58 nci mad

desi hükmünün mezkûr kanunun 72 nci 
maddesi mucibince Hâkim ve Müddeiumu
milerle muavinlerinden Adliye Vekâleti ida
ri vazifeleriyle müfettişliklerine nakledilen
lere teşmil edilip edilmiyeceği hususunun 
tefsirine dair tezkeresinin iadesi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/368, 3/486) . 851 

2. — Askerî okullar öğretmenleri hak
kındaki 5044 sayılı Kanunun 5 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyiha
sının geriverilmesi hakkında Başvekâlet 
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3. — Dahiliye Memurları Kanununun 
5354 sayılı Kanunla muaddel 2 nci madde
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5. -— Müzakere edilen maddeler 852 
1. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye 

kanunu lâyihası ve.Bütçe Encümeni mazba- , 
tası (1/574) 852:875,875:918,919:968 

A — Maarif Vekâleti Bütçesi 852:875,875:888 
2. -r- Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı 

Bütçe* kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 

Sayf» 
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1957 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
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919:924,934:938,941,943,989:992 
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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesi burslara ait 

450 nei fasıl müstesna, kabul edildi. 
Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin kabulü 

münasebetiyle, şanlı ve kahraman ordumuza 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin selâm ve sev
gilerinin bildirilmesine dair olan takrirler itti
fakla kabul olundu. 

Dahiliye Vekâleti Bütçesi üzerinde bir müd
det görüşüldü. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 
Fikri Apaydın Aitilâ Konuk 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

İkinci celse 
Dahiliye Vekâleti, 
Emniyet Umum Müdürlüğü, 
Jandarma Umum Kumandanlığı, bütçeleri 

kabul olundu. 
Hariciye Vekâleti Bütçesi üzerinde Hariciye 

Vekâleti Vekili Etem Menderes'in izahatı din
lenildi. 

İnikada ara verildi, 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Hakkâri Mebusu 
Agâh Erozan Übeydullah Seven 

Kâtip 
Bolu Mebusu 
İhsan Gülez 

Lâyihalar I 
1. - - İller Bankası kanununun 12 nei mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/632) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. - : İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 Malî 
yılı hesabı katî kanun lâyihası (1/633) (Divanı 
Muhasebat Encümenine) 

3. — Subay Okulları açılması hakkında ka- | 
nun lâyihası (1/634) (Millî Müdafaa, Maarif ve | 
Bütçe encümenlerine) I 

4. — Ordu mensuplarının nakil ve tayinleri * 
hakkında kanun lâyihası (1/635) (Dahiliye vo 
Millî Müdafaa encümenlerine) 

Üçüncü celse 

Hariciye Vekâleti Bütçesinin heyeti umumi 
yesi üzerinde bir müddet görüşüldü. 

Dördüncü celse 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Van Mebusu 
Fikri Apaydın Muslih Görentaş 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

5. — Petrol Dairesi Reisliği 1956 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/636) (Bütçe Encümenine) 

6. — Millî Korunma Kanununun 6731 sa
yılı Kanunla muaddel 31 nei maddesinin 8 nei 
bendinin tadiline dair kanun lâyihası (1/637) 
(Ticaret, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Tezkereler 
7. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş, Koca

eli Mebusu Turan Güneş ve Çanakkale Mebu
su Safaeddin Karanakçmm teşriî masuniyetle
rinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 

Hariciye Vekâleti ve, 
Milletlerarası İktisadi iş Birliği Teşkilâtı 

Bütçeleri kabul, olundu. 
I Maliye Vekâleti Bütçesinin muhtelif turi-
I zim teşekküllerine yardım yapılmasına dairtak-
| rir dikkate alınarak, 
I Ve Göynük'te Akşemseddin türbesinin tamir 
I ve ihyası için Göynük belediyesine yardım yapıl-
I masına dair takrirler de sözcünün talebi üzerine 

encümene verildi. Diğer fasıllar kabul edildi. 
• Devlet Borçları Bütçesi kabul olundu. 

Maarif Vekâleti, 
Ankara Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
istanbul Teknik Üniversitesi ve, 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Bütçele

rinin heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 
26. I I . 1957 Salı günü saat 10 da toplanıl

mak üzere inikada son verildi. 

2. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

W « » w 
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(3/479) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

8. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve Ma
nisa Mebusu Yunus Muammer Alakant'm teş
riî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başve
kâlet tezkeresi (3/480) (Teşkilâtı Esasiye ve 
Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 

9. — Bursa Mebusları İbrahim Öktem ile Raif 
Aybar ve Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'm teşriî 
masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi (3/481) (Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

10. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican ve Bur
sa mebusları Raif Aybar ile İbrahim Öktem'in 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/482) (Teşkilâtı Esasiye 
ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
Encümene) 
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11. — Niğde'nin Aksaray kazasının Mandana 

köyünün 44 numaralı hanesinde kayıtlı İbrahim-
oğul Hasan Koyuncu diğer soyadı Kuyumcu'nun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/483) (Adliye Encümenine) 

Mazbata 
12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1946 yılı 

Döner Sermaye muamelâtına ait bilançosu ile 
Kibrit ve Çakmak Geçiei İşletme İdaresi ve Türk 
Tütün Limitet Ortaklığının aynı yıl bilançola
rı, mülga Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşlet
me İdaresinin 1.1.1946 ilâ 31.V.1946 süresine ait 
Bilançosu ile Tekel Umum Müdürlüğünün 1946 
Bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlüğü 
1946 malî yılı hesabı katî kanunu lâyihası ve Di
vanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/258, 
257,121,1/56) (Ruznameye) 

BİEÎNCİ CELSE 
Açılma saati: 10,15 

REİS — Reisveküi Agâh Erozan 
KÂTİPLER : Muslih Görentas (Van), Attilâ Konuk (Antalya). 

*>•<* 
3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. ! REİS 
(Malatya mebuslarına kadar yoklama ya- j rum. 

pildi.) | 

— Ekseriyetimiz var, celseyi açıyo-

4. — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Hâkimler Kanununun 58 nci maddesi 
hükmünün mezkûr kanunun 72 nci maddesi mu
cibince hâkim ve müddeiumumilerle muavinle
rinden Adliye Vekâleti idari vazif eleriyle mü
fettişliklerine nakledilenlere teşmil edilip edil
meyeceği hususunun tefsirine dair tezkerenin 
iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/388, 
3/386) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
11 . VI . 1956 tarih ve 1976 sayı ile takdim 

edilmiş olan, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
58 nci maddesi hükmünün, mezkûr kanunun 72 

nci maddesi mucibince hâkim ve müddeiumu
milerle muavinlerinden Adliye Vekâleti idari 
vazifeleriyle müfettişliklerine nakledilenlere 
teşmil edilip edilmiyeceği bakımından tefsirine 
dair olan yazımızın iadesine müsaade buyurul-< 
masını saygılarımla arz ve rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REİS — Geriverilmiştir, efendim. 

2. — Askerî okullar öğretmenleri hakkındaki 
5044 sayılı Kanunun 5 noi maddesine bir fıkra 

m -
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ilâvesine dair kanun lâyihasının geriverilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (1/596, 3/485) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

15 . X . 1956 tarihli ve 71-449/3464 sayılı 
yazımızla takdim edilmiş olan «Askerî okullar 
öğretmenleri hakkındaki 5044 sayılı Kanunun 
5 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanım 
lâyihası» nm iadesine müsaade buyurulmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS.— Geriverilmiştir. 
3. — Dahiliye memurları Kanununun 5354 

sayılı Kanunla muaddel 2 nci maddesiyle 8 nci 
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maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sının geriverilmesi hakkında Başvekâlet tezke
resi (1/596, 3/485) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
12 . XII . 1956 tarihli ve 71/460/4050 sayılı 

yazımızla sunulmuş olan 1700 sayılı Dahiliye 
memurları Kanununun 5354 sayılı Kanunla mu
addel 2 nci maddesiyle 8 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyihasının iade edil
mesine müsaadelerini saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

REÎS — Geriverilmiştir. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/574) 

A — Maarif Vekaleti bütçesi 

2. — Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/575) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1957 malî yılı büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbata
sı (1/582) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/583) 

5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/576) 

REÎS — Maarif Vekâleti bütçesinin, Ankara 
Üniversitesi, istanbul Üniversitesi, İstanbul Tek
nik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü bütçeleriyle birlikte müzakerelerine de
vam ediyoruz. 

Efendim, Maarif Vekâleti bütçesinde söz alan 
arkadaşları tekrar okuyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Fethi Ülkü. 

Mehmet özbey (Burdur) 
Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon) 
Hikmet Bayur (Manisa) 

Aleksandros Hacopulos (İstanbul) 
Osman Turan (Trabzon) 
Sabri özcansan (Gümüşane) 
ihsan Hamid Tiğrel (Diyarbakır) 
Hamdi Ragıp Atademir (Konya) 
Refet Aksoy (Ordu) 
Hüsnü Göktürk (Elâzığ) 
Aliye Temuçin (Ankara) 
Mehmet Ünaldı (Seyhan) 
Fahri Belen (Bolu) 
Sabri Erduman (Erzurum) 
Ahmet Gürkan (Tokad) 
Remzi Çakır (Kars) 
Osman Talu (Afyon Karahisar) 
Aziz özbay (Urfa) 
Arslan Bora (Tunceli) 
Ömer Mart (Kayseri) 
Veysel Varol (Erzincan) 
Buyurun, Beyefendi. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA FETHÎ 
ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem arkadaşlarım, 
birçok bütçeleri ihtiva eden Maarif bütçesinin on 
dakika içinde izahının ne derece mümkün olaca
ğını takdir buyurursunuz. Bu münasebetle hulâ
sa olarak dahi değil, ancak meselelere temas et
mek suretiyle geçeceğimiz için özür dilerim. 

Maarif Vekâleti, gençliğin istikbale yarar hale 
gelmesi için lâzım olan maziden gelen fikir, kül
tür ve mânevi ne varsa, hepsini muhtevi olarak 
içinde bulunduran kendisini dâvaya hasretmiş 
olan bir müessesedir. Memleketimizde maarif sa-* 

— 852 — 
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hasma girmiyen hemen hiçbir mesele yok gibidir. 
Diyebiliriz ki, Maarif Vekâleti sadece okul ba
kımından, çocukların fikrî gelişmesini değil, hat
tâ bütün vatandaşların fikrî kabiliyetleri ve kül
türel sahadaki gelişmeleriyle alâkalıdır. Bu du
rumu ile maarif, mevzu ve mânası itibariyle ha
kikaten hususiyet ifade eder. Maarif Vekâletinin 
bu işi gerçekleştirebilmesi için iyi bir organizas
yona sahibolması lâzımdır. Fakat Teşkilât Kanu
nunu mütalâa edersek görürüz ki, Maarif Vekâ
leti halen 1926 da çıkmış olan Teşkilât Kanunu 
çerçevesi içinde teşkilâtlandırılmış bulunmakta
dır. Halbuki o yıldan bugüne kadar birçok mer
haleler aşmış olan kültür hayatımızın aynı zaman
da bu sahada da teşkilâtlanmasını icabettirir. Ma
arif Vekilimizin Bütçe Encümeninde ve geçen yıl 
bu kürsüden beyan buyurdukları veçhile maarif
te bir ilim akademisi kurulmasını beklemekteyiz. 
Fakat bugüne kadar bu teşekkül kurulamamış bu
lunmaktadır. 

Maarif Vekâleti sadece çocukların okuma, 
yazmasını değil, aynı zamanda sağlığını koru
ma işini de üstüne alan bir müessesedir. Binaen
aleyh, Maarif Vekâletinde sağlık teşkilâtının en 
küçük kademelere kadar uzanmış olması bekle
nirken, maalesef bir sağlık teşkilâtı kendi içinde 
de mevcut değildir. Son yıllarda ancak bir mü
dürlük ve doktorlar vasıtasiyle bütün sağlık teş
kilâtını idare etmeyi düşünmüş olan Maarif Ve
kâleti bu yolda ne kadar kifayetsiz bir teşkilâta 
sahibolduğunu kendileri do müdriktir. 

Bütün komşu memleketlerin maarif teşkilâ
tında sağlık müesseseleri vardır. Maarif müdür
lüklerinin ayrıca bir sağlık şubeleri vardır. Ço
cukların sağlığını emanet ettiğimiz müessesenin, 
bu vazifesini bihakkin yapabilmesi için, kendisi
nin bir teşkilâta ve ayrı bir kanuna sahibolması 
zaruridir. Maarif Vekâleti kadrosu içinde bir 
özel eğitim şubesi vard:r. Fakat bunların kad
rosu ve kanuna bağlanmış bir teşkilâtı yoktur. 

îmam - Hatip okulları da aynı şekildedir, ba-
zan özel okullara, bazen de orta tedrisat umum 
müdürlüğüne bağlanması suretiyle işler idare 
edilmektedir. 

Bunun aksak bir şey olduğu, ihtisas sahibi 
bir müesseseye dayanması lâzımgeldiği aşikârdır. 
öteden beri iddia ettiğimiz ve bilhassa ilk öğre
timi gerçekleştirmek imkânını bulamadığı
mız için lüzumuna ihtiyaç duyduğumuz 
halk eğitim teşkilâtına şiddetle, acilen 
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lüzum görmekteyiz. Bu kanunun getirilece
ğini teşkilâtının kurulacağına muhtelif yıl
lar Vekiller ifade ettikleri halde bu güne kadar 
hiçbir hazırlık yapılmış olmadığını da teessürle 
ifade etmek isterim. Maarif hayatında, Maarif 
Vekâleti vazifeleri içinde en büyük yük şüphesiz 
öğretmenindir. Muhtelif tahsil kademelerinde, 
ilk, orta, lise, teknik ve yüksek öğretmen kadrosu 
maalesef bugün kifayetsizlik arz etmektedir. Bil
hassa, anoak % 36 sı okur yazar olan Türkiyede 
ilköğretim seferberliğinin ikmal edilmiş olması 
bu milletin en mübrem ihtiyacıdır. Bu mesele 
halledilmedikçe maarif dâvasına şifa verici bir 
el uzatılmış sayılamaz. Her yıl yapılan tahsisler, 
her yıl yetiştirilen 3 bin kadar öğretmen ancak 
nüfus artımını karşılayabilir, hattâ şimdi vere
ceğim rakamlar gösterecektir ki, nüfus artımım 
bile karşılıyamamaktadır. Nitekim 1955 te oku
yan çocuk miktarı ile 1956 da okuyan çocuk mik
tarı mukayese edilirse netice 1956 nın aleyhine 
27 632 olarak meydana çıkar. Yani okuyamıyan 
çocuk miktarı 1956 yılında 27 638 aded artmıştır. 
Bu demektir ki, okuyamıyan çocuk miktar1! nüfu
sumuza göre günden güne fazlalaşmaktadır. Bu
nun yanında köy adedimiz de günden güne art
makta olduğuna göre okula ihtiyacımız da aynı 
miktarda çoğalmaktadır. Nitekim mevcut köy 
sayısına 699 muhtarlık ilâve edildiği için 
699 köyün, okulu bulunmıyan köy rakamlarına 
ilâvesi zorunda kalıyoruz. Kısa bir hesapla ihti
yacımız olan 71 bin ilkokul öğretmenini bulabil
mek için daha 35 000 öğretmene ve - raporun ifa-

; desine göre - 17 884 okula ihtiyacımız vardır. 
Bugüne kadar devam eden tempo ile.senede an
cak 250 - 260 okul yaptırabileceğimize göre as
gari 60 senede ikmal edileceği aşikârdır, öğret
men ihtiyacının nüfus artışına göre çoğaldığı 
nazarı itibara alınarak bu tahsisin mütenasip 
olarak artırılması lâzımdır. 

REİS — Konuşma müddetinizin hitamına bir 
dakika kalmıştır. 

FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Halbuki önü
müzdeki sene, ancak 300 okulun yapılacağı ifa
de edilmektedir. Ve geçen yıl yapılan okullar 
40 744 liraya mal olduğu halde, gelecek sene ya
pılacak okulların 50 bin liraya mal olacağı ra
porda da dereedilmiştir. O halde şimdiye kadar 
devam eden tempo ile, değil hamje yaparak ilk
okul dâvasına el uzatmak zaruridir. Bu sene 
bütçeye 20 milyon lira konmuştu. Bütçe Encü-
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meni Hükümet lâyihasına 18 milyon lira daha 
ilâve etmek suretiyle bu miktarın 38 milyon li
raya çıkarılmış olmasını memnuniyetle karşıla
maktayız. Hattâ bunu encümenin Hükümeti bu 
dâvada daha faal davranmasına bir ihtarı şek
linde kabul etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; vaktin kifayetsiz
liği dolayısiyle ve sözlerimi bitirmeden evvel 
birkaç cümle ile üniversitelerimize de temas et
mek isterim. Üniversite memlekete münevverler 
yetiştiren, fikirleri geliştiren bir müedsese ola
rak hakikaten büyük bir takdir ve alâkaya lâ
yıktır. Üniversitelerimize günden güne talep 
artmaktadır. Mevcut üniversitelerimizin bu ta
lebi karşı Uyamadık! an da bir hakikattir. 

REİS — Vaktiniz tamam, efendim. 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 

adına Ahmet Bilgin, buyurun. 
CUMHURİYETÇİ MlLLET PARTİSİ MEC

LİS GRUPU ADINA AHMET BİLGİN (Kırşe
hir) — Muhterem arkadaşlar; Maarif Vekâle
tinin bütçesi üzerinde Grupumuzun görüşlerini 
10 dakikaya sığdırmak mümkün değildir. Bu iti
barla en mühim gördüğümüz noktalara şöylece 
bir dokunup geçeceğimizden fikirlerimizde bir 
insicam olmazsa evvelâ özür dilerim. Çünkü dal
dan dala bir vaziyet olacaktır. 

Bendeniz Maarif dâvamızın problemlerinden 
en mühim noktalara temas edeceğim. İlk öğre
tim dâvasının ele alman ilk merhalelerden biri 
olduğunda şüphe yoktur. Bunun esas iki unsuru 
olduğu da malûmunuzdur. Birisi öğretmen, diğe
ri de okul meselesidir. Aded itibariyle öğretmen-

* lerimizin kifayetsizliği de yine hepinizce malûm
dur. Kâfi miktarda öğretmen halen elimizde 
mevcut değildir. Yapılan mekteplerin ise ihtiya
ca kâfi olmadığı malûm bulunmakla beraber 
Grupumuzca bina kısmı ikinci derecede ehem
miyetli bulunmaktadır. Esas, öğretmen yetişti
rilmesidir. Bu, daha esaslı bir iştir, öğretmen 
lâyıkı veçhile yetişirse hakikaten memleket ev
lâtlarının yetiştirilmesi için kâfi gelebilir. Lâ
yıkı veçhile ilimle mücehhez öğretmen yetişmez
se binaların muntazam olması kâfi olamaz. Bi
na ile tam randıman alınabileceğine kaani de
ğiliz. Bunun için öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi 
için teksifi faaliyet lâzımgeldiğ kanaatindeyim. 

Mektep meselesine gelince: 
İlkokullar, vilâyetler emrine verilen para-
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larla yapılmakta ve vilâyetlerin bu hususta gös
terdikleri faaliyet nispetinde ilerlemektedir. Kâ
fi derecede kontrolü yapılamıyan ve kifayetsiz 
mütaahhitler tarafından yapılan bu binalar pek 
çabuk ve süratle, meselâ birkaç sene içinde ha-
rabolmaktadır. 

Binaenaleyh ilkokullar inşası için verilmek
te olan bu paraların ve inşaatın ciddî surette 
kontrol altına alınmasını ve vilâyetlerin bu hu
susta bâzı kayıt ve şartlara tâbi tutulması lâ
zım geldiğine işaret etmek isterim. 

Orta öğretimde de kâfi derecede öğretmen 
bulunmadığı malûmdur. Bâzı ortaokulların bir 
iki öğretmenle idare edildiği hepimizce malûm
dur. Binaenaleyh orta mektepte de binadan zi
yade muallime ehemmiyet verilmesi icabetmek-
tedir. Orta tedrisatın lise ile olan münasebetle
ri göz önünde bulundurulmalı ve ders program
ları arasında bir koordinasyon yapılmalıdır. Or
ta mektepten liseye geçen talebelerin lisede bo
caladıkları muhakaktır. Dersleri tamamiyle kav-
rayamamaktadırlar. Binaenaleyh orta öğretim
de liseye hazırlık bakımından programlar ara
sında bir koordinasyon ve beraberlik yapılması 
ve bunların birbiriyle olan ilgi ve alâkasını dai
ma nazarı itibara almanızı tavsiyeye şayan gör
mekteyiz. 

Lise kısmına geçiyorum : 
Liselerde programlarımız çok yüklüdür. Bu 

yüklü program karşısında talebelerin istisnasız 
muvaffak olmaları imkânsızdır. Bu programlan 
tadil etmeye muhtacız. Şu şekilde : İlerde yapa
cakları ihtisasa göre yapılacak tâlim ve terbiyede 
o talebelere o derslerden fazla göstermek, diğer 
yardımcı mahiyetteki dersleri az vermek sure
tiyle bunun yükünü tahfif etmek mümkündür. 
Binaenaleyh, bu şekilde lise pragrarnında tadilât 
icrası zarureti vardır. Yoksa her talebeye ma
tematik, fizik gibi kaideleri ilerde lâzım olmıya-
cak şekilde ve çok yüklü olarak öğretmeye kal
karsak çocukları tamamiyle intibak ettiremeyiz. 
Bu yüzden birçok talebeler muvaffak olamıyor. 
Binaenaleyh, programlarda, bilhassa lise prog
ramlarında bu yola gidilerek bir revizyon yapıl
masının şayanı arzu olduğunu arz etmek isterim. 
Liselerden mezun olan talebelerin üniversitelere 
girmesi, bir tesadüfün eseri olmakta devam et
mektedir. Liseyi bitiren her talebe üniversiteye 
girebilmek için her üniversitenin kapışım çal
makta, hangisi mümkün olursa oraya girmek ken-
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dişi için mecburi olmaktadır. Kendisinin ilerde 
takibedeceği branşı seçmesi lâzımgeldiği halde 
kadroların kifayetsizliği yüzünden tıbba, huku
ka, teknik üniversiteye, neıesi olursa oraya mü
racaat ediyor. Bu suretle kendi istidadı olan 

«.mesleke değil, tesadüfün tâyin ettiği bir branşa 
intisabediyor. Bu suretle hazırlıklı olmadığı ve 
kendisine yabancı bir kolda yetişmeye çalışıyor. 
Bu mesele, bizim üniversite hayat ve tedrisatımız 
üzerinde çok müessir bir rol oynamaktadır. Üni-
versiteleıde giriş ve kayıtların esaslı bir sisteme 
bağlanmasının zaruri olduğu bir devreye gelmiş 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; siz de takdir buyurursunuz ki, 
üniversitelerimiz memleketimizin gidişi üzerinde 
ışık tutan, iktisadi, içtimai ve kültürel hayatımız
da bize aydınlık gösteren birer müessesedirler. 
Binaenaleyh üniversite profesörlerimizin zaman 
zaman eserleriyle, yazacakları makalelerle bu gi
dişlerimizde yollarımızı aydınlatmak vazifesiyle 
mükellef bulunuyorlar. Binaenaleyh, iktisadi ve 
içtimai hayatımızda bize ışık tutan makalelerini 
biz günlük siyaset telâkki edersek, bu makalele
rin intişarına mâni olursak milletimizin bundan 
çok ziyan edeceği aşikârdır. Bu gibi ilmî maka
lelerin günlük siyaset sayılıp sayılmıyacağı hak
kında sayın Maarif Vekili Beyden encümende 
sorduğumuz suale kâfi derecede aydınlatıcı bir 
cevap bulamadık. Üniversitelerimizin bu yolda
ki irşadedici makalelerini memleket olarak, mil
let olarak beklemekte olluğumuzu arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, üniversitelirimizin 
adedinin artırılması yolundaki, mesaileri he7 

pimiz biliyoruz. Yalnız üniversitelerin kurul
ması ve üniversite adedinin artırılması demek 
memlekette üniversite tahsil ihtiyacının gide
rilmesi demek değildir. Bu iddiamı ispat için 
şu hususu arz edeyim : Senelerden beri ku
rulmuş olan Ankara Üniversitesi dahi halen 
toplu bir yerde tedrisat yapabilen bir üni
versite haline gelememiştir. Meselâ tıp tahsili 
yapan talebeler hastane hastane, laboratuvar 
laboratuvar dolaşmakta ve lâyıkı veçhile ders
leri takibedememektedirler. Bu talebelerin kül 
halinde toplanabilecekleri bir siteleri bile yok
tur. tkincisi; Ankara Tıp Fakültesinin, bu ka
dar zamandır kurulmuş olmasına rağmen, bir 
Eczacı ve Dişçi Okulu yoktur. Çünkü eczacı
lık ve dişçilik doktorluğa bağlıdırlar ve bun
lar sıhhatin birer kanadıdırlar. Bu problem 
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Ankara Üniversitesinde hâlâ halledilmiş du
rumda değildir. Vaktim az kaldığı için bu hu-
susta^ fazla konuşamıyacağım. Bu cihetlerin de 
nazarı dikkate alınarak ikmâl edilmesini ve 
bir an evvel Ankara Üniversitesinde Dişçi 
ve Eczacı fakülteleri kurulmasını temenniye 
şan bulmaktayım. (Alkışlar). 

REÎS — Demokrat Parti Grupu adına, 
Mehmet Karasan, buyurun, efendim. 

DEMOKRAT PARTÎ MECLÎS GRUPU ADI
NA MEHMET KARASAN (Denizli) — Muh
terem arkadaşlar, bir mesele hakkında doğru 
bir hüküm vermek için iki esaslı kaideye, iki 
esaslı unsura ihtiyaç vardır. Birincisi, hakika
tin bilgisi; ikincisi ise, hakikati bildikten son
ra bu hakikati iyi kullanmak ve yerinde iyi 
tatbik edebilmek alışkanlığıdır. Onun için ben
denize göre ilkin bizim için lâzımolan maarife ait 
hakikatlerin bilinmesidh\ Bu hakikatleri bilir
sek o zaman daha isabetli bir hüküm verme
miz mümkün olacaktır, ve burada uluorta ko
nuşmaların bir çoğu da bertaraf edilmiş olur. 

AHMET BÎLĞÎN (Kırşehir) — Uluorta 
konuşma mı, olur burada? 

REÎS — Lütfen, hatibin sözünü kesiniydim. 
AHMET BÎLGÎN (Kırşehir) — Ama, ulu

orta diyor. 
MEHMET KARASAN (Devamla) — Ah

met Bilgin'e itizarlarımı beyan ederim. Bu 
sözümü geri alıyorum. Dostluk havasını boz-
ma"k istemem. 

Buraya gelen arkadaşlar şüphesiz sıra ile 
maarifin muhtelif meselelerine temas ettiler. 
Maarif meselelerinde sıra ile, ilkin ilköğretim
den başladılar. Ben de öyle başlıyacağım : 

Bu ilköğretim meselesinde hakikat şudur 
arkadaşlar» : Birçok dedikodulara rağmen, bir
çok yalan yanlış; yahut ne bileyim bir ıstıra
bın ifadesi olarak yaptığımız birçok tenkid-
lere rağmen şunu arz edebilirim ki, bizim 
maarifimizin en iyi işleyen müesseselerinden bi
risi ilköğretim müessesesidir. (Bravo sesleri) 
Dolayısiyle bugüne kadar elde ettiğimiz netice
lerle övünmemiz lâzım gelir. Şüphesiz millet ola
rak yaptığımız işlerle fazla övünmek aleyhimi-
zedir. Gurur iyi bir şey değildir, gurur fazilet 
değildir, fakat fazilet değildir diye gurursuz ol
mak da doğru olmasa gerek. îki aşırının orta
sını bulmak lâzımdır. Binaenaleyh biz millet ola-
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râk ilköğretimde elde ettiğimiz neticelerle övü
nebiliriz. 

Şimdi, şu içinde bulunduğumuz insanlık ca
miasını ele alırsak, ilköğretimde bizden ileride 
olan milletlerin adedi çok azdır. Bâzı Garp 
devletlerini yani Tuna'ya kadar Avrupa'yı ve 
şimalî Amerika'yı çıkardığımız takdirde, ilköğ
retimde bizden daha iyi muvaffak milletler yok 
gibidir. 

Hindistan'da toplanan UNESCO konferan
sında Cenubi - Amerika memleketleri, memleket
lerinde ilk öğretim meselesini halletmek için, du
rumlarını izah ederek bu teşkilâttan 450 bin do
larlık bir yardım aldılar. 

Elimizdeki istatistiklere göre Cenubi - Ameri
ka memleketlerinin hiçbirinde okur - yazar mik
tarı % 50 den yukarı değildir. Bunlar içinde 
elifbasızlarla en iyi mücadele eden Meksika 
% 50 ye yaklaşan bir nispete varmıştır. 

Cenubi Amerika gibi aslında Avrupa'lı olan 
ve namütenahi maddi kaynaklan bulunan mem
leketlerde oku - yazar müspetinin durumu, bize 
yaptığımız işin önemi hakkında bir fikir vere
bilir. Elimizdeki istatistiklere göre, memleketi
mizdeki okur yazar nispeti % 36,5 görünüyor. 
Buna şunu ilâve edebiliriz: Bizde bu okur ya
zarlar nispetini düşürenlerin mühim bir kısmı 
kadınlardır. Bunları çıkarırsak ve onun yanın
da yaş itibariyle 10 yaşından aşağı çocukları da 
bu yekûndan çıkarırsak yani 10 - 40 yaş arasın
daki nüfusu nazara alırsak bu nispet % 50 nin 
çok üstüne çıkar. Binaenaleyh arz etmek istedi
ğim şudur: Dünyada yenilmesi en güç olan, en 
zor mücadele edilen kuvvet cehalet kuvvetidir. 
Cehaletle savaşmanın ilk merhelesi de elifbasız-
lıkla mücadeledir. Biz, bugün, kendimizi bun
da muvaffak olmak yolunda görebiliriz. Böylece, 
yaş ve cins durumuna göre, istatistikleri değer
lendirdiğimiz takdirde, diyebiliriz ki, biz artık 
cehalet duvarını yıkmış durumdayız. (Soldan, 
bravo, sesleri.) 

Onun için maarif müessesesini sadece teb
rik etmemiz gerekir. Elimizdeki istatistiklere 
göre, Türkiye'de 19 bin ilkokul vardır. Hali ha
zırda okul dışındaki çocukların yüzde 65 i okula 
devam -etmektedir. Binaenaleyh, biz bu metodu 
takibettiğimize göre, 20 sçne sonra memlekette 
bu, yüzde 90 a vardırılırsa çok iyi bir neticedir. 
Başka mülletlerdeki dununu takib ettiğimiz va-
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kit, bu iş oralarda bizim memleketimizde oldu
ğu kadar süratle olmamıştır, arkadaşlar. Avru
pa'da ilk öğretim meselesinde maarifi umumiye 
denilen ve bütün vatandaşların okutulması mec
buriyet veya mükellefiyetinin Devlete yükletil-
mesi Fransa inkılâbı ile başlar. (Soldan: «bizde • 
de tanzimatta başlar.» sesleri) Aşağı - yukarı 150 
sene geçmiştir, ama o tarihte Fransa'da okur 
yazar miktarı yüzde 26 idi. Bunu böyle bilme
miz lâzımdır. Meselâ Fransız inkılâbından önce 
yaşıyan Montesquien'nün «Kanunların Ruhu» 
adlı kitabı sağlığında 12 defa basılmıştır. Bu 
bize, devrinin okur yazarları hakkında bir fi
kir verir. Fakat Fransa'da elifbasızlığm kalk
ması ancak üçüncü Cumhuriyetle mümkün ol
muştur. 

İtalya, % 76 okur yazar nispetini diğer grup 
milletleri seviyesine çıkarmak için çalışıyor. İs
panya'da bu nispet İtalya'nın çok daha aşağı-
smdadır. Binaenaleyh yaptığımız işin değerini 
ölçebilmek için, çevremizdeki dünya ile mukaye
se etmemiz lâzımdır. Fakat elifbasizlığı yenen 
memleketlerde mesele yalnız alfebe meselesi ol
maktan çıkmıştır. Bu harbden sonra ileri mem
leketlerde hâkim olan kanaat şudur İd: Atom 
keşfedilmediği güne kadar birçoğunun beş setıe 
okuması kâfi idi. Fakat atom devrinden sonra 
bu tahsil insanlar için kâfi geflmiyeeektir. Bu
nun için bugün terbiyecilerde ele alman esaslı 
meselelerden birisi de okuma çağlarının yük
seltilmesi meselesidir. Hemen bütün Avrupa 
memleketlerinde okuma çağı on altı yaşına çık
mıştır. Türkiye'de hâlâ 11 - 12 deyiz. Binâena
leyh ilk öğretimde ele alınacak meselelerin bu 
türlü meseleler olması lâzımdır. 

Orta. öğretime gelince: Bugün bizim orta öğ
retim kadrosu okur yazar miktarı demin arz et
tiğim gibi % 90 ı bulsa dahi ihtiyaca kâfi gele
cek durumdadır. Bu itibarla, burada diğer kısım
lara, nazaran kadro israfı yapıldığı bile söylene
bilir. 

Sonra arkadaşlarım üniversite meselesine te
mas ettiler. Biliyorsunuz ki, üniversite büyük bir 
müessesedir. Bugün içinde bini aşan öğretim 
üyesi bulunmaktadır. Bunun içinden bir iki ar-
•kadaşın ayrılması üniversite öğrenimine halel 
getirmez. Üniversite ile yaptığımız temaslarda, 
dün Turan Güneş Beyin-dediği gibi, bu mevzu
da bize bir sıkıntıdan bahsedilmedi. Bu mesele
ye sırası geldiği zaman tekrar temas edeceğim. 
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Bütçe Encüınenindeki konuşmalarımızda, üni
versite tedris heyetinin mühim bir kısmının, za
man zaman dışarıya tetkik için gittiklerini öğ
rendik. Bahsettiği arkadaşlar da üç-, beş sene için 
dışarıya gitmişlerdi. Ne yaptık o zaman? Dersler 
boş mu kaldı? Talebelerden şikâyet olmadı, ho
calarımız nerede demediler. Derslerini başka öğ
retim üyeleri verdiler. 

Sonra üniversitedeki siyasetten bahsettiler. 
Bizim zamammızdaki bir hâdiseyi arz edeyim, is
tanbul'da doçent idim, bizim hocalarımızın mü
him bir kısmı mebus idi. Başta Muhterem Üsta
dım Fuad Köprülü burada idi, senede muayyen 
zamanlarda gelir ders verirdi. Şemsettin Günal-
tay, Sadri Maksudi Beyler Edebiyat Fakültesi
nin profesörleri idiler. İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
hocamız mebus idi. Sonra mülkiye mektebine gel
dim. Hocalarımız Mahmut Esat, Hasan Saka... 
Şu ânda hepsi hatırıma gelmiyor, hepsi mebus pro- . 
fesörlerdi. Fethi Çelikbaş arkadaşımla o zaman ' 
beraberdik, kendisi o zaman bu hale muarız olan
lardan biri idi. Bu cihette ikimiz beraberdik. Bu
gün bir telefon geldi, bir arkadaşa sizi beyefen
di istiyor dediler. O zaman anladık ki, beyefendi 
demek Başvekil demekmiş. Baktık ki, o arkadaş 
ertesi günü mebus oldu. : 

Yine bir gün Şevket Raşit Beye sizi beyefendi 
istiyor dediler, ertesi günü o da mebus oldu. Ah- j 
met Şükrü Bey de bu şekilde mebus oldu. O za
man Siyasal Bilgiler Fakültesinden mebus ol-
mıyan profesör yoktu. Şimdi bir mebus var mı bu 
fakültede, Ben mebus olduktan sonra bir defa bi
le üniversiteye gitmedim. O zaman mı üniversite
de siyaset vardı, şimdi mi var? insaf buyursun- ! 
lar. (Soldan, bravo sesleri) 

RElS — Vaktiniz tamam, efendim. Hürriyet 
; Partisi Meclis Grupu adına Fethi Çelikbaş. 

HpRRÎYET PARTİSİ MECLÎS GRUPU 
ADINA FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; çok partili hayata gir
diğimiz tarihten itibaren ilk tahsilin ehemmiyeti 
bir kat daha artmış bulunmaktadır. Demokrat 
Parti sözcüsü olan arkadaşım Mehmet Karasan 
Fransız ihtilâli ile beraber bu işin ehemmiyet ka
zandığını söyledi. Bendeniz de Türkiye'deki ta
rihini tetkik ederken, bir bakıma memnun olarak 
fakat neticeleri bakımından da müteessir olarak 
Türkiye'deki ilk tahsilin mecburi ve meccani ol
duğu tarihin tanzimatta başladığını gördüm. 100 
küsur yıldan beri devlet ilk tahsili mecburî ve 

1957 O : 1 
meccani yapmış olmasına rağmen maatteessüf 
esaslı bir programa raptedilememesi yüzünden, 
bu işin bâzı memleketlerden iyi olsa dahi, bugün 
hiçbirimizi yeter derecede memnun etmiyecek bir 
derecede bulunduğu muhakkaktır, bu bir vakıa
dır. Bu bakımdan ilk tahsilin süratle halledilme
si mevzuunda alınması lâzımgelen tedbirler ne ise 
bunların alınmasında ancak memnuniyet duyaca
ğımızı ifade etmek isteriz; Diğer taraftan, bu me
selelerimizi düşünürken memlekete nüfusumuzun 
artmakta olduğunu da hesaba katmamız lâzım
dır. Her yıl 500 küsur bin kişinin artmış olması.. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bir milyona yakın. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Türkiye'
nin birçok meselelerinin buna muvazi yürütülme
si nüfusumuzun bu artışının dikkate alınması 
zaruretini icabettirmektedir. 

Maarifte muallim meselesi cidden mühim bir 
meseledir, mevzudur arkadaşlar. Muallim mese
lesinde kemiyetken ziyade keyfiyet meselesi her -
şeyden evvel gelir. Muallim bir mürebbidir, bu 
bakımdan muallime karşı olan hareketlerde 
onun şahsiyetini zedeliyecek her hangi bir hare
kette bulunmamak da mürebbilik karakterinin 
gelişmesi bakımından mühim bir zarurettir. 

Demin arkadaşımız izah ettiler. Ben de 1949 
da Ünescoya gittim ilköğretim meselelerini tet
kik ettim. Meksika ileri gitmiş, çünkü iyi usûl 
tatbik etmişler. Bunda muvaffak olan maarif na
zırının Uneseo'ya umum müdür olduğunu gör
düm. 

Türkiye'nin maarif bünyesi içinde analfabe-
tizm yani elifbasızlık mücadelesini yapacak, mu
vaffak olacak kıymetli elemanların. mevcudol-
duğunu Unesco'da söylediler. Bunu huzurunuz
da âmme efkârına karşı açıklamayı bir vazife 
bilirim. Talim Terbiye Heyeti Reisi Kadri Beyi 
de bu işte salahiyetli bir insan olarak belirttiler. 
Ben Maairf Vekilimizden maarif dâvalarımızın. 
hallinde Unesco ile gayet sıkı iş birliği yapma
sını, Grupumuzun bir prensibi olarak, rica et
mekteyim. Hakikaten arkadaşlar Meksika em
sali memleketlerden çok ileri gitmiştir. Ve bu 
ileri neticeyi Meksika alabilmisse bunda orada bir 
zatın çıkıp süratle tedbir almasının rolü vardır. 
Bu sebepledir ki, Unesco kurulduktan sonra bu 
zat umum müdürlüğe getirilmiştir. Şimdi zan
nediyorum, Paris'te Büyükelçidir. 
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Mühim bir meselemiz de; çok partili hayata 

girdikten sonra 1949 senesinde toplanmış olan 
Maarif Şûrasının eğitim ve öğretimde dayanılan 
demokratik esasları gözden geçiren komisyonun 
hazırladığı rapordur arkadaşlar. 

Bu rapor o tarihte umumi tasviple karşılan
dığı için rejimin kökleştirilmesi, vicdanlarda 
yerleşmesi bakımından Maarif Vekâletine te-
rettübeden vazifelerin ne olduğunu belirtmiştir. 
Burada Maarif Vekâleti erkânı ve diğer salahi
yetli mütehassıslar da dâhil olmak üzere, de
mokrasi şöyle tarif edilmişti : «Demokrasi ka
nunun ve ahlâkın elele verip tâyin ettikleri va
zifelerden ve mesuliyetlerden yuğrulup yapıl
mış bir fazilet rejimidir. Demokrasi sonsuz hüs
nüniyete, mertliğe, fikre, hürmete, sağlam bil
giye medeni cesarete, enerjiye, karşılıklı itima
da ihtiyaç gösterir; feragat ve fedakârlık ale
nilik ve samimîlik sayesinde yaşıyan ve dema
goji ile ölen bir rejimdir. Demokrasiye lâyık 
olmak için ve kavuşabilmek için onu candan 
sevmek ve bilfiil yaşamak azim ve iradesini ta
şımak gerektir. 

Memleketimizde başladığını memnuniyet ve 
güvenle müşahede ettiğimiz demokratik inki
şafın yürümesi ve demokrasinin kökleşebilmesi 
için halkımıza ve çocuklarımıza demokratik ter
biyenin, demokrasi imanının kazandırılması lâ
zımdır.» 

Maarif Vekâletinin bu hususta titizlik gös
termesini rica ederiz. Çünkü, rejimimizde va
deli olarak en büyük hizmeti yapacak makam, 
itiraf etmek lâzımdır ki, bu vekâlettir. Şimdi, 
1949 senesinde (ismini hürmetle zikretmek iste
rim) devrin Maarif Vekili Tahsin Banguoğlu, 
bu esasın memleketteki bütün partilerin prog
ramlarında yer aldığına göre tatbikine ait gö
rüşmeleri de müsamaha ile takibetmişti. Bu hu
sus üniversite muhtariyetinde D. P. programın
da da daha evvel yer almıştı. 1950 den sonraki 
tutumunda, hele son hâdiseler karşısında, Hü
kümetin bu görüşe uyan tatbikat içinde oldu
ğunu kabul edemeyiz, tşte bu noktada (diğer 
hususlarda birleşmekle beraber) Mehmet Ka-
rasan arkadaşımla ayrılıyoruz; grupumuz da 
dâhil. 

Şimdi, D. P. nin çok beğendiğiniz o tarih
teki programından şu hususu tekrar tesbit et
mek mucburiyetini duymaktayım. I 
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D. P. Programının 11 nci maddesine göre: 
Yüksek öğretim mensupları mesleklerinin ma

hiyeti itibariyle siyasetle meşgul olabilirler. Me
murlar uğraşamazlar, fakat bunlar müstesnad'v \ 
diye hüküm vardır. 

Yine, geçen Devrede de müdafaasını yaptığımız. 
(Maarif meselelerinde üniversitelerimiz ilmî bir 
muhtariyete sahibolmalıdır) hükmü vardır. 
Ayrıca yine 40 ncı maddede (Ancak dilin , ilmin, 
sanatın ve her türlü fikir faaliyetlerinin siyasi 
ve idari müdahalelerden uzak kalmasını demok
rasinin değişmez bir esası olarak kabul ediyoruz ) 
deniyor. 

Demin Maarif Şûrasının raporundan pasaj
lar okudum. 

D. P, nin programından da maddeler okudum 
Üniversiteler kanununun üniversiteye yükle
diği vazifeleri de kanunundan okuduktan sonra 
tatbikatını ne D. P. Programına, ne de üniver
siteler kanununa uyar bir şekilde tecelli etme
diğine temas ederek huzurunuzdan ayrılacağım: 

4936 sayılı. Üniversiteler Kanununun 3 ncü 
madesi D bendi : «Araştırma ve incelemelerinin 
sonuçlarını gösteren bilim ve tekniğin ilerleme
sini sağlıyan her türlü yayınları yapmak» der. 

Fevkalâde mühim bir bent E bendidir. (Türk 
toplumunun genel seviyesini yükseltici bilim ne
vilerini sözle ve yaziyle halka yaymak.) Bu
günkü hükümetin tatbikatının bu yolda olmadı
ğını ve üniversitelerin (Türk toplumunun ge
nel seviyesini yükseltecek verileri söz ve yazı 
ile yaymak) hükmüne mutabık düşmediğini hu
zurunuzda tesbit etmek bizim için bir vazifedir. 
îcrayi hükümet etmek seçmek demektir. Demok
rat parti bir yol tutmuştur. Bu iyidir veya kö
tüdür, bu ayrı bir meseledir, buna karışmıyoruz. 
Biz diyoruz ki, üniversiteler hakkında tatbik 
edilen son muameleler Üniversiteler Kanunu ile 
tezat halindedir. Binnetice bu tatbikat Türk mil
letinin, toplum olarak genel seviyesini yüksel
tici bir tatbikat olmaktan çok uzaktır ve par
tizanca bir görüşün tatbikatıdır. Demin arz et
tim bu hükümet bugün bir yol tutmuştur ki, 
biz bu tatbikatın kanuna uygun olmadığını be
lirtmekle iktifa ediyoruz. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADİNA KENAN AK

MAKLAR (Antalya) — Çok muhterem arkadaş
larım, üniversite mevzuunda muhalefet arkadaş-
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larımızm noktai nazarına cevap vermiş olmak 
için encümende bu mevzua eğilmiş arkadaşınız 
olarak kendimi vazifeli addettim. 

Evvelâ şunu söyliyeyim ki, biraz evvel Fethi 
Çelikbaş arkadaşımız bizim programımızdan bir 
bahsi açarak üniversite çalışmalarının ne şekilde 
olacağını bize mal ederek izah etmek istedi. 

Yüksek Meclise sunduğumuz raporumuzda 
bu husus gayet veciz bir şekilde vaz'edilmiştir. 
Evvelâ raporun bu cümlesini okumak suretiyle 
kendilerine cevap vereceğim. «Bu çalışmaların da
ha ziyade garp literatürünü tercümeye matuf 
olmıyarak, fakat aynı zamanda milletimizin tarih 
içinde oluşunu temsil eden şartlarla milli karak
teri ve bugün içinde olduğumuz içtimai, iktisadi 
realitelerimizi mütalâa eden bir realizm içinde 
yapılması temenniye şayandır. Kanaatimizce her 
cemiyet asli bünyesi içinde mütalâa edilmek lâ
zımdır. Ancak bundan sonradır ki, Garbın ileri 
metotlarından istifade etmek suretiyle cemiyeti 
idare eden kanunlar meydana çıkarılabilir.» Ça
lışmalar hakkındaki noktai nazarımızı bir tenkid 
olarak Bütçe Komisyonu raporunda bu şekilde 
yerleştirmiş bulunuyoruz. 

Şimdi arkadaşlar, üniversite muhtariyeti 
mevzuunda Turan Güneş arkadaşımız acıdır de
miş, üniversite muhtariyeti zedelendi demişj. 
Bendeniz dinlemedim, ama notlardan öğrendim. 
Üniversite muhtariyeti anlayışımızı da raportör
lerle birlikte bu sene, tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Onun için, huzurunuzu irticalen işgal etmemiş 
olmak için, bu paragrafı da okuyarak huzurunuz
dan ayrılacağım. 

«Her şeyden evvel şunu kaydedelim ki, üni
versite muhtariyeti gibi ilme en müsait inkişaf 
zemininin ihzarını istihdaf eden ve açıkça müna
kaşası daima mümkün ve lâzım olan bir mevzuu, 
iç politikanın kasden iğlâk edilmek istenen bir
takım jneseleleri arasında mütalâa etmek asla 
doğru değildir. 

Büyük milletimizin bekasını temsil eden nesil 
ler mutlaka her biri kendinden evvelkinden çok 
daha sağlam, çok daha üstün olacaktır, içinde 
yaşadığımız dünya realiteleri bunu içabettirmek-
tedir. Bunun içindir ki, gittikçe daha geniş ham
lelerle terakki eden bir dünya içinde en üstün va
sıflarla yetiştirilmesi zaruri olan Türk çocukları
nın ahlâk, karakter ve ilmî kifayet bakımından 
nasıl yetişmekte olduklarının milletimizce her an 
murakabe edilmesi kadar tabiî bir hal olamaz. 

1957 Ö : İ 
Kanaatimizce üniversite muhtariyeti mevzuu ev
velâ bu zaviyeden mütalâa olunmalıdır. 

Bundan başka memleketimizin jeopolitik du
rumunu da asla ihmal edemeyiz. Çeşitli ideolo
jilerin için için korkunç şekilde çarpıştığı bu 
dünyanın başlıca iltisak noktalarından birinde 
fesatlara, tahriklere ve bilhassa ideolojik gizli 
cereyanların sızıntılarına meydan vermemek el
bette milletçe bekamızın başlıca şartı olmak lâ
zımdır. Bu bakımdan üniversite muhtariyeti mev-
zuunun tel örgülerle dünya ve memleket şartla
rından tecridolunması suretiyle mütalâasına im
kân yoktur. 

Bu noktaların ötesinde kanunların vatandaş
tan vergi olarak alman her kuruşun sarfında 
Büyük Millet Meclisinin murakabesini tesis et
miş olan Anayasamıza uygun olarak tedvin edil
mesi de tabiîdir. 

Bütün bu mülâhazalarla Üniversiteler Kanu
nunda muhtariyetin çok daha başka bir mâna 
taşıması icabeder kanaatindeyiz.» 

Şimdi arkadaşlar; yukarda söylediğimiz gibi 
muhtariyet doğrudan doğruya ilme en müsait in
kişaf zemini temin eden bir müessesedir. Bunun 
haricinde üniversite muhtariyetine mânalar ver
mek doğru olmaz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan alkış
lar) 

REİS — İsmet înönü. J 
C. H. PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU ADINA 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) —' Muhterem ar
kadaşlar, Maarif bütçemiz kıymetli tenkidler-
den ve münakaşalardan geçtikten sonra üni
versite muhtariyetinde toplandı. Bu sebeple 
rejim meselelerimizden olan bir mevzua te-
maa ettik. Üniversite muhtariyeti üzerinde bu
gün söyliyeceğim çok kısadır. 

Biz takibedilen politikadan şikâyet ettik, 
şikâtimizi muhafaza ediyoruz. Hükümetin gün
lük hâdiselerin tesirinden kendisini kurtara
rak itidal ile meseleyi enine boyuna mütalâa 
edeceğini ve şikâyet edilen mevzuları düzelt
me çaresini arayacağını ümidediyoruz. Bugün 
üniversite muhtariyetinde takibedilen husus 
hakkında iktidar Grupundan bir arkadaşımı
zın encümen mazbatasından fıkralar alarak 
kendisine göre üniversite muhtariyeti anlayış 
ve istikametinde çıkardığı neticelerle mutabık 
değiliz. 
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Şimdi üniversite muhtariyetinde nasıl bir 

politika takibediliyor? Bunun mahzurlarını an
lamak için bir müşahede tesbit etmek lâzım
dır : Bugün türlü meselelerde ve iç politika
nın vakit vakit ıstırap verici mevzularında 
münakaşa halindeyiz. Nihayet siyaset içinde 
bulunuyoruz, her gün biri birimizin müspet 
menfi tesirleri -altm4ayız. İtidalimizi ve muha- | 
kememizi daima ölçülü olarak kullanmaya im 
kân yoktur. Bu durumda bize ilim âleminden 
bir ışık geliyor mu? İlimde bu işlerin aslı şu
dur, şu yolda hareket etmek doğrudur dene
biliyor mu? Demek ki, karanlıktayız, bir ışık 
penceresini kapatmışız. Hükümetin bunu düşün
mesi ve bu pencereyi açması lâzımdır. ' j 

Arkadaşlar, bunu tesbit ettikten sonra, muh
terem Başvekilin dün bir münakaşa sebebiyle 
iç politika üzerindeki, şikâyetlerini sonradan 
dikkatle okudum, bu sözler üzerimizde ciddî 
bir tesir yapmıştır. Siyaset adamları olarak 
bugün karşınızdakine gayet tatlı söylersiniz, 
yarm daha şiddetli söylersiniz, ama hep bildiği
nizi yaparsınız, vaitlerinizin hiçbirisini yapmaz
sınız demek mümkündür. Böyle bir cereyana 
kendimizi kaptırmak değil, iyi bir söz ve hare
keti değerlendirmek isteriz. Bir defa Başvekilin 
ciddî teessür ifade eden sözlerini hakikatte kıy
metli telâkki etmeye istidadımız vardır. ) 

İÇ jtelitika münakaşalarının salim bir yola 
girmesi için, bütün emeklerimizi sarf etmeye 
amadeyiz. Meclis Reislerimiz dar bir zamanda 
bütçeyi çıkarmak gibi, büyük bir vazifeyi ifa 
etmek için, çok yorgun ve ̂ mahmuldürler. Bun
lardan 2 - 3 gün içinde bize bu fırsatı verebile
ceklerini beklemiyorum. t 

Şimdi Muhterem Başvekile teklifim şudur : 
İç politika meselelerini salim bir yola getirmek 
için bu Mecliste görüşmelere amadeyiz. i 

Geçmiş hizmetlerin ithamı ile birbirimizi kır
mak ve vakit İcaybetmek için hiçbir arzumuz 
yoktur. Bize vakit versinler, bütçenin sonunda 
az çok müsavi şartlarla konuşalım. Hükümetin 
mesuliyetini elbette anlıyorum. Vasıtasının da 
ona göre olması lâzımdır. Bu münakaşa götür
mez ama biz 10 dakika içinde konuşarak bu mü
nakaşayı idare edemeyiz. Demek ki, bir geniş 
zamana ihtiyacımız vardır. Arzu ederlerse büt
çenin sonunda arzu ederlerse bütçe kapandık
tan sonra iç politika meselesi üzerinde bir mü-
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zakere açsınlar. Bu müzakereyi bekleriz. Asla 
bu fırsattan istifade ederek kendilerini, kendi 
icraatını örselemek fikrinde değiliz, asla! Seçi
lerek gelmiş bir Hükümetin muvaffak olması, 
bütün hataları ile beraber muvaffak olmuş sa
yılması hepimize yalnız kuvvet ve şeref verir. 
(Umumi ve şiddetli alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar, büyük ve tarihî bir tekâ
mül içindeyiz. Bu memleketin tarihinden, bilhas
sa inhitat zamanlarının tarihinden . çeşitli ders
ler alınmıştır. Devleti idare eden yaşlı başlı ve
zirler otururlaiL.memleket meselelerini konuşur
lardı. Genç bir subay, genç bir memur olarak dik
katle ve ibretle dinlerdim. «Biz fabrika yapabilir 
miyiz? Biz yol yapabilir miyiz? Biz şunu yapabi
lir miyiz?, diye biri konuşur, biri başlar, öteki 
söyler böylece bir karara varırlar: «Yapamayız» 
derlerdi. Kendi kendime düşünürdüm, bu vezirler 
bu zamanda böyle bir memlekette böyle bir dar
lık içinde «Bunu biz yapamayız» derlerse kim ya
pacak... Bu hal memlekete de sirayet etmişti. Mil
lî Mücadele bilhassa bu kara ruh haleti ile mü
cadele ederek muvaffak olmuştur. Birçok kusur- ' 
lanmız, vasıflarımız var. Ama bu memleketin mu
kadderatını biz idare edeceğiz. Bu memleketin bü
tün güç meselelerini bu memleket evlâtları idare 
edecek. Buna iman etmişiz ve Millî Mücadeleden 
böyle çıkmışız ve buna böyle iman ettiğimiz için
dir ki, uzun bir tecrübeden sonra samimî bir 
kanaatle çok partili ^siyasi hayata girmişizdir. 
Çok partili siyasi hayata girmiş ve buna inanmış 
olan her insan, bu memlekette kendisinden başka 
birtakım vatan çocuklarının bu memleket işlerini 
görebileceklerine inanmış insan demektir. İşin ru
hu budur. İşin ruhu bu olduğu için Demokrat 
Parti iktidara geldi. Biz kendimizden başka bu 
memleketi idare edecek kimse yoktur kanaatin
de elbette gösterilenleyiz. Böyle şey olmaz. De
mokrat Partiden sonra da bu memleketi idare 
edecek vatan evlâtları vardır diyeceğiz. Demok
rat iktidar çekildikten sonra bir daha hatala
rından sıynlmış, tekâmül etmiş olarak tekrar 
iktidara gelmek imkânı içinde olacaktır. Hülâ
sa bu memleketi kendi evlâtlan idare etmeye 
muktedirdir. Demokrat iktidarın ve her iktida
rın muvaffakiyetini arzu ederiz. Zamanı gelince 
her iktidarın çekilmesi mukadderdir. Vaziyet 
bundan ibarettir. 

Demekki hal için ve âti için emniyet şart-
lanm muhafaza etmek rejimin temelidir. 
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Şimdi arkadaşlarım; sözü bu vesileyle bu- , 

raya getirdiğimiz için sizleri fazla yormak is- | 
temem. Vaktimiz dardır. Biz rejim meseleleri
mizi her vakit, iyi yürekle, açık yürekle konu
şabiliriz. Diğer muhalefet partilerinin de böyle 
olduğu şüphesizdir. Benim bulunmadığım za
manda dahi birtakım teessür verici hâdiseler 
olmuştur. Diğer partiler hesabına söz söylemi
yorum, bizim gibi onların reisleri ve azalan da 
kendi siyasetlerini, müstakil olarak takibediyor- j 
lar. Biz de kendi siyasetimizi takibederek, de
mokratik rejim içinde muvaffak olmaya hep 
beraber çalışıyoruz, önümüzdeki mesele samimî 
ve isabetli bir demokratik rejimin bu memle
kette salim bir yola çıkarılmasıdır. Varacağı
mız müspet neticeler ve şartlar da vereceğimiz 
şeref payı daha fazla iktidarın ve o iktidarın j 
Başvekilinin olacaktır. (Soldan; bravo, sesleri, | 
alkışlar) Sayın Menderese, büyük güçlükleri ni- \ 
hayet selâmet yoluna çıkarmış olmanın gurur , 
ve şerefinin nıasibolmasmı temenni ederim. Bu
nun için bütün istidatlarımız mevcuttur. 

Konuşmak için fırsat veriniz, dahilî vaziye
timiz üzerinde bir umumi müzakere • açalım, 
şimdi sığarsa şimdi olsun, olmadığı takdirde 
müsait ve geniş bir zamanda olsun, yahut büt
çe sonunda olsun. Yalnız bir tek ricam vardır. 
Bu konuşmalarda biz fikirlerimizi söyliyerek işi 
selâmete çıkarmak için ne kadar yapıcı davra-
nırsak, Sayın Başvekil de şikâyetlerini söylesin 
ve birtakım düzeltme kararlarına varmak için 
kendini hazırlamış olarak gelsin. Daha evvel 
fikirlerini yorsunlar, birtakım mâkul fikirlere 
rasgelirlerse, (Zaten mâkul fikirler inci gibi 
şevler, gaipten bulunacak hikmetler de de-
pildir, hepsi bilinen şeylerdir), bunlar üzerinde 
birtakım iyileştirici, insaflı kararlar vermeye ı 

, kendisini hazırlasın ve buraya gelsin, o vakit-
müsbet bir neticeye varırız, büyük milletimiz i 
muazzam bir kudret olarak içerde ve dışarda 
kendini bir daha göstermiş olur. Bu seneyi böy
le geçirelim; gelecek sene böyle bir emniyet 
havası irinde seçimi yapar, çıkan neticeden, ne
tice ne olursa olsun, hepimiz bahtiyar oluruz. 
Bundan sonra neticeden ne kadar şikâyet olur
sa olsun, emniyet bakımından ekseriyet grupu 
hesabına en büyük şeref ve itibar sizlerin ya- j 
ni bugünkü iktidarın olduğunu hiçbir kuvvet ; 
gözden kaybettiremez. (Sağdan ve soldan; sü-
reldi alkışlar;. bravo, sesleri) 
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REİS — Başvekil — Buyurun. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Halk Partisi Başkanı Muhterem İnö
nü'nün dünkü konuşmalarını büyük bir mem
nuniyetle dinlemiş olduğumu dün ifade etmiş
tim. Bugün kendisinin de hazır bulunduğu bir 
celsede, bu teşekkürlerimi tekrar etmek iste
rim. Aynı zamanda, bugün vâki konuşmaları
na da-yine teşekkürle mukabele ettiğimi belirt
mek yerinde olur. 

Muhterem İnönü'nün, Dahiliye Vekâleti 
Bütçesi konuşmasında temas ettiği mevzular, 
öteden beri ele aldığı hususları ihtiva etmekte
dir. Kırşehir ile Abana'dan birinin kaza mer
kezi, diğerinin de vilâyetlikten çıkması mesele
sidir. Fakat bu defasında eski tenkidlerinde 
ısrar etmiş olmakla beraber, şimdiye kadar 
kendisinden ve umumiyetle muhalefetten alış
tığımız lisandan bambaşka bir ifade tarzı ile 
konuştu. Bu ifade tarzı, bize munis geldi ve 
üzerimizde son derece müspet tesirler yaptı. 

Şimdi bakınız, Kırşehir meselesi dün ne idi 
ise bugün de aynıdır. Ancak, söyleyişten söy
leyişe fark olduğu içindir ki, üzerimizde son 
derece müspet tesir icra etmiş bulunuyor. Hat
tâ meseleyi aramızda tekrar gözden geçirmek 
ihtiyacını bize telkin etmiş bulunuyor. (Alkış
lar) İşte bunu ele almak suretiyle diyeceğim ki, 
meseleleri mutlaka birbirimizi teçhil etmek ve 
birbirimize karşılıklı ihanet isnadetmek yolun
dan bir mezhep kavgası havası içinde hallet
memize imkân yoktur. 

İsmet İnönü'nün şimdi burada ifade etti
ği gibi, şayet biz, bir müzakereye girerken da
ha, kafamızda taşıdığımız fikirlerin müzakere 
sonunda mutlaka galip geleceği ve, bunlarda 
asla değişiklik olmıyacağı kanaatinden hare
ket edecek yerde, fikirlerin teatisi neticesin
de bir fikir mübadelesi olacağını ve bunlarda 
binnetice az çok tahavvül hâsıl olacağını pe
şinen kabul edersek, haliedemiyeceğimiz bir 
mesele kalmaz. 

Muhterem İsmet İnönü, memlekette çok na
zik zamanlarda vazife başında bulunmuş uzun. 
tecrübeler sahibi bir insandır. Bunu bildiğim 
için, öteden beri içimde şu düşünce vardır : 
«Bizden yaşlı bizden tecrübeli ve ne derse
niz deyiniz tarihe hizmetleri ile intikal etmiş 
olan bir.Peylet. ac(amı, niçin günlük.politika-: 
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nın içinde ve militan politikacıların arasında ! 
yeç alıyor? Niçin siyasi hayatımızın daha | 
salim bir havaya kavuşmasını istihdaf eden teş 
viklerde bulunmuyor? diye hakikaten büyük , 
üzüntü duymakta idim. 

ismet İnönü gibi bir insan hayatından ge- I 
len tecrübelerini ve prestijini ortaya koyduğu 
takdirde, mezhep kavgalarından farksız bir 
hal aldıkları için hepimize elem veren bu şe
kildeki politika mücadeleleri ortadan kalkar. 
Bunu niçin yapmıyor diye her zaman düşü
nür ve teessür duyardım. Bütçenin sonunda 
Hükümet adına yapacağım konuşmada bil
hassa bu nokta üzerinde duracaktım. Ve di
yecektim ki, ismet inönü isterse, mutlaka bir 
kör döğüşü halinde devam ettirilmek istenen 
iç politika kavgalarını iyi ve doğru bir yola 
tevcih edebilir ve isterse buna muktedirdir, 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bunda çok samimiyim. Bakın bunu geç

mişte vukua gelen bir hâdise ile teyidetmek is
terim. 

Demokrat Partinin kuruluuşna takaddüm 
eden üzüntü verici kavgaların bir dereceye 
kadar sükûnet bulur gibi olduğu bir sırada 
Sayın ismet inönü, uzun zamandan beri ça
ğırmadığı sofrasına, biz Demokrat Parti Genel 
Kurul azasını, davet etmeye başlamıştı. Beni de 
galiba, üçüncü veya dördüncü olarak çağırmış
tı. Zannederim evvelâ Koraltan arkadaşımı on- I 
dan nonra Sayın Reisimiz Bayar'ı Sayın Köp
rülü 'yü çağırmıştı. Sofrasında, eğer müzake
re tâbiri kullanılabilirse, uzun müzakereler 
oldu. Rahmetli Recep Peker de - ki, fikirleri 
ne olursa olsun kendine hürmetim vardır - da
vetliler arasında idi. 

Kendisi belki şimdi unutmuştur. Ama söy-
liyecek olursam, hatırlamsı mümkündür. Ken
disi Devlet Reisi olarak, birçok mevzular ve 
mütakabiî programlarımız üzerinde bize Re
cep Teker ' le âdatâ münakaşalar yaptırdı. Biz 
de bu suretle müstakbel politikamızın mü
nakaşasını yapmış olduk. Bir an geldi ki, 
orada «Paşam, dedim, hayatınız büyük işlerle 
doludur ama hayatın nasıl biteceği bilinmez. 
Hayatınız tarihe intikal edeceğine göre, bunu 
milletin hayatında yeni bir devre açmak su
retiyle kapayabilirsiniz. Bu bir demokrasi in
kılâbı olabilir. Memleketin demokrasi hayatı i 
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için bir hamleye ihtiyacı aşikâr ve bunu siz, 
yapacak mevkidesiııiz. Başka şeyleri yaptığı
nız gibi bir cesaretle, bunu da yapacaksınız :» 
Sonra bana iltifat ettiler, bugünkü gibi hatı
rım dadır. Sofrasında 25 kişi kadar vardı. On
lara hitaben «işte dedi Menderes arkadaşımız 
budur. Birtakım hakikatleri bizim için acı 
dahi olsa böyle tatlı olarak ifade eder, lisa
nım öylesine kullanır ki, bize tatlı gelir. 
Ben, bu konuşmasından çok huzur duydum» 
dedi. Ondan sonra da «bakınız böyle konuşul
duğu takdirde, demokrasinin tevahhuş edilecek 
tarafları olmadığı ortaya çıkar» dedi. Ve mü
talâalarını söyledi : «Seçim mücadelesi kinci 
olur. Çetin bir döğüşte karşı karşıyayız. Bir 
defa seçim bittikten sonra artık hükümetleri 
iktidarları 4 sene için rahat hizmet görmek 
memleketin bin bir türlü ihtiyacını karşılamak 
için rahat bırakmak, hattâ onlara elden gelen 
yardımı yapmak lâzımgelir». Dedi saat : 20,45 

Böyl'ece vatan muhabbetinin ve memleket iş
lerinin cezbesi içinde sofra sona erip ayrılırken, 
Peker merhum, inönü'ye dedi ki : «Bir şeyden, 
bu Adnan Menderes sanada fikirlerini telkin eder 
diye korkardım. Görüyorum ki, bu da oluyor.» 

Bu vesile ile şunu söylemek isterim ki, Sayın 
inönü'nün daha o zaman demokratik arzuları 
vardı. Bunun yanında demokrasinin kendini ür
küten tarafları yok mu idi? Vardı. Sebep, bü
tün memleketlerin geçirmiş olduğu tecrübelerin 
kendisinde bıraktığı fikirler, Meşrutiyet hâdi
seleri ve bunların acı hâtıraları, onöTan sonra da 
yarım kalmış talihsiz teşebbüslerin kendinde 
bıraktığı tesirler. Çünkü demokrasinin demago
jiye derhal inkılâbedivermesi tehlikesi bütün 
cemiyetlerin geçirmiş olduğu sarsıntılar içinde 
mündemiçtir. Demokratik hayata ulaşmak su
retiyle refah, saadet ve hürriyet yolunda daha 
iyi bir mertebe ihraz edeyim derken, elde mev-
cudolanı kaybetmek, hattâ memleketin emniyeti
ni toptan tehlikeye düşürmek, tarihin kaydetti
ği birçok misaller ile sabittir, ismet inönü'nün 
zihninde, işte bu bilgi ve tecrübeye sahip bir in
san olarak, bir . çekingenlik fikrinin yer aldığı 
ve ihtiyatkârlık zihniyeti içerisinde kontrollü 
şekilde hareket ettiği muhakkaktır. Bilhassa o 
akşam gördüğüm, budur. 

Beni kastederek, «bizim fikirlerimizi 50 sene 
ileriye götürüyor, böyle tatlı söylenir ve bu §e-
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kilde hareket edilirse, büyüttüğümüz üzüntüler
den ve anlaşmazlıklardan eser kalmaz» dedi. 

Filhakika arkadaşlar, mesele benee de budur 
ve samimî kanatime göre Sayın İnönü'nün daha 
o tarihlerde demokratik idareye karşı bir meelu-
biyeti vardı. Rahmetli Büyük Atatürk'ün de el
bette ideali demokratik idareyi memlekette ke
mali ile kurabilmekti. 

Millî Mücadele, iki esastan yürüdü : 
Birisi, istiklâlimizi tam olarak tahakkuk et

tirmek, 
ikincisi de, millî hâkimiyeti tesis etmek. 
istiklâlimizi tam olarak tahakkuk ettirmek 

dâvasında yüzde yüz muvaffak oldu. Saltanatı 
bertaraf ederek milletin hükümetini kurmakta 
yüzde yüz muvaffak oldu. Fakat millî hâkimiyet 
esaslarını o sıralarda tam olarak tahakkuk ettir
mekte muvaffak oldu dersek, bu sureti katiyede 
doğru değildir. Bunda muvaffak olamadık Ve bu 
kolay bir iş değildi. Bugünden yarma olacak iş 
değildi. Zamanı beklemek lâzımgeliyordu. Bin 
bir mücadele safhasının içinden geçerek Büyük 
Zaferi kazanır kazanmaz,, Atatürk, derhal mat
buata en geniş hürriyetleri vermek ve bu yol
dan memlekette demokratik idareyi behemehal 
tahakkuk ettirmek niyetiyle harekete geçti. Ga
zetecileri İzmir'e davet etti ve bunlar arasında 
Hüseyin Cahit Bey, en yüksek ihtiramları gör
dü. Fakat bir vatanı yoktan var etmek demek 
olan o tarih ve dünya çapındaki hâdisenin bü
yük ve eşsiz kahramanı, kendilerini bize hemen 
ertesi günü böyle bir şekilde taziz ettiği halde, 
gazeteciler İstanbul'a dönüyor ve derhal Ata
türk aleyhinde en şiddetli neşriyata başlıyor
du. Ve bu devam ediyor, devam ediyordu. 

Nihayet, muhterem arkadaşlar, şurada bu
rada ayaklanmalar, isyanlar meydana geliyor
du. Zaferimin nur hâlesi daha* başının üzerinde 
ve gözleri kamaştıracak kadar parlak olduğu 
bir zamanda Atatürk aleyhinde ve onun bu 
memlekete getirmek istediği ve bahşettiği mü
samahanın himayesinde, neler yazıldığını o gün
kü gazeteleri şöyle bir gözden geçirecek olursa
nız, meydana çıkar. 

Bu takdirsfiz ve insafsız fneşriyata uzun müd
det tahammül edildi. Çünkü Takririsükûn ka
nunları zaferin hemen akabinde değil, uzun bir 
hürrivet tecrübesine başvurduktan ve tehlike 
kendini gösterdikten sonra çıkarıldı. 
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Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa. 
Bunlar Meşrutiyet çocuklarıdır. Meşrutiyet 

ve hürriyet toplarının atıldığı bir zamanda göz
lerini hayata açmış insanlardır. Bunlar 1789 
Fransız İnkılâbının prensiplerini ruhlarında ve 
kalblerinde yerleştirmiş ve bunları hayatta tat
bik etmek fırsatına teşne ve müştak insanlar 
olarak hayata-atılmışlardır. Fakat hâdiselerin 
çok zaman elem veren bir seyir takibetmesi ne
ticesinde, bu insanlar, bir taraftan memleketin 
selâmet ve emniyetim sağlamaya çalışırken, bir 
taraftan da tatbik mevkiine getirmek istedikleri 
prensipleri bu selâmet ve emniyeti tehlikeye 
düşürmemek için âdeta aleyhinde tedbir almak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Meselâ İsmet Pa
şanın demagojiden, matbuat hürriyetinden ve; 
«Devamlı ve sistemli bir şekilde muayyen bir 
hedefe tevcih edildiği takdirde yıkmıyaeağı hiç
bir kale yoktur.» dediği propagandadan uzun 
uzadıya şikâyet eden ciltler teşkil edecek söz
leri vardır. Bunları burada söylemekle ve bu 
eski (hâtıralara avdedetmekle, Türk Milleti ola
rak nasıl bir meselenin karşısında bulunduğu
muzu ifade etmek istiyorum. Bir defa daha hu
zurunuzda tesbit ediyorum ki, mesele kolay 
ve basit değildir. Mesele, dışarıdan istiane et
mek, dışarıdan şahit getirmek suretiyle halle
dilecek bir iş değildir. Bilâkis bir vatan evlâdı 
olarak kendi aramızda, vatandaşlık hislerimi
ze dayanarak halledeceğimiz işlerdendir. (Şid
detli alkışlar") 

Demokrasinin esas prensipleri her yerde bir
dir ama, bunların tatbik şekli, türlü hususiyet
ler arz eder. Ayrıca, uzvi bir tekâmülün eseri
dir. Kaideleri tesebbüt ettikten sonra, geriye, 
müşterek eemiyet hayatı île siyasi hayatın şu 
sahasında ve bu sahasında şu tatbikatı veya bu 
kaideyi geliştirmek için mütemadi bir gayretin 
içinde bulunmaktan ibarettir. 

Bir memlekette, seçimler üzerinde hiçbir 
ihtilâf meveudolmayıp, muhtar seçiminden mil
letvekilleri seçimine ve milletvekilleri seçimin
den reisicumhur seçimine kadar, her şey yo
lunda cereyan ediyor ve âmme efkârı bunların 
doğru olduğu noktasında müttefik bulunuyor
sa, demokraside en mühim merhalenin kadedil-
miş olduğunu kabul etmek lâzımdır. Böyle bir 
memlekette ne kadar bağırsanız, çağırsanız ve 
yırtınsanız, istibdadın mevcudolduğunu ispat et-
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meye malhal ve imkân, kalmaz. (Soldan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu temas ettikleri üniversiteler meselesini 

de ele alalım. Üniversite muhtariyeti, tarihin 
derinliklerinden gelen bir meseledir, ilmî ha
kikatlerin skolâstik ve feodal tasallutlara karşı 
müdafaası demek olan üniversite muhtariyeti, 
modern medeniyetin vetiresi içinde çoktan hal
ledilmiş bir dâvadır. Bu vadide Gallile mesele
si en güzel bir misal olarak söylenebilir. Ama 
o tarihlerden beri çok zaman geçti. Bugün dün
yada karanlık kalabilecek hiçbir nokta yoktur. 
Radyo devrinde beynelmilel münasebetlerin bu 
derecede sıkı olduğu bir devirde, Rusya'da ol
duğu gibi ancak bir demirperde yaratmak sure
tiyledir ki, beşerin müşterek malı olan ilmî ha
kikatlerden bir memleketi mahrum edebilmek 
mümkündür. Hattâ demirperde içersinde olan
lar dahi, ilmî hakikatlerden mahrum edilebili
yor mu? 

Fakat günün şartlarını almayıp da Gallile 
gibi ilim şehitlerinin yaşadıkları devirlerde imi
şiz gibi iddialar serd etmek ve buna göre ted
birler istemek, realite ile alâkası olmıyan ha
reket ve taleplerdir. Bunun ötesi, üniversite 
hocalarının tâyinleri yahut kıdemleri durumu 
ve bir de kürsülerini tesise hâkim olmaları nok
tasıdır ki, her ikisi de ilmî olmak ve ilimleri ke
maliyle temsil etmek veya etmemek kaziyesin
den müteessir bulunmak lâzımdır. 

îlmî araştırma üniversitede başlar ve mü
kemmel neticeler aranır. Bunun yanında, elin
de kitap, kâğıt buraya gelip; «Bu budur, buna 
inanmanız lâzımdır, inanmazsanız suiniyet sa
hibisiniz, müstebitlersiniz» yahut da, «siz cahil
siniz» diye bir profesörün, bir hocanın, Büyük 
Millet Meclisinde mebusların karşısına çıkıp da 
ilim çalımı yapması, bilmem ne derece doğru 
olur. (Soldan, alkışlar) Ben bundan arkadaş
larımı tenzih etmek isterim. Parlâmentoya ilk 
mebus olduğum zamandan itibaren edindiğim 
.tecrübe, milletvekilleri topluluğunun bu gibi 
çalışmalara son derece müteneffir olduğu ha
kikatidir. Filhakika hiç lüzum yokken, birbiri
mize, sınıfta tedrisat yapar gibi buraya, bu kür
süye çıkmak, berveçhi peşin söylediklerinin te
sirini % 50 kaybetmek demektir. 

Şimdi arkadaşlar, bir başka bahse geçerek 
diyeceğim ki; .bj?. hiçbir.zaman memleketi biz

den başka idare edecek adam yoktur, demiyo
ruz. Buna inanan insanlar seçimi ortadan kal
dırırlar. Biz, değişen iktidar ve hükümetler 
sistemine, her zaman taraftar olduk. Fakat bu 
fikri müdafaa ettik diye, seçim zamanı iktidarı 
ihtiyarımızla, başkalarına terk etmek safiyeti
ni gösterecek değiliz. Gayet tabiî olarak pren
siplerimizin ve tatbikatımızın memleketi en mu
vaffak şekilde idare etmenin yolu olduğuna 
inanıyoruz. Bunu tabiî telâkki etmek lâzımdır. 
Seçim mücadelemizi, elbette ki, bizdeki bu ne
fis emniyetine göre yapacağız. Milletin bizi 
tuttuğu müddetçe iktidar olarak memleket ve 
millet hizmetinde çalışmayı kendimize şerefle
rin en yükseği telâkki edeceğiz. Hükümet ola
rak-da, siz muhterem arkadaşlarımın ve Bü
yük Millet Meclisinin itimadı üzerimizde oldu

ğ u müddetçe, vatan hizmetinde cansiperane 
gayretler sarf etmeyi, hayatımız boyunca şe
ref telâkki edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu iddialarda, 
bütün bu dâvalarda şahsi infiallerin, hissin, kıs
kançlığın, h?ttâ kin ve garazların tesiri olma 
dığmı kim iddia edebilir? Yani demokrasi na
mına bu fanatizim yapan insanların her türlü 
hislerden mütecerret olarak sadece objektif ve 
ideal prensiplerle hareket ediyor olduklarını 
- acaba vicdf ularına bir an için olsun kulak ver
seler - iddia edebilirler mi? Bu hürriyetin görüş 
zaviyesine bağlıdır. 

Memleket menfaatlerini göz önünde bulun
duracak, göz önünde tutacak olursak, bu deği
şikliğe hazır mıyız? Birçok inkılâplar yapacak
sınız, sizi maziye bağlıyan ve bir türlü belini
zi doğrultmak imkânını size vermiyen bir sürü 
gerilikler var, bunları bertaraf etmek lâzım. 
Bunları bertaraf etmek teşebbüsü dahi bizatihi 
bir tehlike teşkil ediyor. Bu tehlikeye karşı da 
tedbir almak lâzımgeliyor. 

Bir zaman inkılâpları tahakkuk ettirmek 
için girişilen savaşın arz ettiği tehlikeler bun
lardı. Ya bugün... Memleketi idare etmek hu
susunda o günün şu arz ettiğimiz tehlikelerine 
mukabil bugün de mevcut tehlikeleri yok mu
dur? Bunu, Devlet idare etmiş, Hükümet ida
re etmiş insanlar daha iyi bilir. «Bekâra karı 
boşamak kolay* derler. Hiçbir mesuliyet altına 
girmemiş olan insanların ezbere, mesuliyetin 
bütün acılıklarını duymadan söyledikleri sözle
rin kıymet derecesi olmaz. . :.:.,,:; 
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Muhterem arkadaşlar; sıkıntılardan bahse-* 

diliyor. Programsızlık, şu, bu... Bütün dünyaya 
karşı Türkiye'yi bir aczi mutlak içinde göster
mek için âdeta savaşılıyor. 1950 den sonra bir 
şey yapmadıksa, 1950 den bu yana Türkiye hiç
bir mesafe kat etmemişse, bu memleketin âtisin
den nevmidolmak-lâzımdır. Hakikat bu mudur?. 
Katiyyen! Neden böyle söyleniyor? İşlerine öy
le geliyor da ondan. Tedbirsizlikten sıkıntı
dan bahsediliyor. Bir milyarın üstünde Millî 
Müdafaa masrafları, yarım milyon en genç ve 
dinç kolları (bugün değil, 1939 senesinden be
ri) silâh altında tutmamızın bu iktisadi bünye
ye yüklediği külfetleri hiç kaale almıyor da sa
dece ve sadece Hükümetin şu taksirine ve şu 
hatasına hamletmekle kendisini büyük bir mu
vaffakiyet elde etmiş sayıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; ben, sizin fazla 
Vaktinizi almamak için, şöyle bir nefis müdafa
ası içinde sözlerimi bitireceğim: Konuşmalar 
yapmaya amadeyiz, kendi grupumuz içinde yap
tığımız gibi. 

Kalbimizi hiç incitmeyen bir tenkidin bile 
bizde ne dereceye kadar kardeşane ve samimî 
hisler yaratmış olduğunun delilini dünkü beya
natımla vermiştim. Bugün, yine aynı mülayim 
ve objektif-lisanı kullandıklarını gördüğümden, 
bu hareketlerini aynı şekilde değerlendirmek 
için, bu konuşmayı yapmış bulunuyorum. Lüt
fen kabul etsinler. (Sürekli alkışlar) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Söz is
tiyorum. 

REÎS — Grup adına mı? 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Grup 

Başkanj sıfatiyle. 
REİS — Encümen söz istemiştir. Dahilî Ni

zamnamenin 85 nci maddesinin 3 ncü fıkrası ge
reğince encümenin takaddüm hakkı vardır. Bu 
itibarla sözü encümene veriyorum. Buyurun Se-
bati Ataman. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Asla 
encümen grupa takaddüm edemez. 

REÎS — Lütfen 85 ncî maddenin 3 ncü fık
rasını okuyoruz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ben 
okudum, onu siz okuyun. Ezberciliğiniz kuvvetli. 

REÎS — Riyasetin beyanı budur. Bir şikâ
yetiniz varsa, nizamname hükümleri dairesinde, 
Heyeti Umumîyeye aksettirirsiniz. 
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Buyurun, sebati Bey. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATİ ATA

MAN (Zonguldak) — İstanbul Üniversitesi büt
çesinin "bu seneki yayın masrafları tahsisatı 
741 500 liradır. İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 672 000, Ankara Üniversitesinin 678 000 
lira ve bu rakamların yekûnu iki milyon küsur 
liradır. Bu rakamların 1950 rakamlariyle mu
kayese edilmediğini nazarı dikkatinize arz ede
rim. 

REİS — C. Millet Partisi Meclis Grupu Re
isi Osman Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) —Muhte
rem arkadaşlar; Sayın Başvekilin bugünkü ko
nuşmasını da memnuniyetle dinledim. Her nok
tasında mutabık olduğumu, üzüntü ile ifade ede
yim ki, söylemek vaziyetinde değilim. Konuş
malarımdan bâzı noktaları cevaplandırırken ge
riye gitmekten ziyade istikbali .aydınlatmak ga
yesiyle hareket edeceğim. Kendileri burada bu
yuruyorlar ki, «biz bizden başka memleketi ida
re edecek adam yoktur kanaatinde olsak, bu ka
naatin icabı olarak seçimleri ortadan kaldırırız.» 
Bu beyanları, seçimleri ortadan kaldırmak gibi 
bir zihniyetin kendilerinde olmadığını gösterme
si bakımından mucibi memnuniyettir. Ama, bu 
beyanın hepimizin dikkatini çekecek inee bir 
noktası vardır demek, seçimle iktidara gelenler 
bile seçimi ortadan kaldırabilirlermiş. İşte, re
jimin teminatsız olduğunun en büyük delili Baş
vekilin ağzından ifade edilen bu hakikattir. 
(Hürriyet ve Cumhuriyetçi Mîllet Partisi grup
ları sıralarından alkışlar) 

Soldan bir Mebus — Havayı bozuyorsun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar; biz medeni ve vatanperver insanlar ola
rak, bu kürsüden birbirimizi kırmadan konuşma
ya karar verdiysek, fikir ve kanaatlerimi rien 
fedakârlık'yapacak değiliz. Kanaatinden ve fik
rinden feragat "edenlere insan denmez. Biz sa
dece, konuşmaların tatlı bir lisanla yapılmasının 
neticeleri almak bakımından faydalı olacağına 
inandığımız içindir ki, Başvekilden gelen teklif 
mi dersiniz, yahut yumuşak söz mü dersiniz, bu
na mukabele ettik. Dün akşam inkıtaa, uğrıyan 
bu havaya sadık kalarak fikirlerimizi arz edece- -
ğiz. 

Sayın Başvekil; burada bizim demokratik 
anlayışımızın ifadesi için, söylediğimiz sözleri 
(bekârın avrat boşaması) kabilinden bir şey ola-
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rak tavsif etti. Biz burada Sayın Menderes'in * 
partisi muhalefette iken bizzat müdafaa ettikleri 
prensiplerin ana hatlarından başka rejim mevzu
unda hiçbir şeyi müdafaa etmiş değiliz. Eğer bu
nu müdafaa etmek bekârın avrat boşaması kabi
linden bir hareket ise, Sayın Menderes siyasi be
kâr iken demek çok avrat boşamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Hep beraber Halk Partisi ile mücadele ettiği

miz devirlerde onlar da daima haricî tehlikeyi 
ileri sürerlerdi. Dış tehlikeyi, bir memleketin iç 
bünyesinin kuvvetli olması uzaklaştırır, iç bün
yenin zayıf olması yaklaştırır. (Sağdan, alkışlar). 

Dün Muhterem Celâl Bayar'm Partisi adına 
1949 da Kayseri'de söylediği bir sözü bu kürsü
den tekrar ettik. (Bir memleketin dış politikası
nın muvaffak olabilmesi iç politikasının dayan
dığı prensiplerin mahiyetine bağlıdır.) Eğer iç 
politika vatandaşlara huzur, emniyet, sevgi ve 
tesanüt telkin ediyorsa, vatandaş hür yaşamanın 
zevkini vicdanında tadıyorsa dış politika muvaf
fak olur. Aksi takdirde, muvaffak olamaz. Baş
vekil, rejim meseleleri üzerinde konuşurken dış 
tehlikeyi bir mazeret olarak ileri sürdü. 

Biz, 1946 da.en şiddetli mücadeleyi yaparken 
bu memlekette dış tehlike bugüne nazaran çok 
daha fazla idi. Biliyorsunuz 1947 de Truman 
doktrini ile Yunanistan ve Türkiye'ye vâki ola
cak tecavüze karşı teminat veren Amerika yar
dım elini bize uzattı. Biz en şiddetli mücade
leyi yaparken, Truman doktrini bile henüz yoktu. 
Bu itibarla, rejim meselesini halletmeye dış teh
like asla mâni değildir. 

Sayın Başvekil bir söz söyledi; (Her zaman 
iktidar haklı olmaz, her zaman muhalefet haklı 
olmaz) çok doğru bir söz. işte bunun içindir ki, 
demokrasiyi başka memleketler, ekalliyetin insan 
haklarına riayet eden bir ekseriyet hâki
miyeti olarak kabul etmişler, ekalliyeti ekse
riyetin ezmemesi için müspet kıstaslar ortaya 
koymuşlardır. Meseleyi bir seçim meselesi olarak 
telâkki etmek, ilme uygun bir şey değildir. De
mokrasi yalnız seçim mekanizması değildir, Hür
riyetlerin teminat altına alınması bakımından 
seçim siyasi bir müessese olarak bir kıymet, el
bette ifade eder. Fakat her şey demek değildir. 

Bir memleket düşününüz, fikirlerin tekev
vününe imkân vermiyecek kanunlarla muhale
fette bulunmanın ağzma kilit vurmuş, elini ve 
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kolunu bağlamıştır. Bu şartlar altında fikir
ler tekevvün edemezse, sandık başına gidecek 
vatandaşın vereceği hükümde de her zaman isa
bet olamaz. 

Binaenaleyh, fikirlerin bir hürriyet havası 
içinde tekevvününe imkân vermiyen bir iktidar 
ne kadar iddia ederse etsin, hakiki bir seçim 
yaptığına hiç kimseyi, ne dünyayı, ne tarihi, ne 
milleti inandırabilir. 

Arkadaşlar, vicdanlarınızda yer etmesi için 
söylüyorum. Hitler, mevkii iktidara seçimle gel
medi mi ? Mussolini iktidara seçimle gelmedi mi ? 
Demekki yalnız seçimle iktidara gelmek kâfi 
değildir. Kuvveti, kuvvetle durduracak, Devlet
te azanları durduracak müesseseler ve müeyyi
deler lâzımdır. 

NECDET INCEKABA (izmir) — Hitler se
çimle geldi ama, sonradan seçim yapmadı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Biz kâ
hin değiliz ki, istikbalin ne olacağını bilelim. 

REİS — Lütfen karşılıklı konuşmayın Bö-
lükbaşı Bey... 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Başvekil bâzı mazeret
leri buradan ileri sürerek dünya şartları karı
şık, memlekette birçok şeyler olabilir, dediler. 
Dünya şartlarının karışık olduğunu kabul ede
rim, ama, bu memleketin iç bünyesinde bir hür
riyet nizamının kurulmasına engel olabilecek bir 
kuvvetin bulunduğuna asla kaani değilim. 11 
seneden beri şu memleketin meydanlarında bin
lerce miting oldu bu mitinglerde en çok söz al
mış bir insan sıfatiyle şahidi olduğum hakikat 
kalabalıkta ayağımızın dahi çiğnenmemiş bulun
masıdır, ama, tertip yapılırsa her şey olabilir, 
onu da biliyorum. 

Arkadaşlar, bu millet olgundur. Bu millet 
filozof bir millettir. Bu büyük milletin asırlar, ̂  
birçok maddi şeylerini alıp götürmüş, impara
torlukları gitmiş, fakat bu tarih selinin bıraktı
ğı bir şey kalmış, efendilik ve filozofluk tortu
su kalmış. (Sağdan, bravo, sesleri alkışlar.) 
Haklıyı dinliyor, haksızı dinliyor, fikrini izhar 
etmiyor. Sandık başına gittiği zaman vazifesini 
yapıyor. (Soldan, alkışlar). 

Müsaade buyurunuz, müsaade buyurunuz, 
benim tezada düştüğümü zannetmeyiniz. 

Eğer halkın kırk günlük seçim devresi için
de tenevvür etmesi mümkün olsaydı, her şeyi 
öğrenmesi mümkün olsaydı, Sayın Başvekilin 
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1955 te Meclis kürsüsünden söz vermiş olması
na rağmen dün bu kürsüde konuşan Maliye Ve
kilinin sesini radyo ile halka duyurup, bizim 
seslerimizi kısmazdı, kendi kuvvetine güvense 
bunu yapmazdı. Daha evvel de arz ettim, mil
letin idrakinden endişe etmiyoruz. Siz bizim ha
kikatleri halka duyuracak olan vasıtalarımızı 
elimizden almış bulunuyorsunuz, şikâyetimiz 
bundandır. Sayın Başvekil hakikaten böyle bir 
mutedil iklimin yaratılmasını istiyorsa, demok
rasiye uymıyan şeyleri ortadan kaldırması lâ
zımdır. Yedi yıldan beri, bu esasla!' tahakkuk 
etmemiştir. 

Şu andan itibaren iktidar ve Hükümeti ka
rar verir de programına, prensiplerine sadık 
kalarak demokrasiyi tahakkuk ettirirse biz de 
gözlerimizi maziye değil, istikbale çevireceğiz 
ve kendisini desteklemeyi vazife sayacağız. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bir 

dakikada bir şey söylenmez. 
REÎS — Riyaset Yüksek Heyetinizin al di g i 

karara uymak mecburiyetindedir, 
Mehmet özbey. 
MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, 
Yarım milyar Maarif Bütçesiyle huzurunu

za gelen Hükümeti, maarife verdiği büyük 
ehemmiyetten dolayı tebrik ederim. Bu yıl 
memlekette yapılacak ilkokullar için 40 milyon 
ayırması iktidarımızın ilk tedrisata ne kadar bir 
önem verdiğini gösteren en canlı iftihar edile
cek güzel bir vesikadır. 

G^çen sene 500, bu yıl 1 000, gelecek sene 
daha fazla okul yapmak suretiyle okulsuz 
17 000 köyümüz de pek yakın gelecekte hasret 
çektiği okullarına kavuşacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir taraftan baş döndürücü bir süratle yüz

lerce köylerimizde okullar yapılırken diğer ta
raftan da bu okullara öğretmen yetiştirmek 
için 40 tan fazla öğretmen okulu açılıyor. Fa
kat bu kâfi gelmiyor. Çare : Binlerce ortaokul 
ve lise melunları kısa kurslarla meslekî f ornıa-
siyonlarını tamamlıyarak ve hiç zaman kay
betmeden bu vatan köşelerine öğretmen olarak 
gönderilmeleri yerinde olur. 

Mevcut 40 000 e yakın öğretmenlerimizin 
ekserisi ilkte teftiş göremiyor; mevcut 300 mü-
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fettişin 500 e çıkarılması için bakanlığımız sür
atli tedbirler almalıdır. Müfettişlerin de mu
allimler gibi yeni metotlarla açılacak kurslara 
iştirak ettirilmesi terim vahdeti bakımından 
çok faydalı olacaktır. Memleketimizin muhte
lif bölgelerinde 14 üniversite yapılacaktır. Ta
hakkukunu yürekten temenni ederim. Fakat 
okumaktan malınım 15 milyon nüfusumuzu ve 
1 milyon yavrumuzu okutacak tek çare Halk 
Eğitimi Umum Müdürlüğünün bir gün önce 
kurulmasıdır. Okutmak için gece kurslarında ve 
askere gelenleri ordu ile birleşerek esaslı ted
birler almak bu meşum, cehaleti yok edecektir. 
Ortaokullarımızda öğretmen sayısı bilhassa 
yabancı dil muallimleri çok noksandır. Hal ça
resi lise mezunlarını tekâmül kurslarından ge
çirerek birleştirmek lâzımdır. Ayrıca Doğu'da 
ve Orta - Anadolu'da olmak üzere iki eğitim 
enstitüsünün hemen açılması şarttır. 

Orta öğretimde tedrisatın merkezi sıkleti 
ezberciliktir. Program ve metotların tamamen 
değiştirilerek; müşahede lâboratuvar esasına 
göre tedrisatın tanzimi ve talebelerin kabili
yetlerine göre yetiştirilmeleri lâzımdır. 2 000 
orta tedrisat öğretimini fevkalâde üzen; Hü
kümetin, Maliye ve Maarifin kabul ettiği ve 
Bütçe Komisyonunda sıra bekliyen kadro ka
nununun hemen Meclise getirilmesi, devamlı 
takibini rica ederim, 

Kıymetli bir arkadaşımın dediği gibi;- öğret-
men madde değil, bir mânadır. Doğru, fakat; 
sınıfta ders veren bir öğretmenin evde çocuk
larının yiyeceğini düşünmezse, haklı notu bek
lenen bir öğretmenin karnı aç olur, randıman 
tam olmaz. Ortaokullarda ve liselerde bu ka
dar şiddetli öğretmen ihtiyacı olduğu halde 
yüksek öğretmen okuluna çok az talebe alın
ması doğru değildir.' Anadolu'da eczacı sıkın
tısını gidermek, Ankara'da bir eczacı okulu
nun açılması lâzımdır ve şartlan haizdir. 

Avrupa'ya tahsile gidecek talebelerin; lise 
mezunlarından ziyade üniversite mezunların
dan seçilmesi ve gideceği yerin dilini iyice bil
mesinin şart koşulması işlerin âdilâne yürüme> 
si bakımından faydalıdır. 

Beden Terbiyesi Kanunu çok gecikmiştir, 
Bu kanunun tezce çıkarılması hususunda; ve
kâletin çok dikkatli ve devamlı takibedici ça
lışması lâzımdır. Türk milletinin ve Türk ce
miyetinin nurlu bir projektörü olan Türk ma 
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arifine karşı iktidar Hükümetimizin gösterdi
ği bu büyük fedakârlığa teşekkür ederken; ge
ceyi gündüze katarak yeni' ,ve muhteşem bir 
Türkiye inşa eden ve fedakârca çalışan Hükü
metimize üstün başarılar temenni eder, 1957 
yılı bütçesinin; büyük milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Allahtan dilerim. (Sol
dan, alkışlar) 

REÎS — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 
Efendim, kifayet takrirleri gelmiştir, ancak 

ılıenüz altı mebus arkadaşımız konuşmadığı için 
oyunuza arz edemiyoruz. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, 1957 maarif bütçesi yarım 
milyarı aşmış olarak huzurunuzda bulunuyor. 
Bu bütçe 1948, 1949, 1950, 1951 maarif bütçele
rinin yekûnuna müsavidir. 

NUSRET KlRlŞClOĞLU (Zonguldak) — 
Onlardan da fazla. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (De
vamla) — Binaenaleyh bu, maarif tarihimizde 
bir hamleyi ifade eder. Hükümete, gençlerimi
zin yetişmesine matuf olan bu fedakârlığından 
dolayı teşekkür ederim. Bütçe raportörü arka
daşlarımızın da her meseleyi didikliyerek bize 
bir fikir vermek için gösterdikleri gayretleri şu 
kürsüden takdir eder, teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Arkadaşlarım, faydalı olacağını zannetiğim, 
inandığım bâzı fikirleri burada arz etmek isti* 
yorum. Malûmdur ki, bugünkü telâkkimize gö
re bilgi ye ilim hayata refah vermek için kul
lanılan bir vasıtadır. 

Bir zamanlar hayat ilim için telâkki olunur
du. Medreselerin kurşun kubbesi altında 40 se
ne Arapça öğrenmek için gayret sarf eden âşık
lar vardı. O ayrı bir şey, âşıklar devri geldi, 
geçti. 

Bugünkü telâkkide ise ilim, müreffeh bir 
hayat elde etmek için tahsil olunur, işe bu nok
tadan bu memlekete verilecek maarif progra
mının hedefinin de bu olması icabedeceği kana-
atindeyim. O şekilde ki, memleketin, iptidai 
membalarını işliyecek, toprak ve hayvan mah
sullerini, madenlerini, enerji kaynaklarını bu
lup işliyeeek insanlara ihtiyaç vardır. 

Bugünkü maarif teşkilâtında, evvelâ ilk, 
onun arkasından orta mektep, onun kapısının 
fcrfeasjn.d&ii Um ^ üniversitelerin kapıları bir
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biri ardından görünür. Ama gençlik müreffeh 
bir hayata böyle uzun bir yoldan giremez, ha
yatı kısa yollardan takibetmek, bu memleke
tin muhtacolduğu maarifin programına göre 
tesbit etmek lâzımdır. Benim kanaatime göre 
maarifte yapılacak ilk iş bu olmalıdır. 

RElS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) — ikinci meselemiz, ilk talhsil meselesi
dir. Bu mesele ise, bina ve öğretmen meselesi
dir. Burada, iki unsuru telif etmek icabediyor. 
ilk tahsili her tarafa yaymak işini uzun zama
na bırakmamak lâzımgelir. Bu, hamle istiyen 
bir iştir. Biz yollar için, sular için, şunlar, bun
lar için nasıl hamle yapıyorsak ilk tahsil için 
de kısa bir zaman zarfında hamle yapmamız za
ruridir, 

Arkadaşlar, memleket gençliğinin iç âlemini 
yumuşatmak lâzımdır. Bunun için de müfre
dat programları arasına ahlâk derslerinin ko
nulmasına taraftarım. Nasıl ki, umumi hıfzıs-
sıhha dersleri mikrobu, sağlığın muhafazasını 
öğretiyorsa; ahlâk dersleri de hayrü şerri, gü
zelliğe, iyiliğe yönelmenin yollarını gösterecek
tir. Sonra gençlik bir elit zümresinin sevkü ida
resine muhtaçtır. Bu elit zümre fakülteleri
mizden çıkacaktır. Ama üniversitelerimiz bu 
kabiliyette midir? 

Ben bir mebus olarak şunları işitiyorum : 
Lâboratuvarlarda mesai yapılmıyor; yahut 

bâzıları mesai yapmıyorlar. Doçentlerin ehli
yetli olanlarına mevki verilmiyor; klinikler var
dır. Şu vardır; bu vardır. Bu hizmet ifa edil
miyor. Ben mebus olarak Türk Milleti namına 
yerdiğim paranın sarf mahallini aramıyacak 
mıyım? 

Ne yapıyorsunuz, dediniz ve elinizi üniver
sitenin içine uzattınız mı, kalbine değiyor bey
lerin, hassasiyet gösteriyorlar. Ama bunları da 
işitiyoruz. 

O halde kanunda tadil yapılarak, üniversi
teler, işin, hizmetlerin ifa edilip edilmediğini 
kendi kendilerine kontrol edecekleri, oto - kon
trol sistemlere bağlanmalıdırlar. 

Tevhidi Tedrisat Kanununun ikinci madde
siyle «Medreseler Maarife devredilmiştir.» diye 
kayıt vardır. Medreselerin dört duvarını aldık. 
Medreselerin gelirleri nerede kaldı! Gelirleri, 
Maliyeye, Evkafa kaldı. Binaenaleyh, bu mese
le iizörinjde maarif teslrilâtTimaın durraası ve 
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kanunun - 436 mı 432 sayılı Kanun mu bilmiyo
rum - ikinci maddesindeki maarife devredilme 
meselesinin ehemmiyetle ele alınması lâzımdır. 

Fakir millet evlâtlarının yetişmeleri için ben 
bir gelir membaı gösteriyorum. Bunun uzeriyûe 
dururlarsa şahsan ben ve 10 binlerce memlej|et 
evlâdı minnettar kalacaktır. *J 

RElS — Hikmet Bayur. (Yok sesleri) ^ 
Hacopulos (İstanbul) buyurun. 
ALEKSANDROS HACOPULOS (İstanbul) 

— Pek muhterem arkadaşlarım, hiç şüphe yok 
ki, Cumhuriyet devrinde yapılmış olan inkılâp
ların en büyüğü yazı ve harf inkılâbıdır. Bu 
inkılâbı, bu reformu yaptığımız zaman iki gaye 
gütmekte idik : 

Biri, kolayca yazı yazmak ve okumasını öğ
renmek, 

İkincisi de, Garp ilmi ve Garp âlemine doğ
ru cephemizi çevirmek. Fakat, maalesef gelmiş 
geçmiş bütün hükümetlerin maarife vermiş ol
dukları ehemmiyete rağmen buna tamamiyle 
muvaffak olamadılar. Sebebi tamamiyle malî 
külfetler ve imkânsızlıklardır. Senelerden beri 
ilk tedrisat kanununu beklemekteyiz. 

Arkadaşlar, her gelen Maliye Vekiline ne 
vakit büyük bir ilk tedrisat dâvası verdik mi. 
ilk tedrisat kanunu gelecek, demektedir. Onun 
için bu vaziyet onlar için bir cankurtaran, bi
zim için bir yem borusu olmaktadır.. Kendile
rinden rica ediyorum, bu ilk tedrisat kanunu
nun ne zaman geleceğini buradan katî olarak 
ifade etsinler. Çünkü, zamanlar geçiyor. Son 
zamanlarda okulsuzluk yüzünden doğru ve nor
mal tedrisat yapılamamaktadır. Bu arada mem
leketimizin kültür merkezi olan İstanbul hak
kında bâzı malûmat vermek isterim. 

İstanbul'da dörtlü tedrisata doğru gidilmiş 
bulunuyor. Ankara, İzmir* ve İstanbul'da dörtlü 
tedrisata doğru gidilmiştir. Çocuklarımız gün 
aşırı yarım gün mektebe gitmektedir ve bu sırf 
binasızlık yüzünden olmaktadır. Şehirlerimizde 
öğretmen kadroları tamdır, teşekkür ederiz. Fa
kat binasızlık yüzünden çocuklarımıza tam ve 
mükemmel bir kültür vermek imkânını bulamı
yoruz. Bütün dünyada ilk tahsil 7 - 8 seneye çı
karıldı. Biz beş senelik bir tahsili de hakkiyle 
veremezsek çocuklarımız bize haklarını helâl 
etmiyeceklerdir. Bunu Anayasa ile taahhüdet-
mişiz, yerine getirmemiz lâzımdır. Belediyelere 
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bu işi yükletemeyiz. İstanbul 500 seneden beri 
devam edegelen bir ilim merkezimizdir. Geçen 
sene 20, evvelki sene de 20 okul binası yapıl
mıştır. Fakat bunlar kâfi gelmemektedir. Bakır
köy'de dört bin çocuk dörtlü tedrisat yapmak
tadır. 

İlk tedrisat hakkında arkadaşlarımız geniş 
şekilde konuştukları için ben bu mevzu üzerin
de daha fazla durmıyacağım. 

Arkadaşlar; bir de ansiklopedi dâvamız var-
. dır. Bu ansiklopedi işine 1943 senesinde girdik, 
1946 senesinde de neşretmeye başladık. Halen 
B harfini bitiremedik. Bu hesapla bu ansiklo
pedi bir buçuk asırda ancak bitecektir. Arka
daşlar, ansiklopedi denince bir memleketin ta
rihî vakıalarını, ilmî tekâmülünü ve sair hu
susları, daha geniş mânasiyle ihtiyaç duyulacak 
bütün hususları bir arada derli toplu bulmak 
böyle bir ansiklopedi ile mümkün olacaktır. 
Bizim 500 senelik bir Üniversite tarihimiz var
dır. Memleketimizde ne zaman derli toplu bir 
ansiklopedi göreceğiz? Bu gidişle, tekrar ediyo
rum, 1,5 asırda bitmiş olacaktır. Matbuatın ilk 
teşekkül ettiği zamanlarda İngilterede ansiklo
pedi 4 senede bitmiştir. Bugün Amerika'da her 
sene yenilenmektedir. Artık bu devirlerde 1,5 
asır beklemek asla doğru değildir. (Soldan; 
bravo sesleri, alkışlar) 

Başka bir mevzu: Okul kitapları.. İlkokul 
kitapları iyi basılmamakta, çok kötü ve fena 
şekildedir diye bu işe temas ettiğimiz zaman
lar, klişe yoktur diyorlar. Arkadaşlar, günlük 
gazetelerimizde çıplak kadınlar için klişe bulu
nuyor da, okul kitapları için klişe bulunamı
yor... Buna anlayış göstermek lâzımdır. (Soldan; 
bravo, sesleri) 

Başka bir mesele daha vardır ki, hepiniz 
gibi şahsan beni de rencide etmektedir. Bugün 
arkadaşlar, dünyanın en büyük insanı olan Ata
türk'ün ölümünün 18 nci yılını idrak etmiş bu
lunuyoruz. Atatürk hakkında Hükümet tarafın
dan veya ciddî müesseseler tarafından, 3 - 5 
ciltlik kendisinin azametiyle mütenasip hiçbir 
eser yoktur. Bunu ne zaman yapacağız1? Ticari 
zihniyetle hareket eden birçok ticari müessese-
leree basılmış Atatürk'ün eserlerini ve hayatı
nı belirten kitapları görüyoruz arkadaşlar. Be
ni affedin, tâbir caizse, bir polis romanı vazi
yetinde ufak tefek kitapçıklar neşrederek onu 
istismar etmektedirler, öyle kitaplar vardır ki 
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içimizi titretmektedir. «Atatürk'e kafa tutan
lar» diye bir polis romanı şeklinde çıkan kitap 
gibi. 

Maarif Vekâleti tarihle uğraşmış olan arka
daşları derleyip toplıyarak Atatürk'ün azame
ti ve yaptığı hizmetlerle mütenasip 3 - 5 cilt
lik bir kitap çıkartmalı ve her münevverin 
ucuzca kütüphanesine bu kitabı almasını temin 
etmeliyiz. (Alkışlar) 

Ondan sonra arkadaşlar; iftihar edeceğimiz 
bir müessese olarak Ankara Devlet tiyatrosu-
dur. Çok iyi işlemektedir, Çok iyi randıman 
alınmıştır. Bugün Türk tiyatrosu bütün dünya 
tiyatroları ile boy ölçüşecek vaziyettedir. Fa
kat maalesef İstanbul tiyatrosu, mazisi daha es
ki olmasına rağmen, bu seviyeye yükseleme-
miştir. Mümkün olur da İstanbul tiyatrosunu 
Ankara tiyatrosuna bağlıyabilirsek onu da 
belki bu seviyeye ulaştırabiliriz. Bu suretle İs
tanbul Belediyesini de külfetten kurtarmış olu
ruz. İstanbul da iyi bir tiyatroya kavuşmuş olur. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
ALEKSANDROS HACOPULOS (Devamla) 

•—- Peki, efendim. 
Ondan sonra arkadaşlar, İstanbul'da îtal-

yanlardan alman bir konservatuvar binası var
dır. Maarif Vekâleti ile Nafıa Vekâleti arasın
da senelerce muhavereler cereyan etmesine rağ
men bu bina halen bitmemiştir. Bunun bir an 
fsvvel bitmesi lâzımdır. 

Bundan başka, İstanbul'da bir Opera binası 
vardır. Senelerden beri bu da bitmemiştir. Or
ta - Avrupa'da İkinci Dünya Harbinde yıkılan 
binalardan bugün yapılmış olan en iyi ve büyük 
binalar tiyatro binalarıdır, arkadaşlar. Arka
daşlar bizim sosyal kalkınma dâvamıza verdi
ğimiz ehemmiyete muvazi olarak bu tiyatrola
rın bir an evvel bitirilmesi lâzımdır. 

Asarı atîkaya da gereken ehemmiyet veril
melidir. (Soldan, bravo sesleri) Meselâ; Topkapı 
Müzesi bu milletin tarihini senelerden beri can
landırmış ve ona hizmet etmiş bir müessesedir. 
Bu binaya iyi bakmıyoruz. Birçok tarihî bina
lar çökmek üzeredir. Bunlara gereken ehemmi
yetin verilmesini rica ederim. 

Sözlerimi bitirmeden evvel hepimizin yüre
ğinde bir dert olan ilk tedrisat dâvasına döne
ceğim. Çok rica ederim, bu devreyi bitirmeden 
evvel muhterem Hükümetimiz, Muhterem Baş
bakanımız, tuttuğunu koparan Başbakanımız, 

bu dâvayı -ele alsınlar ve ilk tedrisat kainununu 
bu devrede çıkaralım. Emin olsunlar, açtığı 
parklardan daha çok gönüllere ferahlık veren, 
yapılan fabrikaların şekerinden daha tatlı şe-
kerL yapılan barajların vereceğinden daha faz
la Jıuru memlekete vereceklerdir ve memleket 
kejpilerini şükranla karşılayacaktır. (Şiddetli 
aîl^lar) 

REİS — Osman Turan, buyurunuz. 
OSMAN TURAN (Trabzon) _ Muhterem 

arkadaşlar, memleketimizin bir hars buhranı 
geçirmekte bulunduğunu belirtmekle söze baş-
lıyacağım. Medeniyet değiştiren her memlekette 
bu, kaçınılmaz bir hakikat, bir realitedir. Tarih 
ye sosyoloji bunu böyle göstermiştir. O halde 
gönül ister ki, Yüksek Meclisin uzun, birkaç 
günlük mesaisini, siyasi mülâhazaları bir tarafa 
bırakarak, milletçe istikbalimizi hazırlıyan bir 
mesele olarak, bir dâva olarak, mânevi bünye
mizi bir tetkik ve bir revizyona tâbi tutmak 
imkânını bulalım. Sadece siyasi hayatımızdaki 
inkişaf bakımından bir hâdiseye temas ederek 
mevzuun ehemmiyetine girmek istiyorum. 

İlk demokratik harekete geçtiğimiz sıralar
da memleketin % 35 nispetinde okur yazar ol
ması, Türkiye'de demokrasinin muvaffak ola-
ınıyacağı endişesi - itiraf edilsin veya edilme
sin - görülüyor ve hattâ iddia halinde meyda
na konmuş bulunuyordu. Üç defa tek dereceli 
seçim yaptık. Bu seçimlerde, her ileri Garp 
memleketi seviyesine uygun bir alâka ve kabili
yetin, o okur yazar olmıyan kütle tarafından 
da gösterildiğine şahidolduk. Yani Türk milleti, 
reyinin kudret ve isabeti bakımından elinden 
gelen her fedakârlığı yapmıştır. Bu, Türk mil
letinin tarihine intikal eden iki hasletin netice
sidir. 

1. Türk milleti, Garbi - Avrupa'ya nazaran 
demokratik hareketlere geç başlamış olmakla 
beraber, onlardan farksız olarak, tarihî bünye
sine, içtimai bünyesine uygun, em demokratik 
anlayışla hareket etmiştir. 

İkincisi tarih boyunca Türk milleti millî şe
ref ve mukaddesatını bütün kudretlerinin üs
tünde tutmuş ve bu, Türkün tarihinden kalan 
bir mirastır. On senelik zaman içinde, demo
kratik inkişafımızda bâzı zikzaklar kaydedilme
si mümkündür. Ben nevmit değilim asla. Fakat 
birtakım sıkıntılar dolayısiyle, muhalefet ve ik
tidar biribirimizden şikâyet ediyorsak bunum 
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tek mânası; kültür, ilim bakımından, mefkure 
bakımından mesuliyetin tamamiyle münevvere 
raci olduğudur. O halde bu zaruret yalnız bi
zim mânevi bakımdan bir şey yapmamızı, mese
lelerimizi vaz'etmemizi ve hal yoluna gitmemizi 
âmir bulunmaktadır. Ve ilim bunları halletmek 
yollarımı göstermiştir. Yeter ki Yüksek Meclis 
bu meseleleri günün birinde ele alsın ve bu fır
satı versin. Memleketimizin Avrupa demokrasi
sine girerken karşılaştığı problemler büyüktür. 
Bunlar üzerinde münevverlerle siyasi partiler 
arasında ihtilâf bulunabilir. 

Yalnız öyle bir mesele vardır ki, bu mem
lekette solcular da dâhil olmak üzere kimsenin 
itiraz edeceği bir mesele değildir, ittifak ede
ceği bir meseledir. O da bizim istikbalimizin an
cak ilmî inkişafla, bu ilmî inkişafın selâmet 
yolunda ve tatmin edici bir tempo ile yürüme
sini «kabul etmekle mümkündür. 'Bu itibarla 
kimsenin ayrı düşünmesine imkân yoktur. Bu 
bakımdan muhasebesini yaptığımız zaman muh
terem arkadaşlar, Rusya 1960 senesine kadar 
bir milyon 250 bin ilim adamı yetiştirmek dâ
vası ile uğraşmaktadır. Amerika 900 bin... Bü
tün Avrupa'nın, cihanın, milletlerin hayatiyeti 
ilimle kabil. olmaktadır. Bugünden başlamak 
üzere (belki az para ile mümkün değildir, yal
nız bir zihniyet meselesidir bu meseleyi ele 
alıp on, on beş sene zarfında üç bin, beş bin 
ilim adamı yetiştirmezsek dünyanın coğrafi 
bakımdan mühim olan bu yerinde çok hassas 
bu duruma düşmüş oluruz. 

REÎS —• Bir dakikanız kaldı efendim. 
OSMAN TURAN (Devamla) — Maarif me

selesine gelince; şu bir dakikada hiçbir şey 
söylemek mümkün değildir. Yalnız maarifin 
bütün memleket dâvalarının halli için yegâne 
vasıta olduğunu belirtmek lâzımdır. Umu
miyetle bugün geçirilmekte olan mânevi buk
ran günün meselesi değildir. Memleketin mu
kadderatı elli seneden beri mânevi bir buhran 
karşısmdadır ve bu zaruridir. Yalnız zaruri 
olmıyan, kötü olan buna tedbir almamaktır. 
Orta tedrisatta ana dilini öğretmeyen medeni 
bir memleket mevcut değildir. Bizim orta 
tedrisatımız bu imkândan mahrumdur. Bu mah
rumiyetin sebebi yalnız umumi kültür şeyinin sar
sıntısı değildir. Buna yapılan müdahaleler de bu
na müessir olmuştur. Maarif Vekâleti Bütçesi 
üzerinde daha fazla konuşmaya imkân yoktur. 
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Sadece >dil bakımından bir memleket böyle 
bir durumda olursa bunun üzerinde ehemmi
yetle durulmalıdır. Ana diline sahibolmazsa o 
memleketin terakkisi hususu biraz şüphe gö
türü/. 

Binaenaleyh maarifin ana dâvalarına. geç
meden bir noktası üzerinde durmak lâzımdır 
ki, o da şudur : Maarifi manen teçhiz etmek 
için yeni bir müesseseye ihtiyaç vardır. Maarif 
Vekâletine gelen vekiller ne ka^ar kudretli 
olurlarsa olsunlar Türkiye'nin medeniyet dâ
vasında muvaffak olması için kıymetli ele
manlara ihtiyaç vardır. Bugün bunları halle
decek bir bünye mevcut değildir. Bu bünyeyi 
maarife bahşetmek ve ondan sonra ilmî prob
lemlerin halledilebilmesini beklemek istiyo
ruz. Geçen sene bu mevzuda konuşurken hiç
bir adım atılmamış olduğunu ve maarifi yeni 
bir ilmî müessese ile teçhizetmek lâzımgeldiği-
ni söylemiştim. Tanınmış ilim ve fikir adam
larını burada toplamak ancak ilk adım olur. 
Yüksek Maarif Şûrası faaliyete geçmeden 
Maarif Vekâleti işlerinin iyi yürüdüğünü ne 
ben iddia edebilirim, ne de aksini Maarif Ve
kili ve vekâlet mensupları iddia edebilirler. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Söz sı

ramı Fethi Beye veriyorum. 
FETHt ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, daha 

önceki mâruzâtımda vaktin darlığı dolayısiyle 
üniversiteler mevzuuna temas edememiştim. Bir
kaç kelime ile buna da temasıma müsaadenizi 
rica ederim. 

Üniversitelerimiz talebe cevap verecek du
rumda değildir. İstanbul ve Ankara üniversite
leri binlerce talebenin bir kürsüden istifadesine 
mâruz bırakılmış vaziyettedir. Bu kadar kala
balık olan bir sınıf veya kürsüden istifade imkâ
nının az olacağı bedihidir. Bunun için hükü
metin birçok yerlerde üniversiteler kurmak te
şebbüsünü takdirle karşılarız. Ancak, üniversi
teler, ananeieriyle ve bilhassa ilmî otoritelerden 
ibaret olan ilim heyetleriyle kıymetlenirler, is
tanbul ve Ankara üniversitelerimizde dahi pro
fesör, doçent ve asistan ihtiyaçlara kifayet et
mezken yeni kurulacak üniversitelerin bu ihti
yaçlarının nasıl karşılanacağı hakikaten meraklı 
bir konudur. Bilhassa asistan müessesesinin üze-
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rinde ehemmiyetle durulması lâzımgeldiği aşikâr
dır ve bu yolda bâzı teşebbüslerin mevcudol-
duğunu öğreniyoruz. Kanaatimce bunda geç ka
lınmıştır. Asistanlara çok az para verilmekte ve 
birçok hakları zamanında yerine getirilememek
tedir. 

Üniversite tahsili için yurdun muhtelif yer
lerinden gelen gençlere ihtiyaca salih yurtlar bu
lunamamaktadır. Bu yüzden bu gençlerin sağlık 
durumları Bozulmaktadır. Çünkü çok nâmüsait 
şartlar ve muhit içinde bulunmaktadırlar. Üni
versiteye mahsus olan . yurtların çoğaltılmasını 
veya Kızılay gibi müesseselerin bu yurtlara 
yardımlarını artırmasını ümidetmekteyiz. Bun
larla beraber üniversitelerimiz memleketin bütün 
hâdisatmı inceleyip, araştıran yerler olarak, ge
rek üniversite muhitinin, gerekse hükümetin da
ima müsamahasını görmek lâzımgelen yerlerdir. 
Oradaki her hangi fikrin bir tahlilini, üniversi
tenin mânasiyle kabili telif olup olmadığını ince
lemeden, derhal ona müdâhalede bulunmak, on
ların ışık verme alanındaki cesaretlerini kırar. 
Müteaddit defalar izah edildiği gibi üniversite 
muhtariyetini zedeliyen son kanunların üniver
sitelerin şümulünden kaldırılmasını canü gönül
den temenni ederiz. 

ilmin karşısında, suç teşkil eden bâzı hâdise
ler dahi suç olmak vasfını kaybedebilir. Bir mi
salle bunu muhterem arkadaşlarıma izah etmeye 
çalışacağım. Malûmdur ki, Ziraat Fakültesinden 
bir profesörün zannederim dolabında bir miktar 
esrar veya afyon bulunuyor. Suç telâkki edi
lerek derhal mevkii muameleye konuluyor Haki
katen bu madde bir başkasının elinde bulun
saydı derhal tevkif edilecekti. Profesör de aynı 
muameleye tâbi tutuluyor. Fakat hakkını mü
dafaaya kaadir ve sahibolmadığmdan Şûrayı 
Devlete müracaat ediyor. Bu afyonun, bulun
durulması suç teşkil eder. Ancak, bu maddenin, 
orada sırf ilmî bir araştırmaya mahsus olarak 
bulunduğu anlaşılıyor ve profesör beraet etti
riliyor. 

Ben afyonu, zihniyeti sembolize etmek için 
örnek olarak ortaya koydum. Her hangi bir fi
kir de böyledir. Bir mevzu, bir fikir de ancak 
böyle ilmin tetkik ve tesbiti ile neticeye isal 
olunur. Bu sebeple her hangi bir meseleyi ele 
alan üniversite mensubu, o meseleyi teşrih eder
ken, «Bu politikadır, binaenaleyh suçtur.» şek-

2V1957 O : 1 
I ünde onu muaheze etmek kanaatimizce doğru 
I bir hareket olmaz. 

Kaldı ki, programının, hatırımda kaldığına 
göre, 11 nci maddesinde Demokrat Parti ikti
darının bu yola katiyen girmemesi lâzımgelir. 
Buna ilâveten şu hususu da arz edeyim.... 

I RElS — Vaktiniz bitmiştir, efendim. 
FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Müsaade eder

seniz, /Cümlemi tamamlıyayım. 
* RElS — Tamamlayınız, efendim. 

FETHÎ ÜLKÜ (Devamla) — Üniversite ta
lebeleri muhtelif müesseselerden burs almakta
dırlar. Bu burslar 125 lira gibi çok cüzi bir pa
radır. Bu 125 lira ile bir talebenin iaşe ve iba-

I tesini temin etmesine ve mektep masraflarını 
vermesine imkân ve ihtimal yoktur. Bu mikta
rın hayat şartları ile mütenasip bir seviyeye çı
karılmasını da temenni ediyorum. 

RElS — Ahmet Tokuş. (Yok sesleri) 
[ Hulusi Bozbeyoğlu söz sırasını Suat Başol'a 

vermiştir. 
Suat Başol, buyurun, efendim. 
SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Muhterem 

arkadaşlar, memleketin iktisadi, içtimai ve si-
I yasi bünyesinin gelişme ve olgunlaşmasında 
| maarif müntesiplerinin gösterdiği fedakârlığı • 

huzurunuzda şükranla ve minnetle karşılarım. 
Hemen şunu arz edeyim ki, dünyada mey-

vasını en geç veren ağaç maariftir, arkadaşlar. 
Karayollarına, Demiryollarına, iktisadi Devlet 
Teşekküllerine tahsisat verirsiniz; altı ay son-

j ra, bir sene sonra eserini müşahede edebilirsi
niz ; fakat, maarif öyle bir müessesedir ki, mey-
vasını 25 senede ancak verir. 

iktidarın ve Cumhuriyetin kurulduğu gün
leri hesabedersek maarifte ne kadar ileri bir 
merhaleye gittiğimizi görürüz. Nihayet içinde 
hulunmakla gurur ve şeref duyduğumuz Türki
ye Cumhuriyeti, otuz, otuz iki senelik bir hü
kümettir ve bu müddet zarfında maarifin her 
sahasında muazzam inkişaflar husule gelmiştir. 

Yalnız, burada ben bir noktayı belirtmek is
tiyorum : Bu memleketin sahibi ve efendisi, 
diye daima övündüğümüz ve hattâ halk edebi
yatı olarak terennüm ettiğimiz bu kütleye lâ
zım olan himmet daha önceleri gösterilmemiş
tir. Sebebi; şehirlerde okullar için konforlu bi
nalar vardır, elektrik, kalorifer vardır, sobası 

I vardır, bir başöğretmeni ve 5 hocası vardır, il-
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min şehre nazaran çok zor olduğu köyde kırık 
pencerelerden rüzgâr girer, ısınacak sobası yok
tur, yazacak kara tahtaya ve oturacak sıraya 
sahibolmadığı gibi beş sınıfı bir tek öğretmen 
idare eder. Bu bir hakikattir. Binaenaleyh, bi
zim üzerinde ısrarla duracağımız tek konu ma
arifi köyde şehir durumuna getirmektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, mensubu olmakla 
şeref duyduğum maarif dâvasında muallimlerin 
ve onları okutan hocaların bir insan mimarı ol
duğuna yüzde yüz inanmış insanımda1. Devlet 
mekanizmasında vazife göre birçok kıymetli 
elemanlar vilâyet merkezlerinde ve nihayet ka
za merkezlerinde vazife görürler ve her türlü 
ihtiyaçlarını temin edebilirler. Fakat muallim 
cemiyetin inkişafı için ilmi, irfanı rehber yap
mak için mahrumiyet bölgeleri dediğimiz kaza
larda, köylerde, şerefle, feragatle vazife gör
mektedirler. Kendilerine daima minnettarız. 
Sağ olsunlar, var olsunlar. Maarife muhabbetli-
yiz arkadaşlar. (Alkışlar) 

REÎS — Maarif Vekili, buyurun. 
Vekil Beyefendi; beyanlarınız uzun sürecek--

se gelecek Celse devam edelim. 
MAARİF VEKÎLÎ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Kısa konuşacağım. 
REİS — Buyurun. 
MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Sivas) 

— Muhterem arkadaşlarım; değerli arkadaşları
mın bu kürsüden vâki olan konuşmaları huzu
runuzdaki vazifemi kolaylaştırmış bulunuyor. 
Bu arada takdirlerini esirgemiyen muhterem 
arkadaşlarımla tenkidlerde bulunan muhterem 
arkadaşlarıma müştereken teşekkür ederim. 

Maarif dâvasının, memleket çapındaki ehem
miyetini hepiniz pekâla bilirsiniz ve bunları bu
rada ifade etmiş bulunuyorsunuz. Bendeniz bu
rada bu bildiğiniz şeyleri kısaca tekrar ede< <.-
ğim. 

Konuşan arkadaşlarımızın hepsi maarifimi
zin ana dâvası olan ilköğretim dâvası üzerinde 
durdular. Bunda şüphesiz ki, çok haklıdırlar. 
Maarifin, hangi tahsil kademesinde olursa ol
sun (ilk, orta, lise, yüksek), bu ana meselenin 
mebdei öğretmen meselesidir. Yine arkadaşları
mın da temas buyurdukları gibi öğretmen kısa 
zaman içinde yetişmez. Bina kısa bir zamanda 
yapılabilir, fakat insanı muayyen bir fikir se
viyesine, moral seviyeye ulaştırmak mühimdir. 
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Bilhassa ilköğretimde öğretmen yetiştirmek 
için 1951 "de alman tedbirler yeni semere ver
meye başlamış ve 1956 da 6 800 ilkokul öğret
meninin tâyini yapılabilmiştir. 

Mevcut 42 aded Öğretmen okulumuzdan 
18 000 öğrenci ve bu öğrencilerden her sene 
3 500 - 4 000 öğretmen dlde^etmek imkânına sa
hip bulunuyoruz. Böylece her sene memleketin 
muhtacolduğu öğretmenleri elde etmek için ted
birlerimizi almış bulunmaktayız. Bunun dışın
da, 18 bin aded talebeyi 20 bine çıkarmak için 
de ayrıca tedbirlerimiz mevcuttur. Hiç şüphe
siz ki, ilköğretimi bir taraftan hoca, öbüründe 
maddi imkânlarla telif etmek lâzım gelir. Key
fiyeti bu bakımdan ele alan Vekâletimiz ilköğ
retim kanun tasarısını hazırlamış bulunmakta
dır. Ancak, bunun portesi bir milyar civarında
dır. Bunun bir kısmı mahallî idarelerden, bir 
kısmı da umumi bütçeden sağlanacaktır. Umu
mi bütçeden sağlanacak kısmı üzerinde Hükü
met olarak mutabakat halindeyiz. Ancak mahal
lî idarelerin imkânları araştırılmaktadır. Mali
ye Vekâleti bu mevzu üzerinde durmaktadır. 
Çok kısa bir zamanda bu kanun 'lâyihası Yük
sek huzurlarınıza gelmiş bulunacağını ümidede-
rim. Böylece yıllara taksim edilmiş bulunan ilk
öğretim dâvasını bu plân ve program dâhilinde 
tahakkuk ettirme imkânına kavuşmuş olalım. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene de arz 
etmiştim: Memleket maarifinin bir nesil için 
1955 ten 1980 senesine kadar hesapları yapılmış 
bulunmaktadır. Nüfusun artışına göre ilk, orta, 
lise ve yüksek okul talebe sayıları tesbit edilmiş 
ve bu artışlar grafiklerle tesbit edilmiş bulun
maktadır. Buna paralel olarak 40 talebeye bir 
öğretmen hesabiyle yine 1955 ten 1980 e kadar 
her sene ilk, orta, lise ve diğer kademelerin 
muhtacolduğu öğretmen sayısı da tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Yine aynı şekilde her tahsil ka
demesinde bir talebeye isabet etmesi l â z ı m k e n 
metre kare yerin hesabedilmesi suretiyle her se
ne her tahsil kademesinde kaç metre kare yerin 
inşa edilmesi lâzımgeldiği hususu dahi grafikle 
çizilmiş bulunmaktadır. Beher metre kare yerin 
maliyeti de buna göre hesabedilerek tesbit edi1-
miş bulunmaktadır. Her sene inşaat için tahsi
lin muhtelif kademelerine ne miktar par-ı !<••; 
nulması lâzımgeldiği hususu yine grafikle çizil
miş bulunmaktadır. Ancak arz ettiğim cihet 
sadece bir hesap meselesidir. 
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BEİS — Efendim, verilen karar mucibince . 

müddet bitmiştir, (Saat 13). Ancak Vekil Beye
fendi beyanlarının biraz daha devam edeceğini 
fakat kısa olduğunu ifade ettiler. Bu itibarla 
Celsenin, Maarif Vekilinin beyanlarının sonuna 
kadar devamını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiysnler... Kabul edilmiştir. Bu
yurun, efendim. 

MAARİF VEKİLİ AHMED ÖZEL (Devam
la) — Çok teşekkür ederim. 

Ancak, çizilmiş olan grafikler bir hesaba da
yanmaktadır. Şüphesiz ki, tatbikatta halen yü
rümekte olan grafiklerle bu grafikler, arasında 
bâzı mesafeler mevcuttur. Çalışma tarzımızı bu 
iki grafiği birbirine yaklaştırmak ve birbiriyle 
irtibatı temin etmek suretiyle tesbit etmiş ve 
öğretmen bakımından da bu hususta tedbir al
mış bulunmaktayız. 

İlköğretim mevzuundaki öğretmen ihtiyacı 
için aldığımız tedbirleri biraz evvel arz ettim. 

Orta öğretimin şimdiye kadar bu mevzuda 
mevcudolan üç kaynağından senede 200 küsur 
öğretmen yetiştirilirken, alman tedbirler netice
sinde her sene bu miktar iki, iki buçuk misline 
çıkacaktır, yani 1957 senesinde bu 220 miktarı 
500 civarında olacaktır. 

Aynı şekilde teknik öğretimde de buna mü
masil tedbirlerimiz vardır. Bu yıldan itibaren 
kız teknik öğretmen okulunun çıkaracağı öğ
retmen sayısı, önümüzdeki yıl ihtiyacımızı kar
şılamış olacaktır. Erkek öğretmen okulu ile, 
1960 yılında mevcut ihtiyacımız karşılanmış 
bulunacaktır. Lisele riçin de bildiğiniz gibi, 
yüksek muallim mektebi, zannederim 1951 yılın
da yeniden ihdas edilmiştir, burada 75 civarın
da ve muhtelif branşlarda talebemiz mevcuttur. 
Ancak ders yılı başında müracaat eden talebe
ler, sonradan başka fakültelere ayrılma vukuu 
dolayısiyle aded itibariyle azalmaktadır, yani 
ihtiyacımız nispetinde değildir. Şüphesiz ki, 
öğretmenlik müessesesini her kademede cazip 
bir hale getirmek bakımından icabeden tedbir 
ittihaz edilmiştir. Heyeti Celilenizin göstermiş 
olduğu semahat neticesinde bu tedbirler tatbi
kat safhasına girmiştir. Nitekim intibak ka
nunları çıkmış, kadrolar çıkmış, bugün bir ilk
okul öğretmeni maaşının 125 liraya yükselmesi 
imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Yine orta öğretimle alâkalı olmak üzere kad
ro Kanunu Bütçe Encümeninde bulunmaktadır. 
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Buna paralel olarak aynı mesleki cazip hale ge
tirmek için geçen sene kabul ettiğiniz ders üc
retlerinin artırılmasının maarifte çok müspet 
neticeleri, tesirleri müşahede edilmiş bulunmak
tadır. İstifa eden öğretmenlerin bü kanun 
muvacehesinde tekrar vekâletimize döndüğünü 
görmek bizim için sevinçli bir hâdise olmuştur. 

Muhterem Fethi Ülkü arkadaşım, haklı ola
rak, Teşkilât Kanunu üzerinde durmuş bulunu
yorlar. Bu husus daha ziyade Personel Kanu
nuna bağlı bulunmaktadır. Personel Kanunu 
ise Meclistedir ve bu hususların da bu kanuna 
bağlı olduğunu tekrar arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa maarifte, 
bâzı müesseselerde keyfiyet tarafı üzerinde 
durmuş bulunuyoruz. Bu hususta, evvelce de 
arz etmiş olduğum gibi, istiyoruz ki, Maarif 
Yekâletini İlim Akademisi, Yüksek Maarif Mec
lisi ve Talim, Terbiye gibi üç müesseseye isti-
nadettirelim. Bunun için Yüksek Maarif Mec
lisine aidolan kanun tasarısı hazırlanmış bulun
maktadır. 

İlim Akademisine ait kanun lâyihası da ha
zırlanmaktadır. Sağlık teşkilâtını organize 
eden ve bunu maarifin bünyesinde daha rasyo
nel bir istikamete tevcih edecek olan kanun ta
sarısı hazırlanmış ve mütalâaları alınmak üzere 
vekâletlere sevk edilmiş bulunmaktadır. Umi-
dederiz ki, yakın bir istikbalde bu kanun ta
sarısı kanunlaşır. 

İmam - hatip okullarına ait kanun tasarısı 
da Yüksek Meclise gelmiş bulunmaktadır. Bu
na göre imam - hatip okullarının özel okullar
dan alınarak orta öğretime intikal etmesi der
piş edilmiş bulunmaktadır. Bu, kanuniyet kes-
b edecek olursa - ki bu kanun lâyihası da Bütçe 
Encümeninde tetkik edilmekte ve yakın bir is
tikbalde çıkacağını ümidetmekteyiz - İmam - Ha
tip okullarını orta öğretime intikal ettirerek şim
dikinden daha iyi bir istikamete kavuşturmuş 
olacağız. 

Teknik öğretini ve halk eğitimi mevzuunda 
daha fazla durmak istemiyorum, çünkü 18 Mart 
1957 de Maarif Şûrasında bu iki ana mevzuu 
uzun uzadıya münakaşa edilecek ve bir neticeye 
bağlanacaktır. Halk eğitimi ile alâkalı olarak 
hazırlamış olduğumuz kanun lâyihası da yine al
tıncı maarif şûrasında tezekkür edilip mütalâası 
alındıktan sonra Heyeti Celilenize arz edilecek-
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tir. Bunların üzerinde ana dâva olarak durmak
tayız. 

Muhterem arkadaşlar; üniversite mevzuu üze
rinde de arkadaşlarımız durmuş bulunuyorlar. 
Biliyorsunuz üniversitelerimiz 4936 sayılı Kanu
na tâbi bulunmaktadır. Bu kanunda her hangi 
bir değişiklik yapılmış değildir. Şüphesiz ki, 
Üniversiteler Kanununun belli maddesinin fıkra
larının hükmüne göre üniversitelerimiz faaliyette 
bulunurlar ve oradaki ilmî neticeleri halkın hiz
metine ulaştırmak kanunun icabıdır, üniversite
lerimiz bu yoldadır. 

Ama bu hiçbir zaman "yevmi politikaya inti
kal etmek ve oraya karışmak mânasına gelmez. 
Bu hususu da yine Üniversiteler Kanununun 46 
ncı maddesinin D bendi tasrih etmiştir. Bu da 
yine Üniversite Senatosu tarafından tesbit edi-
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lecek bir husustur. Binaenaleyh, bunların hep
si Üniversiteler Kanunu içinde mündemiç bulun
maktadır. ilmî hüviyetiyle üniversitelerin muh
tar olmaları elbette lâzımdır, ilim esasen muh
tardır. 

Ankara Üniversitesi içinde, oraya bağlı ola
rak; eczacılık ve dişçilik okullarının açılmasına 
temas ettiler. Ankara Üniversitesi de bu yolda
dır. Ankara Üniversitesi içinde memleketin son 
derece ihtiyaç duyduğu bu iki branşı tesis etmek 
üzere Ankara Üniversitesiyle birlikte çalışmak
tayız. Yakında teessüs etmiş olmanın sevincini 
duyacağız. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Soldan alkışlar) 
BElS — Saat 15 te toplanılmak üzere celse

yi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 18,10 

V 

KATİPLER 

I K I N C I GELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — ReisveMli Fikri Apaydın 
tjbeydullah Seven (Hakkâri), İhsan Gülez (Bolu) 

RElS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Erzurum mebuslarına kadar yoklama ya-

Pildi.) 
RElS — Ekseriyetimiz var, celseyi açıyorum. 
Maarif Vekâleti Bütçesinin müzakeresine de

vam ediyoruz. 
Söz Agâh Erozan'ın. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar, 5 dakikalık zaman içinde maarif 
mevzuunda her sahaya temas etmek gayrimiinı-
kün olduğundan kısa kısa muayyen kısımlar 
üzerinde duracağım. 

Evvelâ hoca dâvası. Buna muhtelif arka
daşlar temas ettiler. Hoca dâvasının çok esaslı 
bir surette halledilmesi lâzımdır. Kuvvetli ve 
üstün vasıflı hoca yetiştirmek neye bağlı ise 
bunu sürtale halletmek lâzımdır. Bendeniz bü
tün hayatımda ilkokul mezunu olmakla iftihar 
ederim. Eğer ilkokulda hocalarım kuvvetli ol
masalardı iyi yetişmemize imkân olmıyaeaktı 
ve bizim için ortaokul, lise ve üniversite hüs

ran olurdu. Bu hale göre ilk tahsile âzami 
ehemmiyet verilmesi şarttır. Bunu sağlamak 
maksadiyle ilkokul tahsilinde Maarif Vekâle
tinin takibettiği usulün (üçüncü sınıftan sonra) 
behemehal ayrılması ve grup usulüne dönülme
si lâzımdır. 

MUZAFFER KURBANOĞLU (Manisa) — 
Böyle bir şey var mil Ben bu fikirde değilim. 

AGÂH EROZAN (Devamla) — Efendim, 
zatiâliniz bu fikirde olmıyabilirsiniz, ama ben bu 
kanaatteyim. Kurbanoğlu arkadaşımız belki ho
calıkta benden üsütndür. Ama bendeniz de bu 
meslekte 20 sene evvel, çalıştım. Tarih, coğrafya 
ve fransızca hocalığı yaptım. Bu dâvaların çor
basında tuzum vardır. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar; sınıf sistemini birinci 
sınıftan üçüncü sınıfa kadar kabul ediyorum, 
fakat üçüncü sınıftan beşinci sınıfa kadar mut
lak surette gr\ıp esasını kabul temek ieabeder. 

Sınıf usulünde öğretmenin hastalığı günler
ce bütün derslerin boş kalmasına sebeboluyor, 
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Grup usulünde bu kısmen azalmış olur. Aynı 
zamanda orta okullarda grup usulü tatbik edil- ; 
diğinden çocuk bu usule ilkokuldan alışmış j 
olur. . 

Muhterem arkadaşlar; hocaların kifayeti 
meselesinden bahsedildi. Hocaların kifayeti me
selesi hakikaten mühimdir. Talebelerin yetiş
mesinde en mühim âmil hocanın kifayetli olu
şudur. Hocalık mesleki başka hiçbir mesleke 
benzemez. Meselâ bir hâkim kifayetsiz olabilir, 
kararı kifayetsiz veya zühule müstenit bir ka
rar olabilir, ama bu kararın daima tashih im
kânları mevcuttur, üst mahkemeye gider, Tem
yize gider, kararı tashih ettirir. Bir nahiye mü
dürünün veya kaymakamın da her hangi bir 
surette işliyeceği hatayı onların üst makamı 
olan vali düzeltebilir. Ama tedris hayatında bir 
tashih imkânı mevcut değildir. Çünkü; bir öğ
retmen kifayetsiz olursa onun okutacağı çocuk
lar da iyi yetişemez ve bunun ıstırabını hayatı 
boyunca çekerler. Bu bakımdan hocaların her 
zaman ehil olması zaruridir. 

Zamanında bir parti lideri; «Ben 20 lira ile 
hoca bulabilirim» diye bu kürsüden beyanda 
bulundu. Bilinmesi lâzımdır k i ; hocaya 20 lira 
vermeyi düşünenler bu dâvayı asgari 20 sene 
geri götürmüşlerdir. Hocaya 1 020 lira vermek 
lâzımdır. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
10 000 den fazla öğretmen, kendilerine daha iyi 
imkânlar sağlıyan işçi Sigortalarına ve sair mü
esseselere geçmişlerdir. Yüksek Meclisinizin 
çıkarmış olduğu intibak kanunlariyle bunlar
dan bir kısmı tekrar mesleke dönmüşlerdir. An
cak yüksek huzurlarınızda Maarif Vekili arka
daşımızdan rica ediyorum, mutlak surette bu 
intibak kanunlarından faydalanmak için kad
rolarının da alınması lâzımdır. Bunu Muhte
rem Vekil Beyefendiden bilhassa istirham ede
rim. öğretmenlerin zamanında terfi etmelerine 
çok dikkat etmek lâzımdır. Eğer memleketin 
şurasında burasında kadrosuzluk yüzünden ter-
filerini bekliyen öğretmenler varsa, bunları sür
atle terfi ettirmek birinci vazifemiz olmalıdır. 
öğretmenlerin terfii yapılmadıkça vekâletteki 
şube müdürlerini terfi ettirmek doğru olamaz. 
Evvelâ öğretmenleri terfi ettirmek lâzımdır. 
(Bravo, sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım; kıymetli vakitlerinizi fazla 
işgal etmiyeceğim. Bugün hocalık meslekinin 
cazibesini artırmak bu meslekin ihtiyaçlarını 
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umumi masraf bütçeleri içinde mütalâa etmek 
gayrimümkündür. 

Bana sorarsanız, ilkokul hocası dâhil, bütün 
hocalar için hususi bir terfi sistemi kabul edil
melidir. İstikbale emniyetle bakabilmek için biz
den sonrakilerin bizden kuvvetli olması lâzım
dır. Bunun tam çaresi kuvvetli hocalar yetiştir
mektir. Bu mevzuda daha fazla geç kalmıya-
lım. Büyük fedakârlıklarla da olsa hususi bir 
Maarif Vergisi ihdas edilmelidir. (Soldan; al
kışlar) Bugün liselerimizde matematik hocası 
yoktur. Gençlerimiz 4 sene ulûmu riyaziye tah
sili yapıp ondan sonra 30 lira asli maaşla lise
lere matematik hocası olmaktansa; 2 sene daha 
okuyup mühendis olarak günde 50 lira yevmiye 
almayı tercih ediyorlar ve bunda da haklıdır
lar. Bu durum muvacehesinde liselerimizde ma
tematik hocası bulunmazken lise açmanın aley-
hindeyim. 

REÎS — Cümlenizi ikmal edin, efendim. 
AGÂH EROZAN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, vakit bitti, söyliyebildiklerimi söy
ledim sanıyorum. Fakat inşallah daha geniş 
bir imkân bulduğumuz zaman bunlara bol bol 
temas ederiz. 

Son olarak gerek şahsım adına ve gerekse 
sizlerin hislerinize tercüman olarak ifade ede
rim ki, cemiyetin en üstün ve eli öpülecek in
sanları olan hocaları şükranla selamlamayı bir 
şeref borcu sayarım. (Alkışlar, bravo sesleri) 

REİS — Kifayet takriri geldi. 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâleti ve üniversiteler bütçeleri 

üzerindeki konuşmalar kâfidir. Fasıllara geçil
mesinin reye konmasını rica ederiz. 

Konya Konya 
Reyhan Gökmenoğlu Mekki Keskin 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfi görülmektedir. Maddelere 

geçilmesini arz ve teklif ederim. 
Erzincan 

Veysel Varol 

AZİZ ÖZBAY (Urfa) — Kifayetin aleyhin
de söz istiyorum. 

REİS — Buyurun, efendim. 
AZİZ ÖZBAY (Urfa) — Muhterem arka

daşlarım, verdiğiniz bir kararla milletvekilleri
nin her vekâlet bütçesinde konuşmaları için be-
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şer dakika hak tanımıştınız. F a k a ^ b u beşer 
dakika dahi dikkat buyurmuşsanız tamamiyle 
arzu edilen mahiyette değildir. Eğer mutlaka 
beşer dakika bizim zamanımızı israf eder mahi
yette görülüyorsa, bunu üçer dakikaya dahi 
indirmek şeklinde karar verelim, fakat her mil
letvekiline konuşma hakkı ve imkânı vermek 
yoluna gidelim. Heyeti Âliyeniz bundan .son
raki müzakerelerde milletvekilerinin üçer daki
ka ve her istedikçe konuşmasına imkân versin. 
Bu suretle^ beşer dakikanın üçer dakikaya indi
rilmesine ve bu teklifin kabulüne.... 

REÎS — Aziz Bey, o ayrı bir tekliftir. Tak
rir verirsiniz onun sırası geldiği vakit reye 
vaz'ederiz. Şimdi kifayet aleyhinde söz aldı
nız. 

AZÎZ ÖZBAY (Devamla) — Milletvekili 
olarak söz almış arkadaşların sayısı yirmiye 
yükselmiş olsa dahi beşer dakika zaman israf 
etmek bakımından büyük bir yekûn tutmamak
tadır. Bu itibarla Hükümete saatlerce, muhale
fet, parti ve grup sözcülerine saatlerce söz ve
rilirken... (On dakika sesleri) Tekerrür etmemek 
şartiyle istenildiği kadar uzatılmaktadır. Bu 
itibarla milletvekilleri de söylicek kimseler ola
rak huzurunuza çıkmaktadırlar. Bu arkadaşlar 
memleket hesabına bir sene içinde leh ve aleyh
te gördükleri şeyleri temenni mahiyetinde huzu
runuza getireceklerdir. Bu meseleleri söyleme
ye imkân verilmesi bakımından beş dakika müd
det kaydiyle diğer arkadaşların da söz almala
rını müsamaha ile karşılamanızı rica ediyorum. 
Aksi takdirde üç dakikalık müddet kaydı ile 
her milletvekiline söz hakkının tanınması tek
lifinin kabul edilmesini rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, kifayeti müzakereye ait 
takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Müzakerenin kifayeti kabul edil
miştir. 

Fasıllara geçilmesini yüksek reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıl
lara geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Vekil tahsisatı 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 310 634 595 
REÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler 

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

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 ne i maddesi 
gereğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS —' Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

210 Temsil tahsisatı 
- REÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci 

maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 
REÎS — Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
301 Merkez daireleri büro mas

rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlerj.. Kabul edilmiştir. 

20 452 258 

1 332 575 

2 317 708 

8 913 000 

50 000 

12 747 514 

4 200 

58 900 

19 679 290 

84 250 

W1 — 



t : 47 28.2 
F« Lira 

302 Vilâyetler büro masrafları 91 800 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 155 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları , 665 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 513 108 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 14 725 
REÎS -— Kabul edenler... Et 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 3 856 450 
REÎS — Kabul edenler... Et» 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 360 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 95 310 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenlerr... Kabul edilmiştir. 

310 Ecnebi memleketlerdeki Öğ
renci müfettişlikleri masarfları 121 265 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

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

408 5805 sayılı Kanun gereğince 
anıtlar yüksek kurulu üyeleri
ne verilecek huzur haklan ve 
harcırahlan 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Müzeler ve anıtlar masrafları 3 670 000 
REÎS— Nuri Ocakcıoğlu. 
NURÎ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar, bu asarı atîka ve müzelere ait 
415 nci faslın 30 ncü maddesinde Aksaray Sul
tan Hanı için 375 000 lira konmuştur. Buna bir 
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diyeceğim yok. Dün Maliye Vekâletinin bütçe
sine muhtelif yardımlar için tahsisat kondu. Bu 
yardımlar fazla ve lüzumsuz değildir. Yalnız 
mahallî oluyor ve umumi mahiyet arz etmiyor, 
umumi şekilde ele alınmıyor. Bunların umumi 
şekilde ele alınmasını bilhassa rica ederim. 
Anıtlar îstişari Kurulunda da bu görüşüldü, ar
kadaşlar birinci, ikinci, üçüncü safhada tamiri 
icabeden hususlar ayrılsın diye tavzif edildi. Bi
zim Malatya'da da bir Ulu Cami var. Bu eski 
Malatya nahiyesindedir, tarihî mühim bîr kıy
met taşımaktadır, bu hiç ele alınmadı. Demin de 
ismini zikrettiğim yer daha çok kıymeti haiz 
olabilir. Ondan daha çok kıymetli ve fakat gün
den güne harabolan birçok eserler de vardır, 
Bunların ele alınmasını, Malatya'daki Ulu Ca
miin nazarı dikkatten uzak tutulmamasum is
tirham ederim. 

REÎS —• Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasılları okumaya devam ediyoruz, efendim. 

F. 

417 

418 

419 

420 

421 

422 

Yüksek okulların umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lise, ortaokul ve imam - hatip 
okulları umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îlk öğretmen okulları umumi 
masrafları ve bu okullar me
zunu öğretmenler ile ilgili 
masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kütüphaneler masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et» 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Güzel - Sanatlar Akademisi 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler. ,. Kabul edİlmiştiı;... 

Lira 

2 334 840 

2 070 000 

10 240 279 

19 708 497 

1 028 000 

367 000 

87B 
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423 Eiyaseti Cumhur Filârmonik 
Orkestrası umumi masrafları 116 800 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 60 000 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları 525 600 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 528 250 
REÎS ~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Korunmaya muhtaç çocuklar 
. umumi masrafları » 2 000 000 

REÎS — Bu fasıl hakkında verilmiş bar tak
rir var, okuyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Maarif Vekâleti bütçesinin 427 nei fasbnda 

korunmaya muhtaç çocuklar umumi masrafları
na, Bütçe Encümeninde yapılan müzakereler 
neticesinde ehemmiyeti dikkate alınarak, 500 000 
lira ilâve edilmiş, bilâhara tasarruf maksadiyle 
bunun 450 000 lirası tenzil olunmuştur. 

Beden, ruh ve ahlâk gelişmesi tehlikede bulunan 
anasız ve babasız korunmaya muhtaç Türk yavru
larının yaşama ve yetişme imkânlarını biraz 
daha artırmak ve mümkün olduğu kadar daha 
çok sayıda çocuğu koruyabilmek maksadiyle bu 
450 000 liranın 427 nci fasla tekrar ilâvesi su
retiyle bu fasıl ödeneğinin 2 450 000 liraya çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Gümüşane 
S. özcansan 

Van 
\l. Körentaş 

Erzurum 
E. Tuncel 

Van 
H. Kartal 
Bitlis 

N. Barut 

îsparta 
S. Bilgiç 
Urfa 

M. Hatiboğlu 
Burdur 

M. özbey 
Kocaeli 
S. Göksel 

Mardin 
H. Satana 

Gümüşane 
H. Zarbun 

Gümüşane 
1. H. Baykal 

Van 
H. Durmaz 

Bitlis 
S. înan 

Samsun 
A. Keleşoğlu 
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Kastamonu 

M. Kuşakçıoğlu 
Samsun 
ö. Güriş 
Bingöl 

E. Yıldız 
Ordu 

S. Orhon 
Kocaeli 
H. Başak 
Bursa 

A. F. Yücel 
Çorum 

C. Köstekçi 
Erzincan 

T. Şenocak 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Konya 

T. F. Baran 
Erzurum 

Z. Çavuşoğlu 
Çankırı 

A. Emrem 
Trabzon 

Trabıon 
O. Turan 

Kastamonu 
S. Esen 
Tpkad 

A. Şahin 
Zonguldak 
H. Hilâlcı 

Diyarbakır 
H. Turgut 
Amasya 
K. Eren 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Çoruh 
H. Çeltikçioğlu 

Çoruh 
M. Bumin 

Konya 
M. Keskin 
Kocaeli 
S. Yalım 

îçel 
Y. Çukurova 

Bilecik 
M. R. Tarakçıoğlu T. Oran 

Çanakkale Kastamonu 
î. Kâresioğlu A. M. Tanöver 

Samsun 
A. Eker 

Kastamonu 
N. Batur 

Ordu 
F. Erim 
Bingöl 

S. Göker 
Giresun 
A. îzmen 
Çankırı 

T. Akman 
Erzincan 

S. Perinçek 
Erzurum 
C. önder 
Mardin 

B. Erdem 
Bolu 

S. Baysal 
Seyhan 

M. Akçalı 
% İstanbul 

Z. Tarver 
Erzincan 
V. Varol 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 

REÎS — Veysel Varol. 
VEYSEL VAROL (Erzincan) — Muhterem 

arkadaşlar, memleketin muhtelif semtlerinden 
bu hayırlı müesseselerde himaye edilen yetim 
yavruların cemiyetimize müsmir birer vatandaş 
olarak-yetiştirilmeleri için evvelce tahsisi uygun 
görülen ödenekten 450 bin liralık ödeneğin ten
kis edildiğini görmekteyiz. Ana ve baba sevgisi 
tatmamış bu öksüzleri bir baba şefkatiyle hima
yesine almış bulunan hükümetten bunu esirgeme
mesini hassaten beklemekteyiz. Bu müesseselere 
gereği gibi ehemmiyet verilmediği takdirde umu
lan neticenin müspet şekilde tecellisini bekle
mek yersizdir. En iyi şartlar içerisinde yetişme
lerini arzu ettiğimiz bu yetimleri kısır imkânlar
la başbaşa bırakmıyalım. Maruzatım, tenkis edil
miş olan 450 bin liranın tekrar iadesidir; Çün
kü bu yurtların adedleri her gün biraz daha faz
lalaşmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. .,..'. 
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REÎS — Sabri özcan San. 
SABRÎ ÖZCAN SAN (Gûmügane) — Muh

terem arkadaşlar, 427 nci fasıl korunmaya muh
taç çocukların yardımına tahsis edilmiş bir fasıl
dır. Her hangi bir yangından veya zelzeleden 
sonra anasını, babasını kaybetmiş veya mevut 
ecelin öksüz bıraktığı yardıma muhtaç çocukla
rı Maarif Vekâleti toplar, yetiştirme yurtlan 
adındaki müesseselerde bunları bedenen, ruhan 
ve ahlâkan yetiştirir. Bu yetiştirme yurtları 
memleketin muhtelif yerlerinde 41 tanedir. Bu 
41 müessesede 4 052 çocuk bakılır. Bu çocuk
lardan 377 tanesi sağır ve dilsiz, 155 tanesi kör
dür. Mütebakisi ise korunmaya muhtaç normal 
çocuklardır. 

Şimdi, bu müesseseler için bütçeye konan 
tahsisat 1 950 000 liradır. Bütçe Encümeni bu 
sosyal müesseseyi enine boyuna inceledikten son
ra tahsisatına 500 000 lira ilâve etmişse de son
radan bu 500 bin lira bir tasarruf fikriyle tenzil 
elilmiştir. Şimdi bizim 56 imzalı takririmizle is
tediğimiz husus, bu fasla bir ilâve değil, tasarruf 
maksadiyle tenzil edilen bu miktarın iadesidir. 
Şimdi katiyetle ümidediyorum ki, üstün merha
met hisleriyle meşbu olan yüksek Bütçe Encüme
ni ve onun muhterem sözcüsü Sebati Ataman 
•ağabeyimiz, kaderin yetim, yoksul ve boyunları 
bükük bıraktığı bu yavruce,kları himayede bi
zimle, birlik olur ve teklifimiz Yüksek Heyetiniz
ce de iltifat görürse bu yavrucukların iyi bir şe
kilde yetişmeleri sağlanır. Aziz arkadaşlarım, ta
lep bizden, kerem sizden, tevfik Allahtan. 

REİS — Âliye Temuçin. 
ÂLÎYE TEMUÇÎN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, korunmaya muhtaç çocuklar 
mevzuunda bir kanun Karma Eneümende gö
rüşüldüğü için müdafaasını yapmak istiyorum. 
Korunmaya muhtaç çocuk, demek, Medeni Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun şümulüne giren 
bedeni, ruhi, ahlâki gelişmesi tehlikede oldu
ğu görülen ve eğitimi Devlet tarafından ya
pılıp, özel müesseselerde yetiştirilip, *cemiyet 
için faydalı bir eleman, bir insan olarak ve
rilmesine gayret edilen çocuk demektir. Ve 
5387 sayılı Kanunla Maarif, Sıhhat Vekalet
leriyle ayrıca mahallî idarelere, belediyelere 
vaz'fe tahmil edilmiş bulunmaktadır. 

Medeni memleketlerin bu mevzuda yapmış 
oldukları istatistiklere göre; normal çocuk 
miktarının sıfıra düştüğü, yani sıfır ile rüş

tünü ispadedinceye kadar yani 18 yaşına ka
dar olan çocukların sayısının '% 20 si ototno-
tikman korunmaya muhtaç çocuklar olarak te
lâkki edilmektedir. 1955 istatistiklerine göre 
bizim sıfır ile 18 yaş arasındaki çocuklarımı
zın miktarı 11 milyonu mütecaviz olduğuna 
göre, halen yani şu dakikada sokakta gördüğü
nüz dilenen, serseri çocuk veya ebeveyninin 
elinde veya başkasının elinde olupta suç iş
lemeye mütemayil veya suç işleme arifesinde 
bulunan çocuk miktarı topyekûn 2 milyon
dur. Bu itibarla Maarif Vekâletinin şimdiye 
kadar Sağlık Vekâletiyle müştereken yapmış 
Olduğu bütün hizmet kollarında ve bugüne kadar 
memleketimizde muhtelif vilâyetlerde kuru
lan ve mahallî idarelerin yardımlariyle yaşı-
yan 40 kadar yetiştirme ve koruma yurtların
da barınan çocukların sayısı ancak dört bin 
kadardır. Bahsettiğim iki milyon itibari , bir 
rakam farzedilse bile bizim normal istatistik
lerimizde, Maarif "Vekâletinin istatistiklerinde 
bu miktar 300 bin olarak hesabedilmiştir. Bu
gün himaye edilen çocukların sayısı ise ancak 
dört bin kadardır. Bir kötünün yedi mahal
leye zararı olacağı nazara alınırsa, eskileri
mizin, büyüklerimizin söyledikleri gibi sepet
teki «bir çürük elmanın bir hafta sonra hep
sini çürütebileceği dikkate alınırsa bu çürük 
elmaların iyi bir hale getirilmesi için sarf edi
lecek gayretler yerinde olacaktır. 

Binaenaleyh 450 bin lira ile ancak 300 rad
desinde çocuk himaye edileceğine göre yine 
himayeye muhtaç çocuklar topyekûn himaye 
altına alınmış olmıyacaktır. Ama, ne kadar 
yardıma muhtaç çocuğa yardım edebilirsek 
kârdır. Bunun için encümenin bu teklifi kabul 
etmesini bilhassa istirham edeceğim. (Alkışlar) 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA-

MAN ('Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar; 
Âliye Temuçin arkadaşımız konuştuktan son
ra gönül isterdi ki, gerek Maliye Vekili, gerek
se Bütçe Encümeni olarak bizim, korunmaya 
muhtaç, bir hesaba göre iki milyon, bir hesa
ba göre 300 bin çocuk için değil 450 bin, hat
tâ 450 milyon lira tahsisat ilâvesi, teklifine 
karşı muvafakat imkânımız olsun. 

Şimdi arkadaşlar, mesele şundan ibarettir: 
Bu, korunmaya muhtaç çocuklar için bütçeye 
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1 950 000 lira konmuştu. Buna 500 bin lira 
zam teklifi kabul edildi. Bu suretle yekûn 
2 450 000 oldu. Fakat sonra bütçeyi denkleş
tirmek endişesiyle bu ilâve edilen 500 binin 450 
bini tasarruf maksadiyle^ değil, para olmadığı 
için bunu tenzil mecburiyetinde kaldık. Şim
di, korunmaya muhtaç çocuklar için, umumi 
mânasiyle Devletin yaptığı masraflar ve feda
kârlık bundan ibaret değildir. Bir kere muva-
zenei umumiyeden Sağlık Vekâleti Bütçesinde 
bu maksada matuf olmak üzere ayrıca 400 bin 
lira tahsisat mevcuttur. Yine ayrıca 5387 sa
yılı Kanuna göre mahallî idareler kanuni mec
buriyet olarak bu maksat için bütçelerine tah
sisat koymaktadır. Bu tahsisat 1957 bütçe mu-
hammenatına nazaran 3,5 milyona varmaktadır. 
Bu itibarla Devletin bu maksat için şimdiden 
6 milyona yakın bir parayı tahsis etmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Şimdi arkadaşlar, hakikaten yara derindir, 
meydandadır, iki milyon veya 300 bin çocuğun 
korunmaya muhtacolması, karşısında 450 bin 
lira zam talebinde bulunulması korunmaya muh
taç çocuklar dâvasının hangi ucunun, ucuna 
yetişecektir? Fakat bu 450 bin liranın 4 mil
yar 144 milyon liralık bir bütçeden çıkmasının 
açık tevlidetmekten başka hiçbir faydası olmı-
yacaktır. Bir kuruş açık, açıktır. Eğer 450 
bin lira ile bu derde esaslı bir deva bulunmak 
imkânı olsaydı, hattâ 450 bin liranın bu derde 
önemli miktarda çaresaz olabileceği muhakkak 
olsaydı o zaman bütçenin diğer fasıllarında 
tenzilât yapmak suretiyle daha fazla bir meb
lâğ koymak mümkün olurdu. Halbuki 450 bin 
lira ile 300 000 çocuktan 200 - 300 üne ancak 
yardım edilebilir. Âliye Temuçin arkadaşımız 
bu mevzuu gayet esaslı olarak tetkik ederek 
bir kanun teklifi ile de gelmiş ve bir komisyon 
bunu neticelendirmek üzere bulunmaktadır. 
Bu teklif kanunlaştığı takdirde korunmaya 
muhtaç çocuklar meselesi şüphesiz daha esaslı 
olarak ele alınabilecektir. Bendeniz, sözlerime 
başlarken de arz ettiğim gibi bu mevzuda büt
çe ile yapılabilecek işlerin yapılmasını menet
mek şöyle dursun, bilâkis çok daha fazla tah
sisatın konulmasını gerek kendi namıma, ge
rekse encümen arkadaşlanm hesabına çok arzu 
ederim. Fakat biz, encümen olarak bunun kar
şılığını bulmakta imkânsızlıklarla karşı karşı-
yayız. Mütaaddit hizmetlere matuf zam tek-
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liflerinin hepsinde olduğu gibi buna da gön
lümüz sızlaya sızlaya razı olamamak durumun
da olduğumuzu arz etmek isterim. 

RElS — Servet Sezgin* 
SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar; korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkında kıymetli arkadaşımız Âliye Timuçin'
in, hazırladığı kanun teklifi, bendenizin sözcü
sü bulunduğum Muvakkat Encümendedir. Mev
zu üzerinde dikkat ve hassasiyetle durulmakta
dır. Çocuk; binbir müşküllerle dolu insan haya
tının boşluklarını dolduran en aziz bir varlıktır. 
Çocuk, bir milletin istikbalidir. Garp memleket
leri bilhassa Amerika bu önemli mevzuu 1889 
senesinde, Fransa 1909 da, Belçika da 1912 se
nesinde ele almışlar ve çocuk dâvasını temelin
den halledici birçok müesseseler kurmuşlardır. 
Bizde ise bu mevzu çok yenidir. Bugün, çocuk 
dâvasında ancak ve ancak bir başlangıç mahiye
tinde olarak birtakım yurtlar açmış ve birtakım 
tesisler vücuda getirmiş bulunmaktayız. Bugün 
manen ve maddeten himayeye muhtaç çocuk sa
yısı Türkiye'mizde muazzam yekûnlara baliğ ol
maktadır. 

Bunlar ruhen inkişaf edemezse, ruhi terbiye 
ve eğitime tâbi tutulmazlarsa ve yine Belçika ve 
Fransa'dakine benzer müesseselerde bunlar ye-
tiştirilmedikleri takdirde cemiyetimizin istikba
li için her an ve her an tehlike arz etmeye devam 
edecektir. 

Halen yapılan istatistikler, Türkiye'de suç 
işliyen profesyonel suçluların, gençliklerinde 
yardımsız kalmış metruk çocuklar olduğunu ve 
büyük bir kısmını bunların teşkil ettiğini gös
termektedir. Çocuklar bu mânevi metrukiyet 
içinde kaldıkları müddetçe bunların evvelâ di
lenci ve serseri, sonra hırsız ve daha sonra ırza 
tasaddi eden ve cinayet işliyen suçlular haline 
geldiği tesbit edilmiştir. îşte bu halleri önlemek 
için bu mevzua hakikaten lâzımgelen ehemmiye
ti vermek icabeder. 

RElS — Cümlenizin ikmalini bekliyoruz, 
efendim. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlanm, 450 bin liralık tasarrufun bura
dan yapılmaması, başka bir fasıldan bütçenin 
açığının kapatılması icabeder. Eski eserlerin 
onarımının lüzumlu olduğuna kaaniim. Yalnız 
tasarrufun hassaten bu mevzuda yapılmasını 
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bendeniz kabul etmiyorum. Başka mevzulardan 
yapılacak tasarrufla takrir muhteviyatının kar
şılanmasını ve bu sebeple de takririn kabulünü 
istirham eylerim. 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA-

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım, 
bir noktayı tavzih etmek mecburiyetindeyim. 

Bütçe Encümenini teşkil eden arkadaşlar 
böyle bir hizmetten tasarruf etmek mülâhaza-
siyle asla mütehalli değillerdir. 

Mütemadiyen tasarruf diye tekrar ediliyor. 
( «Tasarruf kelimesini geri alıyoruz» sesleri) 
Kaldı ki, Hükümetten gelen teklife nazaran Büt
çe Encümeni tahsisatı 50 bin lira tezyidetmiş-
tir. Yani Hükümetin yaptığı teklife yeni bir 
zamla huzurunuza gelmiş. bulunuyoruz. 

REÎS — izzet Akçal. (Reye, reye sesleri) 
Kifayet takriri yok, efendim. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla-

rım, tahsisatın tezyidi veya tenkisi babında hiç
bir mütalâa serdedecek değilim. Bütçe Komis
yonu raporunda imzam var. Konuşamam. Şaya
nı şükrandır ki, bu dâva son senelerde memle
ketimizde derinden hissedilmeye başlanmıştır. 
Ben Hükümetten rica edeceğim, Âliye Temuçin 
arkadaşımın verdiği rakamlar ürkütücü rakam
lardır, cemiyetimizdeki metruk çocuklar dâva
sını ele almak zamanı gelmiş ve hattâ geçmiş
tir. Bu dâva üzerinde Hükümetin derinden de
rine düşünmesi lâzımdır. Bilhassa Maarif Vekili 
ile.Maarif Vekâleti erkânı,bu dâvanın tetkik za
manının geçmekte olduğunu bilmelidirler. Suç
lar çoğalıyor, aylak çocukların cemiyetimizin 
dirliği, düzenliği üzerindeki fena tesirleri ya
vaş yavaş fakat şiddetli olarak kendisini gös
termektedir. 4 bin küsur çocuğun ıslahı ile Ma
arif Vekâleti meşgul oluyor. Bu rakam çok 
ufak bir rakamdır, Âliye Temuçin arkadaşımın 
bildirdiği ve beynelmilel istatistiklere gayet uy
gun bulunan rakamlar muvacehesinde zikredi
lecek bir rakam olmaktan çok uzaktır. Gelecek 
senelerin bütçesinde Hükümet tarafından bu 
faslın iki milyon lira olarak değil; yaptığı hiz
metin asgari iki misli hizmet yapabilecek şekil
de bütçede, faslında rakamlaştırıldığını gör
mek istemekteyiz. 

Bundan başka; münhasıran Hükümetten bu 
dâvanın hallini beklemek hatalıdır, Bu dâvayı 
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halleden memleketler nasıl halletmişlerdir? Bu
nun üzerinde durmak lâzımdır. Cemiyetler teş
kil ediyorlar. Bizde de son zamanlarda yer yer 

I cemiyetler teşekkül etmeye başlamıştır. Çocuk 
Dostları Cemiyeti bunun en güzel misalidir, is
tanbul'da muvaffak oluyor; Ankara'da muvaf-v 

fakiyete doğru gidiyor. Bu cemiyetlerin adedi
nin çoğalması elbette matluptur. Bu dâvayı bu 
suretle halledeceğiz. Maarif Vekilinden ve Mali
ye Vekilinden bu cemiyetlerin doğmasına, tutun
masına yardım edebilmek için bu teşekküllere 
küçük yardımlar yapılmasının ve bu yardımla
rın bütçede yer almasının teminini rica ederim. 
Bir kuruş verecekler, yüz kuruşluk netke ala
cağız. (Alkışlar) 

RElŞ — Lûtfi Oğultürk. 
LÛTFI OĞULTÜRK (Bolu) — Efendim, 

mevzu; muhtaç olan Türk yavrularına bir yar
dımdan ibarettir. Bu mevzu Bütçe Encümenin
de uzun mütalâalarla ve ince tahlillerle kabul 
edilmiş ve miktarı artırılmıştı. Yine Bütçe En
cümeninin bu çok hayırlı mevzuda kısıntı yap
masını biz üzüntü ile karşılıyoruz. Korunmaya 
muhtaç küçük Türkiye'liler arasında birçok de
halar vardır. Bunların inkişaf etmesini bu kısın
tı ile önlüyoruz, bunlara mâni oluyoruz. 

Himayeye muhtaç çocuklar anadan mahrum, 
babadan mahrumdur. Fakat Büyük Millet Mec-. 
lisi onların hem anası, hem babası, hem de hâ-

* misidir, Büyük Millet Meclisinin Bütçe Encü
meni derin görüşü ile yaptığı bir bağışı tekrar 
geri alıyor. Büyük Meclis bu bağışın kendileri
ne bırakılmasını her halde uygun görecektir. 
Bütçe Komisyonumuzun yüksek görüşleri neti
cesinde ayı ilen bu yardımın eski hali ile ipka
sını hürmetle rica ederim. 

RElS — Kifayet takrirleri var, okuyoruz, 
efendim. 

Yüksek Reisliğe 
427 nci fasla ait müzakerelerin kifayetini 

arz ve teklif ederim. 
Gümüşane 

S. özcan San 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
Bu mevzu üzerindeki müzakereler kâfidir. 

Teklifin reye konmasını rica ederim. 
Zonguldak 

I E. Sayar 
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REÎS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Takriri reylerinize arz edeceğim. Dikkate 

alanlar lütfen işaret buyursunlar... Teklifi ka
bul etmiyenler... Teklif nazara alınmış, taşılla 
birlikte encümene verilmiştir. (Alkışlar) 

F. Lira 

2.1957 
F. 
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428 Kamp masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Aklen ve ruhan geri kalmış ço
cukların eğitimi için umumi 
masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 

35 000 

50 000 

581 135 

REİS — Bu fasıl da burslarla ilgilidir, ev
velce diğer vekâletler bütçelerinde bu fasıl en
cümene verilmişti. Bu faslı da encümene veri
yoruz. 

F. 

451 

452 

Lira 

453 

455 

458 

476 

Yavm masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her cesit masrafları 
REÎS — Kabul edenler...- Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

528 000 

130 000 

829 368 

450 000 

25 200 

1 885 700 

Lira 

477 

478 

Millî bayramlarda ve resmî 
günlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hibe suretiyle ithal edilecek 
gıda maddelerinin tahmil, tah
liye, sevk, muhafaza ve tevzi 
masrafları karşılığı 

30 000 

150 000 

ÎHSAN GÜLEZ (Bolu) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
ÎHSAN GÜLEZ (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, bu fasılda bugün için ehemmiyetli telâk
ki edilmiyebilecek fakat ileride büyük ehemmiyet 
peyda edecek bir noktaya temas etmek istivorum. 

Gerekçeden öğrendiğime göre UNÎCEF'le 
aramazdaki anlaşma gereğince ilk okullara devam 
eden öğrencilerin devamlı surette beslenmeleri 
için süt tozu ve balıkyağı v. s., olarak bir yardım 
yapılmaktadır. 1956 - 1957 ders yılında 100 bin, 
müteakip senelerde tedricen artarak bir milyon 
çocuğa teşmil edilecek olan bu yardımdan mu
allim ve memurların da istifadeleri için Vekâ
letten bir emir verilmiş veya bir tamim yapıl
mış mıdır? Eğer böyle bir tamim veya emir var
sa, bunun yerinde olmadığını ve yardamın yal
nız çocuklara münhasır bulunduğunu arz etmek 
isterim. 

MAARÎF VEKÎLÎ AHMED ÖZEL (Sivas) 
— Hayır, bu yolda hiçbir emir veya tamim gön
derilmiş değildir. 

REÎS — Arkadaşımızın konuşması sual ma
hiyetindedir. Maarif Vekili bu yardımın çocuk
lara münhasır bulunduğunu, memur ve muallim
lerin bundan faydalanmadıklarını beyan ettiler. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

479 

501 

Lira 

Orta - Doğu Tenik Üniversitesi 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 000 O00 

33 000 
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601 

602 

605 

609 

611 

Eski yıllar borçlan 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devletin üzerine aldığı masraf
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite < ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumları ile 
gençlik teşekküllerine yap'Ia-
cak yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Tiyatrosuna yardım 

190 000 

700 000 

1 413 756 

100 000 

60 000 

50 000 

6 200 000 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Söz isterim. 
REÎS — Buyurun. 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Maarif Vekâle

tinin çok çeşitli şümullü meseleleri arasında Dev
let Tiyatrosu gibi bir mühim sanat ve kültür mü
essesemizden bahsedilememiş olmasına rıza gös-
termiyerek işbu faslın verdiği vesiyle ile hiç ol
mazsa Konya'nın bir teşekkür borcunu eda et
mek istiyorum. 

Evvelki yıllarda muvaffakiyete sevk edeme
diğimiz bir teşebbüsün bugün tahakkuk ettiril
diğini görerek^ Konya'nın kavuştuğu sanat ve 
kültür müessesesinin teşekkür ve memnuniyeti
ni huzurunuzda arz ederim. 

Böylece huzurunuzda iken Devlet Tiyatrosu
nun bugünkü hummalı ve çok başarılı çalışma
larından memnun ve istikbalinden emin buldu
ğumuzu da gönül rahatlığı ile ifade etmek ye-
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rinde olacaktır. Aynı gönül huzuru ile salahi
yetli ellerde Devlet Tiyatrosunun müspet ve mu
vaffak mesaisinden uzun uzun bahsetmek ko
layca mümkün olduğu halde, bendeniz dar va
kit içinde faydalı olabileceği ümidiyle müesse
senin iç bünyesine taallûk eden bâzı hususata 
temas etmekle iktifa mecburiyetinde bulunuyo
rum. İştigal sahanım dışındaki bu maruzatım 
için affımı rica ederim. 

Sanat için para esirgenmesi ve sanat için aşı
rı milliyetçi taassup, anlayışımızla bağdaşan 
bir keyfiyet değildir. Ancak dekoratör müte
hassıs Damrau, koro şefi Kamitzo, hattâ opera 
enterpreteri Tritsio gibi kıymetlerin veya bu 
çapta yabancı elemanların - hiç değilse şimdi
lik - mutlaka muhafaza edilmek kaydiyle (isim 
vermeksizin ifade edeyim) bâzı yabancı körri-
petitörler, koro şef muavinleri ve opera orkes
trasında Türk üyeleri yanında ikinci ve üçün
cü olarak sanat icra eden ve ilerisi için dahi 
parlak ümitler vermiyen, buna mukabil döviz 
bakımından oldukça büyük ücretler almakta 
bulunan yabancı elemanlara katî zaruret gör
müyorlarsa bunların yerine memleketimizde ye
tişmiş ve yetişmekte olan elemanlara daha faz
la yer verilmesi hususunu yalnız dikkatlerine 
arz ediyor, hattâ orkestrada - yalnız orkestra
da - yabancı personele ihtiyaç bulunmaması key
fiyetinin tetkika değer bulunacağını zannediyo
rum. İspanyol Karnı en'i âdeta Almanlaştıra-
rak sahneye vaz'ettiği iddia olunabilen bir re
jisörün yerini kendi elemanlarımızın kolayca 
alabileceği mümkün görülen hususlardan addo
lunmaktadır. Temennilerimizin müesseseye en 
çok faideli olabileceğini ümidettiğimiz bir tane
si artık opera için müstakil bir orkestra teşki
linin zaruretidir. 

Basit tetkiklerimize göre daha faydalı, daha 
disiplinli müstakil bir opera orkestrasının teş
kili mümkündür ve bugünkü ödemelere naza
ran bütçede fazla ağırlık olmıyacağı kanaatin
deyiz. Açılacak bir imtihanla eleman buluna
bileceğini, İstanbul ve Ankara Konservatuvarı 
mezunlarından istifade edilmiş ve bu sanatkâr
ların lâyık oldukları alâkayı bulmuş olacakla
rını ifade mümkün görülmektedir. 

Son olarak güzel sanatların ve sanatkârla
rın tekasüf ettiği bu kıymetli müessesemizde 
bâzı kaprislerin ve hususi muamele görmek is
teklerinin mevcudiyetini çok tabiî telâkki etti-
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ğimizi ve fakat bu gibi davranışların zararlı , 
şekle getirilmemesine ayrıca dikkat sarfının ye
rinde olacağını söylemek istiyorum. 

REİS — 611 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştri. 

F. 

612 

Lira 

613 

701 

711 

731 

742 

Unesco Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 136 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak çe
şitli kültür hizmetlerinde kul
lanılacak olanlarla halk dersa-
nelerinin ve okuma odalarının 
her türlü masraflarını karşıla
mak maksadiyle vilâyet ve ka
zalara yardım 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 2 452 000 
REÎS — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lise ve ortaokulların dersane, 
yatakhane, mutfak ve hasta
nelere ilişkin her türlü malze
melerin döşeme, demirbaş ve 
ders aletlerinin onarımı 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
istimlâk ve satınalma mas
rafları 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayni yardımı 38 000 000 

AGÂH EROZAN (Bursa) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Efendim, beş 

dakikalık müddetin içinde arz ettim, bu fasıl 
münasebetiyle ona taallûk eden hususun sür
atle ele alınmasını tekrar huzurunuzda Vekil 
Beyefendiden rica ediyorum. Bunun sebebi, ne 
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kadar para koyaı;sak koyalım bu fasİın ihtiya
cını önlemek gayrimümkündür. Bugün izmir'de* 
İstanbul'da dörtlü tedrisat vardır. Maarif Vekili 
ve bütün öğretmen arkadaşlar bilirler: Normal 
şekil tekli tedrisattır, ikili tedrisat, üçlü tedri
sat bunların hepsi anormaldir. Bunu süratle ele 
almazsak önümüzdeki sene beşli tedrisata gitmeye 
kalkacağız. Bana sorarlarsa Sayın Maarif Vekili 
ve bunu daha evvelki konuşmamda da ifade ettim, 
prensip bakımından kuvvetli hoca olmak şartiyle 
bendeniz kulübede, çadırda okumaya razıyım, 
ama kuvvetli hoca olmak şartiyle. Bu bakımdan 
bu fasla konulan tahsisatın kifayetsizliği önü
müzdeki sene kendini gösterecektir. Sözlerime 
son vermeden yüksek huzularınızda Maarif Ve
kilinden- bir istirhamda daha bulunacağım. 
Yüksek talim, terbiye heyetinde bir ilkokul 
hocasının da bulundurulması şarttır. Bunu ken
dilerinden bilhassa rica ederim. Bugünkü durum 
böyle icabettirmektedir. Mutlaka bir ilkokul ho
casının bu heyette bulunması lâzımdır. 

Bir de okullardaki bir dersten dönme mesele
sine temas edeyim: bu işe nihayet verilmelidir. 
Çalışmayan talebeleri himaye eder gibi bir du
rum vardır, buna bir nihayet verelim. Bu iş 
bankalardaki borçlu hesaplara dönmüştür. Der
hal terk edilmesini rica ederim. Daima hocaları 
müdafaa eden prensiplerin kabulü ve daima ho
ca haklıdır zihniyeti içinde çalışmak istikbalimi
zin garantisi olacaktır. 

REİS — İhsan Hamid Tiğrel. 
İHSAN HAMÎD TÎĞREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime bir teşekkür
le başlıyacağım ve maruzatımı da bir temenni 
ile bitireceğim. 

Teşekkürüm Bütçe Eneümenm<e racidir. 5210 
sayılı Kamun mucibince teklif edilen tahsisatı 
20 milyon liradan 38 milyon liraya çıkartmıştır. 
Şüphesiz bu hareket şayanı te§ekkür olmak lâ-
zımgelir. Komisyonu bu zamma sevk eden sebep 
şüphesiz memlekette okuyup yazma bilenlerin 
azlığı olsa gerektir. Bendeniz Bütçe Encümeni
nin müzakeresini takibedemedim, fakat bu esa
sa dayandığını zannediyorum. Filvaki son ya
pılan istatistiklere göre memleketimizde oku
yup yazma bilenlerin adedi 7 milyon 725 bin
den ibaret bulunuyor. Yani umumi nüfusa naza
ran üçte bir okuyup yazma imkânına maliktir. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — % 40 tır. 
İHSAN HAMİD TİĞREL (Devamla) — Son 

— 885 
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istatistikler budur. Eğer 1 - 5 yaş arasındaki 
çocukları hesaba katmazsanız % 40 çıkarmak 
mümkündür. 

Bu nispetin tâyininde İstanbul gibi, Ankara 
ve İzmir gibi nüfusu kesif yerler hesabedildiği-
ne göre îç - Anadolu'ya gidildiği takdirde bu 
nispetin düşük olduğu müşahede olunur. Bil
hassa Şarka doğru gidildikçe bu nispetin % 
10 - 12 ye düştüğü bir vakıadır. Demek ki mem
leketin bâzı kısımlarında okuyup yazma bilen
lerin nispeti % 10 - 12, âzami % 15 olmaktadır. 
Böyle olunca Maarif Vekâletimizin her şeyden 
önce yapacağı iş maarifte geri kalmış olan yer
lere fazla ehemmiyet verilmek olacaktır. 

1951 senesinden itibaren Hükümet bunu na
zarı dikkate alarak bu gibi yerlere fazla ehem
miyet vermiş ve maarifin gittikçe inkişafı için 
fazla tahsisat vermiş olmasına rağmen maalesef 
burada ileri gideceği yerde geri kaldığı görül
müştür. Bunu bir misalle arz edeyim : 

Benim seçim bölgemde 5210 sayılı Kanun 
hükümlerine tevfikan 1951 senesinde 42 mektep 
yapıldı. 1952 senesinde .28, 1953 de 18, 1954 te 
12, 1955 te 8 - 9 ve 1956 da 6 - 7 mektep yapıl
mıştır. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — İhtiyaç 
kalmamıştır. 

İHSAN HAMÎD TÎĞREL (Devamla) — 
Muhterem Nebati Ataman arkadaşımız «ihtiyaç 
kalmamıştır» diyorlar. Fakat vaziyet Öyle değil
dir. Mektep inşaat bedellerinin gittikçe yüksel
mesi dolayısiylfe verilen tahsisat ile arzu edilen 
neticenin alınmamasının büyük âmil olduğunu 
hesaba katmak lazımdır. Fakat ne olursa olsun 
Şarka fazla ehemmiyet vermek ve bilhassa li
san öğretimi bakımından oralara son derece 
dikkat etmek lâzımdır, 

Bu vesileyle şunu da arz edeyim . Ben şah
sen tâbir caizse mutlaka her köye bir mektep 
yapılsın fikrinin tam doğru olmadığına kaaniim. 
Nüfusu az olan yerlerde mutlaka her köye bir 
mektep yapmaktansa ekstansif bir maarif sis
temi tatbik etmek daha doğrudur. Başka suret
le maarif meselesini halletmek mümkün olmu
yor. Aded yanında keyfiyete ehemmiyet ver
mek lâzımdır. Bunun tecrübesi de yapılmıştır. 
Uygulama okulu diye mektepler açılmıştır. Bu
ralarda iyi hocalar güzide talebeler vardır. Bil
hassa bu noktaya ehemmiyet verilmesini rica 
ederim. Meseleyi iki sene evvel encümende arz 
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I etmiştim, tetkik edeceklerini söylemişlerdi, tek

rar rica ediyorum. 
REÎS — Faslı aynen reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

F. Lira 

743 Şehir ve kasabalarda halk ta
rafından yaptırılan okul bina
ları için müteşebbis derneklere 
yardım • 5 233 386 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Lise ve ortaokullar için satm-
almalak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
malzemeleri döşeme, demirbaş, 
ders aletleri masrafları 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Yeni tesisler 7 760 000 

REİS — Kemal Biberoğlu. 
KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar, kısa mâruzâtıma, başta kıy
metli vekilimiz ve vekâletin yüksek kademeleri
ni işgal eden ve anlayış ve davramşlariyle bu
güne kadar isteklerimizi imkân nispetinde ye
rine getirmek için büyük bir tehalükle çalışan 
vekâlet mensuplarına şükranlarımı arz etmekle 
başlıyorum. 

Arkadaşlar, teknik tedrisatın, bilhassa erkek 
sanat enstitülerinin Orta - Anadolu gibi fakir 
muhitler için ne derece hayati ehemmiyeti oldu
ğuna sadece işaretle iktifa edeceğim. 

Bugün Çorum'da bir Erkek Sanat Enstitüsü 
faaliyettedir ve muazzam binası Çorum tara
fından vekâlete verilmiş bulunmaktadır. 

Bundan iki yıl önce o zamanın Maarif Veki
li Sayın Celâl Yardımcı, beraberinde Teknik 
Tedrisat Umum Müdürü, o zamanın Kalemi 
Mahsus Müdürü, bugünkü Umum Müdür, Ço-
rum'a gelmişlerdi. Kendilerine Çorum Erkek Sa
nat Enstitüsünü gezdirdik. Demircilik ve tes
viye atelyelerinde çalışan çocuklarımızın son 
derece geri iş şartları içinde, bodrum katında 
ve rutubetli kısımlarda çalıştıklarım gören Ma
arif Vekili ve Umum Müdür, bu sınıflar için bi
rer paviyon inşasını emretmişlerdi. Biz de halk-

886 



1:47 26.2 
İa beraber bu vaitlerinden dolayı memnun ve 
mütehassis olduk. Üzerinden iki bütçe geçirmiş 
bulunuyoruz. Bugünkü bütçede Çorum Erkek 
Sanat Ens-titüsü için böyle bir paviyon inşasına 
Taslamıyoruz. Hususi müessese ve iş yerlerinde 
bile asgari iş şartlan esasını kabul ettiğimize 
göre bu talebeleri daha çocuk denecek yaşta iş 
yerlerinde gayrimüsait şartlar altında çalıştır
maya her halde vicdanımız razı olmamak icab-
eder. 

Bu itibarla bendeniz kıymetli Vekilimizden 
ve onun mesai arkadaşlanndan Çorum Erkek 
Sanat Enstitüsünü bu yeni müesseseye bu yıl 
içinde kavuşturmalannı riea ederek huzuruzdan 
ayrılıyorum. 

REİS — 761 nci faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

772 Atatürk Üniversitesinin kuru
luşu hakkında yapılacak her 
türlü masraflar 3 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

773 Yetiştirme yurtları ile koran-
maya muhtaç çocuklar döner 
sermayesi 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

774 Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkında yapılacak her türlü 
masraflar 3 450 000 
REÎS — Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

775 Karadeniz Teknik Üniversite
sinin kuruluşu hakkında yapı
lacak her türlü masraflar 500 000 

REÎS — Bu fasıl hakkında bir takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
6594 sayılı Kanunla kurulması kabul edilen 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin arazi istim
lâk işinin tamamlanması, sondaj, arazi etüdleri, 
haritalannın tanzimi, inşa edilecek binaların 
plân ve proje müsabaka ücretleri ve sair hazır
lık ihtiyaçları için Maarif Vekâleti bütçesinin 
775 nci faslına daha 800 000 liranın konulması
nı teklif ederiz. 

Samsun Antalya Trabzon 
E. Anıt A. Konuk S. Orberk 
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Trabzon Trabzon Trabzon 

H. Ağanoğlu M. Harunoğlu M. R. Tarakcıoğlu 
Erzincan Tokad Muş 

M. R. Sanalan S. Gülüt Ş. Ağaoğlu 
Kastamonu Manisa Kastamonu 

N. Batur A. Karaosmanoğlu S. Çağlar 
Zonguldak Samsun Samsun 
H. Hilâlcı H. Tekay R. O. Gümüşoğlu 
Samsun Giresun Bolu 
A. Aker A. îzmen î. Gülez 
İstanbul Bitlis Erzurum 

H. Soriano N. Barut A. Eryurt 
Bitlis Mardin Mardin 

S. inan A. Kalav B. Erdem 
Sivas Trabzon Sivas 

M. N. Turgay M. Goloğlu K. Oskay 
Urfa Urfa Sivas 

H. Oral A. özbay E. Damalı 
Sivas Çorum Kastamonu 

H. Yüksel K. Terzioğlu M. Kuşakçıoğlu 
Antalya Bolu îzmir 
A." Tokuş S. Baysal N. S. Altûğ 

Van Ordu Kocaeli 
H. Kartal B. Baykal K. Meriç 

Ordu Çorum Kastamonu 
P. Ertekin H. Ortakçı M. Tanover 

Seyhan Giresun Aydın 
L. Sezgin A. N. Duyduk N. Celim 

Hatay Bingöl Maraş 
A. F, Atahan N. Araş M. Karaküçük 

Maraş Kocaeli Kayseri 
A. Bozdağ H. Başak H. Kurmel 
İstanbul Çoruh Kocaeli 
A. Topçu M. önai Z. Atığ 

Ağrı Erzincan Kayseri 
H. öztürk V. Varol K. Gündeş 
Zonguldak Trabzon Denizli 
S. Başol P. Sanaç A. R. Karaca 
Denizli Trabzon Rize 

R. Tavaslıoğlu S. Dilek O. Kavrakoğlu 
Denizli Denizli 

O. Ongan A. Çobanoğlu 
İstanbul İstanbul 

S. Gögen N. Kurt 

REİS — Sami Orberk. 
SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Çok muhterem 

arkadaşlarını; geçen sene Yüksek Meclisiniz Ka
radeniz mmtakasma büyük bir hediyede bulun
muştu : Karadeniz Teknik Üniversitesi. Bu üfci* 
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versitenin meydana gelmesi ve evlâtlarımızın ye
tişmeleri için bütçeye on senede sarf edilmek üze
re 50 milyon lira tahsisat konmuştur. Biz bu
nun için size daima minnettarız. Geçen sene 450 
bin lira bütçeye konulmuştu. Bu sene de yalnız 
500 bin lira konuldu. Geçen sene arazi 
tesbit edildi. Yani üniversitenin yapılacağı yer 
tesbit edildi. Ondan sonra kıymetlenlirildi. Ara
zinin istimlâki için 1 650 000 lira icabediyor. 
Halbuki geçen seneki ve bu seneki konulan tah
sisatlar yekûnu 950 bin lira ediyor. Arazinin 
heyeti umumîyesinin satınalmarak bu işin bu 
sene bitirilmesi için 750 bin ve harita ve saire-
nin tamamlanması için de 50 bin lira ki, ceman 
800 bin lira daha icabetmektedir. Huzurunuza 
arz edilen takrir ile bu parayı istirham ediyoruz. 
Arazî işinin muhakkak bitirilmesi icabediyor. 
önümüzdeki sene bina ve sairenin inşasına ge
çebilmek için buna ihtiyaç vardır. Maliyet 50 
milyonu bulacaktır. Senede 500 bin lira veril
mesi, halinde iş 100 sene sürecek demektir. 

istirham ediyorum; bu parayı kabul buyu
runuz. Karadeniz size minnettardır, böylece 
minnetleri sonsuz olsun, 

Mâruzâtım bundan ibarettir, takririn kabu
lünü tekrar istirham ederim. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, 
takrir sahibi arkadaşlarım Maarif Vekâleti büt
çesinin 775 nci (Karadeniz Teknik Ünivenitesi
nin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü mas
raflar) faslına 800 bin liranın daha ilâvesini 
teklif etmektedirler. Bu fasıldaki mevcut tah
sisat teklifi 500 bin liradır. Geçen sene de aynı 
miktarda 500 bin liralık bir tahsisat kabul bu-
yurulmuştu. 

Bu tahsisat müstakbel Teknik Üniversitenin 
kuruluş hazırlıkları masraflarına karşılık olarak 
kabul ve teklif edilmiştir. 

Yalnız arkadaşlarıma şu ciheti tebarüz et
tirmekte fayda mülâhaza etmekteyim, o da şu 
olacaktır: Mezkûr fasıldaki tahsisatı yalnız ba-
,şma mütalâa etmek doğru değildir. Bu faslın 
Atatürk, Ege ve geçenlerde kanununu kabul bu
yurduğunuz Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
için teklif olunan tahsisatlarla birlikte nazara 
alınması icabetmektedir. 

Kurulacak bu 4 Üniversitenin hazırlık işleri 
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için bütçenin yatırımlar kısmına 10 milyon lira
ya yakın, 9 milyon 950 bin liralık bir tahsisat 
teklif edilmiştir. 

Bütçeye bağk R formülünde de bu tahsisat
tan ilerde çıkacak ihtiyaca göre bütçenin ınuhter 
lif tertiplerine aktarma yapılabileceği açıklan
mış bulunmaktadır. Yani Karadeniz Üniversi
tesi için konulan tahsisat sene içerisinde kâfi 
gelmediği takdirde münakale suretiyle bunun 
artırılması mümkün olacaktır. 

Bu sebeplere binaen teklifin reddini arz ve 
istirham ederim. 

REİS — Takriri reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Nazarı itibara 
alınmamıştır. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P, Lira 

776 Topkapı Sarayının tamir ve 
restorasyonu için 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

777 Orta'- Doğu Teknik Üniver
sitesinin kuruluşu hakkında 
yapılacak her türlü masraf
lar 3 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Ankara Üniversitesi bütçesi üzerin
deki müzakereler, Vekâlet bütçesi ile beraber 
mütalâa edildi. Birinci maddeyi okuttuktan son
ra masraf fasıllarını reyinize arz edeceğim, efen
dim. 

Ankara Üniversitesi 1957 yıllı Bütçe Kanunu 

MADDE 1 Ankara Üniversitesi 15)57 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraf lan için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(20 595 939) lira ve yatnım masrafları için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere • 
(4 451 501) lira tahsisat verilmiştir. 

A/l - CETVELİ 

P. Lira 

201 Maaşlar 7 632 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
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209 

217 

219 

223 

301 

303 

304 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 3 322 930 
REÎS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabuk edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 42 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 929 601 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kaynın gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 107 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 726 470 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 30 025 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4036 sayılı K^iun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 964 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtilecekle
rin ücret ve harcırahlariyle 
başka masrafları 24 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 545 002 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 16 900 
REÎS.— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

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

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

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcirahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul .edilmiştir. 

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

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

407 Geriverileeek paralar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

420 Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren malzeme ile 
ilgili her çeşit masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletme
lerinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğu ve Or
ta ve Batı - Anadolu araştırma 
istasyonlarının her çeşit mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitü
sü her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

Lira 
I I 

68 550 

74 600 

246 801 
« 

13 500 

50 500 

7 500 

500 

4 000 

1 731 000 

25 000 

50 000 

10 000 
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433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

451 

452 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaimi edilmiştir. 
Nebraska ve New - York Üni-
versiteleriyle yapılan anlaşma
ların gerektirdiği her -çeşit 
masraflar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
BEÎS — Kabul edenler.- Et-
miyenler» Kabul edilmiştir. 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
idari İlimler Enstitüsü her çe
şit masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk îslâm Sanatları Enstitü
sü her çeşit masrafları 
BEÎS — Kabul edenler». Et-
miyenler». Kabul edilmiştir. 
Îslâm İlimleri Enstitüsü her 
çeşit masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler,» Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit masrafları 
BEÎS — Kabul edenler». Et-

2 409 509 

520 000 

6 000 

12 500 

.17 500 

25 000 

10 000 

20 000 

15 000 

678 500 

48 750 

Lira 

453 

459 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

P. 

701 

741 

miyenler.- Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler». Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları ~ 
BEÎS — Kabul edenler.» Et* 
miyenler.» Kabul edilmiştir. 
Gteçen yıl borçlan 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BEÎS — Kabul edenler.» Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç, talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.» Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vehbi Koç Öğrenci yurduna 
yardım 
BEÎS — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELÎ 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
BEÎS — Kabul edenler». Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yam işleri ve tesisler 
BEÎS — Kabul edenler.» Et-
miyenler." Kabul edilmiştir. 

71 000 

10 000 

4 000 

4 001 

5 001 

111 300 

5 000 

10 000 

Lira 

434 001 

3 951 500 

KENAN AKMANI^AR (Antalya) — Söz is
tiyorum. Bir hususu tavzih edeceğim. 

REÎS — Buyurun. 
KENAN AKMANLAR (Antalya) - Efendim; 

kabul buyurduğunuz bu fasılda encümen bütçe 
denkliğini temin etmek için 1,5 milyon liralık 
bir indirme yapmış ve kabul buyurduğunuz 
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miktarda tahsisat Yüksek Heyetinize arz edil
miş bulunuyor. Geri kalan miktar, yani kabul 
buyurduğunuz miktarın kullanılacağı inşaatla
rın hangileri olacağı hususuna bittabi ehemmi 
mühimme tercih etmek suretiyle Üniversitenin 
tâyin etmesini encümenimin kabul etmiş bulu
nuyor. Zapta geçmesi için söz aldım. 

F. Lira 

752 Taşıt satmalına 60 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

REİS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz, 
efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1957 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(25 047 440) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - ÖETVELÎ 

P. Lira 

1 Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 21 861 531 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hare, kayıt, imtihan ve diplo
ma masrafları 270 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 73 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bakışlar 1 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen na
kit 2 842 908 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey-
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lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1957 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa-, 
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tashiline 1957 bütçe yılında da 
devam olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen... Yok. 
Maddeyi cetv eliyle reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. •— Ankara Üniversitesinin 30 . 
V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 nen 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveliyle reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6. V n . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey» 
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faalında-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımma uğramamış; «Ve: karşı
lıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 
1957 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya 3 - 6 ncı kısım fasıllan ile yatınm fa-
sıllan bakiyelerinden eski yıllar borçlan fash-
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na Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

MADDE 9. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Ankara Üniversitesi 1957 yılı Bütçesinin 
heyeti umumiyesini açık reylerinize arz ediyo
rum, efendim. 

İstanbul Üniversitesi 1957 yılı Bütçe kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerindeki gö
rüşmeler vekâlet bütçesi ile birlikte sona ermiş 
bulunuyor. Birinci maddeyi okuyoruz, efen
dim. 

İstanbul Üniversitesi 1957 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — îstanbul Üniversitesi 1957 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 728 426 lira ve yatırım masrafları için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 540 000 lira tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Fasıllara geçiyoruz, efendim. 

A/l - CETVELİ 

P. Lira 

201 Maaşlar 7 002 700 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 3 896 525 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1957 
F. 

203 

204 

206 

207 

C : 2 

Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nei maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirileceklerin ücret 
ve yollukları ile başka masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

304 - Posta, telgraf ve telefon ücret 

Lira 

274 460 

1 074 080 

77 900 

7 500 

1 332 680 

28 130 

757 000 

28 500 

74 000 

1 295 300 

26 750 

892 — 
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306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

419 

420 

421 

422 

423 

ve masrafları 144 000 
REÎS — Kabul edenler... Et- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Givecekler 73 400 
REÎS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 188 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 22 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masraflardı 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
üniversite binalarının Bina ve 
Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflariyle 
bina, levazım, eşya vo sair men
kullerin sigorta bedelleri 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme ve öğ
retimi ilgilendiren malzemeler
le her çeşit masraflar 1 168 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Ens
titüsünün her çeşit masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları — 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
îdare Hukuku Enstitüsünün 

Lira 

her çeşit masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün, her çeşit masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 İstatistik Enstitüsünün her çe
şit masrafTan 14 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 16 000 
REÎS — Kabul • edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Maliye Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 13 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Kanser Enstitüsünün her çeşit 
masrafları . 20 00° 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

430 Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit masrafları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

431 îslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
he* çeşit masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 30 000 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

433 iktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 7 000 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 îşletme îktisadi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

— 893 
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435 

436 

437 

438 

439 
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440 

451 

452 

453 

459 

501 

Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 3 719 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Coğrafya Enstitüsünün her çe
şit masrafları 10 000 
BEİS —i Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
masrafları 10 000 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler*.. Kabul edilmiştir. 
Fizik Tatbikat Merkezi her çe
şit masrafları 10 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Antalya Bölgesi Arkeoloji 
Araştırma İstasyonu masraf
ları 15 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Pisikiyatri Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 5 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler*.. Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 741 500 
BEÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin 
harcırahlariyle başka her çe
şit masrafları 134 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 80 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 10 000 
BBÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 10 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

505 Hükme bağlı borçlar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Talebe teşekküllerine yardım 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Talebe kantinlerine yardım 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

F. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 4999 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak üniversite yapısı ve 
tesisatı türlü masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Taşıt satmalma (Tıp Fakül
tesi) 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 001 

18 000 

77 500 

15 000 

100 000 

Lira 

320 000 

2 050 000 

2 150 000 

20 000 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Birinci maddeyi cetveliyle birlikte 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1957 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
27 268 426 lira olarak tahmin edilmiştir. 

— 894 — 
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B - CETVELİ İ 

F, lira 

1 Umumi Bütçeden verilecek 
tahsisat 24 620 000 
REÎS — Kaimi edenler- Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma hardan') ' 950 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 120 001 
REÎS— Kabul edenler.- Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Bakışlar , 1 
REİS — Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devreden nakit 1 578 424 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu) 

REÎS — îkinci maddeyi cetveliyle birlikte 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1957 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa- -
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1957 bütçe yılında da 
devam olunur. 

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

MADDE 4. ~ İstanbul Üniversitesinin 30. 
VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra 
Vekilleri karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

.1857 O : * 
MADDE 5. — İstanbul Üniversitesinin ku

ruluş^ hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvellerle reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. •* 

M£DDE 6. —~ Geçen yıl borçlan faslındaii 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili olduklan hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllânna aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıktan 
yılları bütçesinde bulunan borçlar, 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3-6 
ncı kısım fasıllan üe yatıran fasıllan bakiye
lerinden eski yıllar borçlan faslına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi cetvelle reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.' 

MADDE 8. — İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki 
veren kanunlar bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetveli ile birlikte reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul'edilmiştir. 

MADDE 9. r - Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10.'— Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. -

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

1957 yılı istanbul Üniversitesi bütçesi lâyiha
sını açık. reylerinize arz ediyorum. 
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REİS — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 

yılı bütçe kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 
üzerindeki görüşmeler Vekâlet bütçesi ile birlik
te sona ermiş bulunuyor. Birinci maddeyi oku
tup reylerinize arz edeceğim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (13 369 605) lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (6 633 000) üira tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Fasıllara geçiyoruz. 

P. 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

A/l - OETVELÎ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzmanlar
la bunlara yardımcı personel 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 923 850 

2 915 925 

364 075 

770 800 

38 700 

7 500 

444 932 
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217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 36 768 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul. edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 596 400 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 20 250 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirtileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 75 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

224 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücretler 92 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro masrafları 452 050 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 15 800 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 34 900 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 29 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 310 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 6 000 
REÎS — Kabul edenler.*. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 3 000 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

— 896 —* 
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417 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nei maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-

. miyenlef... 'Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
REÎS -~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
înşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
înşaat Fakültesi Su îşleri 
Araştırma Kurumu her çeşit 
masrafları 
REÎS w Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Unesco teknik yardımı ile açı
lan ve idaresi î. T. Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
î. T. Ü. Teknik haberleşme 
merkezi her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

7 000 

5 001 

1 000 

570 000 

7 000 

45 000 

6 000 

20 000 

70 000 

40 000 

40 000 

Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
428 Î. T. Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 

her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Motorlar Enstitüsü her çeşit-
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

430 Malzeme ve îmal Usulleri -Ens
titüsü her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

431 Türk Gemi Endüstrisi Ensti
tüsü her çeşit masrafları 
I$EÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 Beynelmilel Stajyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

433 Cigre Türkiye Merkezi her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 Elektroteknik Kurumu her çe
şit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 Topografya arazi kampı her 
çeşit masrafları 
REÎS — K a b u l edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

452 4489 sayılı Kanun gereğince 
staj İçin ecnebi memleketlere 
gönderifeceklerin hareırahla-
riyle başka her çeşit masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

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

80 000 

45 000 

50 000 

50 000 

10 000 

2 000 

5 000 

.72 500 

672 650 

73 001 

28 500 

897 
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701 

711 

731 

741 

742 

Spor masraf lan 
BEİS — Kabul edenler... Et-
m ıyenler.;. Kabul edilmiştir. 
Kurslar umumi masraf lan 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler... Kamil edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar»borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mıyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Katful edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Üniversîte ve Teknik 
Okulu Talebe Birliklerine yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir,. 
Talpbe kantinlerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 -CETVELİ 

Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet, ve malzemeler 
onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.. 
Arsa bedeli . 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
özel kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 

15 000 

15 000 

1 000 

5 001 

90 500 

6 000 

200 000 

Lira 

250 000 

205 000 

20 000 

2 460 000 

1 000 000 
ile lâboratuvarınm tesis ve in
şası 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 İstanbul J"en Fakültesi ile 
müştereken tesis edilecek re
aktörün gerektirdiği her çeşit 
masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Taşıt satmalma (Rektörlük 
için) 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1957 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(20 002 605) lira olarak tahmin edilmiştir. 

REÎS — Fasılları okuyoruz. 

600 000 

2 083 000 

15 000 

P. 

B - CETVELİ 

Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar (kayıt, imtihan ve dip
loma harçları) 
REÎS — Kabul edenler.;. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.. 
Bağışlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

16 575 235 

450 000 

360 000 

25 000 

— 898 — 
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5 Eski yıllardan devredilen na
kit 2 592 370 

REİS — ,Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. - •. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

REİS — İkinci maddeyi cetveliyle birlikte 
reyinize, arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1957 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde 'gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 büt
çe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi cetveliyle reyiniz arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin 30 . VI . 1939 tferihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağli (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi' yıl Bütçe kanunu lâyihaaiy-
le Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
J3unların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7. VII , 1948 tarihli ve 
524*6 sayılı. 28.1.1953 tarih ve 6033 sayılı 
kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste-

x rilenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 
REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte rey

lerinize-arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 

.1957 0 : 2 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları büklerinde bulunan borçlar., 1957 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

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

REİS — Maddeyi cetveliyle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. MADDE 8. — istanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara sari taahhütlere girişe 
meye yetki veren kanunlar, bağlı (Ğ) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetveliyle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 9. — Bu kanun 1 l^art 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 10. — Bü kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

1957 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe lâyihasını açık reylerinize arz ediyorum. 

REİS — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1957 malî yılı bütçesi kanun lâyihası. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü
zakere, Maarif Vekâleti bütçesinin heyeti umu
miyesi ile beraber bitirilmişti. Şimdi maddeleri 
okuyup reylerinize arz edeceğiz. . 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yüı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü-
j dürlüğü 1957 bütçe yılı masrafları için, bağlı 
j (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

1 668 155 lira tahsisat verilmiştir. 
I REİS —Fasılları okuyoruz. .-•• 
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203 
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206 

207 

209 

210 

221 

301 

303 
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Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetler-ücreti 
RElS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir» 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri , ' 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci ma4desi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşı 
REtS —• Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiş :ir. 
Büro masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta," telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler.» Kabul edilmiştir 

26.2 

Lira 

232 901 

271 685 
J 

86 750 

68 850 

8 000 

1 

43 168 

1 500 

5 100 

10 300 

2 000 

11 500 

.1957 
F. 

305 

306 
/ 

307 

308 

309 
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403 

418 

419 

421 

422 

424 

451 
-
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Kira bedeli 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 
REtS — Kabul edeuler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma mas
rafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor ve muayene merkezleri 
umumi masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor malzemeleri 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayım masrafları 
REtS — Kabul edenler... Et-
miyenler..* 'iCabul edilmiştir, 

Lira 

60 000 

1 250 

20 000 

1 000 

1 250 

23 000 

1 000 

300 

4 000 

750 000 

1 000 

42 000 

7 000 

§00 
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460 Danışma kurulu âzalarının 
masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 3 000 
REÎS - - Kabul .edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 3 100 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 3 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(Madde 1 tekrar okundu) 

. REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde cetvelle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1957 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 668 155 lira olarajs tahmin edil
miştir. 

P. 

B - CETVELİ 

Umumi bütçeden yardım 
JtEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul, edilmiştir. 
Çeşitli varidat 
REÎS —• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 436 368 

1 000 

10 000 

220 786 
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REÎS — îkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 

(Madde 2 tekrar okundu) 
REÎS — îkinci maddeyi cetvelle birlikte re

yinize arz ediyorum; kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. . • 

MADDE 3. —"Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1957 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hühüm-
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 
1957 yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
ne ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

3656 sayılı Kanununa ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E)- işaretli cetyelde gösteril
miştir. Bu kadrolaı^ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki Kadrolara ek olmaması 
şarttır. „ 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü-' 
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4047 sayilı Kanuna bağlı cetvelde yazı
lı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS —»Maddeyi cetvelle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

1941 - 1955 bütçe yıllarına aidblup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1957 ^fılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve
ya 4 ncü kısım fasılları bakiyelerinden eski yıl-
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lar borçlan faslına Maliye Vekâletince aktarı
lacak tahsisattan ödenir. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelin 2 nci faslına varidat, diğer taraf
ta» bağlı-(A/l) işaretli cetvelin 421 nci faslına 
tahsisat kaydedilir.. 

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

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle kabul edenler... 
Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1957 tarihin- , 
den itibaren mer'idir, 

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

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Velsilleri memurdur. 

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

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yı
lı bütçe lâyihasını açık reylerinize arz ediyorum. 

B — Nafıa Vekâleti bütçesi 

6. — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/578) (1) 

7. — Karayolalrı Umum Müdürlüğü, 1957 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/584) (2) 

REÎS — Nafıa Vekâleti Bütçesi üzerindeki 
görüşmelere, Devlet Su îşleri ve Karayolları 
Umum Müdürlükleri bütçeleriyle birlikte, baş-
liyoruz, efendim. 

Söz alan arkadaşları okuyoruz : 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Emrul-

lah Nutku. . 
Mebus arkadaşlardan : Ahmet Tokuş, Meh-

(1) 68 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 67 sayılı matbua zaptın sonundadır: 
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met Hazer, Halis Tökdemir, Hüseyin Çimen, 
Nuri Ocakçıoğlu, Sıtkı Koraltan. • " 

NAFIA VEKÎLÎ ETEM MENDERES (Ay
dın) — Söz istiyorum. 

REÎS — Vereceğim, efendim. 
Reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen is

timal buyursunlar,* efendim. 
Söz Nafıa Vekilinindir. Buyurun, efendim. 
NAFIA VEKÎLÎ ETEM MENDERES (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar, Nafıa Vekâleti
nin 1957 Bütçesi huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. Bundan istifade ederek 1956 Nafıa 
hizmetlerini, 1957 yılı için düşünülen hizmet
leri kısaca ve mücmel olarak arz etmeme mü
saadenizi rica edeceğim. 

Devlet dairelerinin ihtiyacı olan binaları, 
demiryol ve limanları inşa etmek; karayolları
nı ve çeşitli su işlerini yapmak ve yurdun imar 
işlerini şehircilik bakımından tanzim etmekle 
vazifeli olan Nafıa Vekâletine, bu işlerin ifası 
için ayrılmakta olan tahsisat, her sene artan 
bir seyirle; 1956 yılı'Bütçesinde 770 milyon li
raya iblâğ edilmiş olması, Büyük Meclisin Na
fıa işlerine vermekte olduğu mütezayit ehem
miyetin delilini teşkil etmektedir. 

Büyük Meclisten muhtelif vesilelerle izhar 
edilen işaretlerden alman ilhamla; 1957 yılı 
için hazırlanan Nafıa Vekâleti Bütçesi, 
242 733 961 lirası yapı işlerine, demiryollar 
ile limanlar inşaatına, Elektrik îşleri Etüd. 
İdaresine, 431 034 106 lirası karayollarına ve 
344 967 579 lirası da Devlet Su İşlerine sarf 
edilmek üzere ceman 1 018 735 646 lira olarak 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Bu da 1957 
yılı Devlet bütçesinin takriben dörtte birine te
kabül etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, nafıa hizmetleri için, 
Devlet bütçesinin takriben dörtte biri tutarın
da bir bütçe teklif edebilmek durumuna gelmiş 
olmamızı böylece belirttikten sonra, 1956 yılın
da yapılmış ve 1957 yılında yapılacak işler 
hakkında kısaca mâruzâtta bulunmak isterim. 

Yapı işlerindeki faaliyetimiz, bilhassa, Dev
let dairelerinin, mektep, hastane, sağlık merke
zi, adalet tesisleri gibi binalar üzerinde toplan
maktadır. 

Bu cümleden olarak halen, 39 maarif bina
sının, 79 sağlık binasının, 23 ziraat binasının 
ve 43 adalet tesisinin ikmaline çalışılmaktadır. 
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Bunlardan başka, tabiî âfetlerden zarar gö

renlere yapılacak yardımlar hakkında geçen yıl 
kabul buyurduğunuz iki kanun gereğince, giri
şilmiş olan mesken inşaatına da. devam olun
maktadır. Bu inşaat, mimari ve mukavemet 
şartlarından bir şey feda edilmemekle beraber, 
lüksten ve gösterişten azade, fakat, ihtiyacı 
lâyıkiyle karşılıyacak;en iktisadi binalar vücu- I 
da getirilmek esasına, göre tanzim edilmiş bu
lunmaktadır. -

Demiryolları inşa faaliyetimiz, evvelce ka
bul buyurduğumuz salâhiyet kanunları dairesin
de devam etmektedir. Erzurum hattı temdidin-
deki çalışmalarımız, Horasan - Sarıkamış kıs
mını 1958 yılı sonunda işletmeye açacak şekil
de programlanmıştır. Elâzığ - Van hudut hat
tında, Elâzığ ve Muş istasyonlarının tevsiatı 
1957 yılı sonunda ikmal edilecektir. Geaıç - Muş 
kısmı, 1955 yılında işletmeye açılmış olan bu 
hattın, Muş - Tatvan kısmı ile Van - İran hu
dudu kısmının ve feribot tesislerinin inşası 
plânlanmıştır. Cenup hududumuz üzerinde Nar
lı - Karkamış hattının Narlı - Gazianteb kısmı 
1953 senesinde işletmeye açılmıştı. Geri kalan 
54 kilometrelik kısmı ise bu yıl içinde ikmal 
olunaraS işletmeye açılacaktır. Bu suretle, Ada
na - Nusaybin hattının tamamen kendi toprak
larımızdan geçmesi temin edilmiş olacaktır. 

7 260 kilometre uzunluğunda sahil ile çev
rilmiş bulunan yurdumuzun en mühim mevzu
larından olan limanlara gelince; Salıpazarı rıh
tım ve ambar tesisleriyle, İskenderun limanı mi
haniki tesisleri ikmal edilerek 1956 yılında hiz
mete girmiş bulunmaktadır. 1957 yılında da 
Haydarpaşa limanı inşaatı, Bodrum barınağı ve 
Gemlik, Paşabahçe, Hopa, Fethiye iskeleleri 
tamamlanmış olacak ve tarama, sahil tahkimatı 
gibi bâzı faaliyetlerimiz de devam edecektir. 
Bunlardan başka, yine halen üzerlerinde çalı
şılmakta olan liman tesislerimizden Alsancak 
limanı ile Pendik, Ünye, Yalıköy, Sürmene, 
Gerze ve Perşembe iskelelerinden 1958 yılında 
faydalanmak mümkün olacaktır. 

Sivil hava meydanları ve ilgili tesislerinin 
inşasına devanı olunmaktadır. 1956 yılında, 
Trabzon hava meydanının pisti ile Konya, İz
mir, Afyon, Sivas, Elâzığ, Erzurum ve Diyar
bakır meydanlarının uçuşa yardımcı tesislerinin 
inşaatı ikmal edilmiş bulunmaktadır. 1957 yı
lında geniş bir faaliyet gösterebilmek maksa-

diyle vekâletlerarası bir heyet, 4 çalışmalarını 
ikmal etmek üzeredir. Bu mesai neticesinde, ha
len istimale kifayetsiz olan meydanlarımızın 
ıslahları bir programa bağlanmış olacaktır. Si
vil hava meydanlarından başka NATO progra
mı gereğince vekâletimiz tarafından yaptırıl
makta olan hava meydanları ve akar yakıt te
sislerinin inşaatı da devam etmektedir. 

Vekâletimize bağlı bir teşekkül olarak çalış
makta olan Elektrik îşleri Etüd idaresi, ener
ji kaynaklarımızın tesbiti ile, bunlardan «isti
fade imkânlarının araştırılmasına ve bilhassa 

. memleket sathına yayılmış akar sularımızın de
ğerlendirilmesi ile ilgili etüdlere devam etmek
tedir. 

Her mevsimde ve her çeşit nakil vasıtasına 
rahat ve emniyetle geçit veren karayollarına 
malik olmanın yurdun ekonomik gücünün art
ması üzerindeki tesiri çok büyüktür. Karayol
ları mevzuundaki çalışmalarımız bilhassa bu 
imkânın tahakkukuna sarf olunmaktadır. Bu 
cümleden olarak 24 550 kilometrelik devlet yo
lu şebekesini, bir taraftan inşa ve ıslah etmek
le beraber, program sırası bakımından ilk plân
da olmıyan ve geçit vermez durumda'olan yol
ları da, şimdilik bir an evvel geçit sağlar duru
ma getirmeye çalışmaktayız. Bu görüş altın
daki çalışmalarımız neticesinde, 1956 yılında 
bir taraftan 1 430 kilometre uzunluğunda Dev
let yolu inşa edilmiş olmasına muvazi olarak, 
3 400 kilometreye baliğ olmakta bulunan geçit 
vermez yolların 714 kilometresi geçit verecek 
şekle getirilmiş bulunmaktadır. . 1957 yılında 
aynı faaliyete devam edilecek ve 1 300 kilomet
re uzunluğunda Devlet yolu inşası faaliyetine 
ilâveten 1 200 kilometre geçit yolu inşa edile
cektir. Her yıl tatbik edilmekte ve 1956 yılın
dan beri genişletilmiş olan asfalt kaplama prog
ramı gefeğince, 1957 yılında, trafiği en kesif 
olan bölgelerde bulunan 2 400 kilometre yol 
asfaltla kaplanacaktır. * . 

Karayolları teşkilâtımız Devlet yollarımn-
kinden başka, vilâyet yollarının da bakımını 
yapmaya başlamıştır. Bu cümleden olarak, 1956 
yılında teşkilâtımız tarafından 3 690 kilometre
lik vilâyet yolunun bakımı yapılmıtşır. 1957 
yılında bu miktar 5 500 kilometreye iblâğ edi
lecektir. 

Bu çalışmalarımız neticesinde, 1957 yılı so
nunda sitandart yollarımızın uzunluğu, 6 500 
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kilometreye, yaz, kış geçit veren Devlet yolları
mızın uzunluğu 20 000 kilometreye, bakım al
tındaki Devlet yollarımızın uzunluğu 23 084 
kilometreye, asfaltla kaplı yollarımızın uzunlu
ğu 5 000 kilometreye, köprülerimizin uzunluğu 
58 000 metreye iblâğ edilmiş olacaktır. 

Devlet Su İşleri ^Teşkilâtımızın çalışmaları, 
bilhassa akar suları zararsız Öıale getirmeye ve 
bunlardan lâyıkiyle faydalanmaya hasredil
miştir. 

^iraate elverişli kıymetli araziyi su taşkınla
rından ve sellerden korumak, ziraat sahaları
mızı sulamak ve aynı zamanda bu sulardan elek
trik istihsal eylemek maksadiyle inşasına' girişil
miş bulunan 7 barajdan, Seyhan ve Damsa ba
rajları ikmal edilerek işletmeye açılmış bulun
maktadır. Kemer, Demirköprü ve Hirfanlı ba
rajlarının inşaatı da yarıya yaklaşmış olup bun
ların da 1958 yılında tamamlanmalarını derpiş 
'eden program dairesinde, çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Bu yedi barajın inşasiyle, takriben, 9,5 milyar 
metre mikâbı su toplanmış olacak, 3 milyon de
kar arazi sulanabilecek, 1,5 milyon dekar arazi 
taşkından* korunabilecek ve mevcuda ilâveten, 
müesses üç yüz bin kilovat takat ile, su kuvve
tinden yılda bir milyar kilovat saatlik enerji is
tihsal edilecektir. 

Bu barajlardan başka 1957 senesinde Apa, 
Altmapa, May, Mamasun, Almus ve Kayırlı ol
mak üzere altı barajımız taahhüde bağlanacak
tır. ' ' . ' " 

Halen taahhüde bağlanmış 45 büyük su işi, 
16 aded şehir ve kasabayı taşkından koruma te
sisleri ve 10 aded ıslah işi üzerinde çalışmalar 
devam etmekte olup bunların 1957 yılında ik
mal edilmeleriyle 616 000 dekar arazinin ve 9 
aded şehir ve kasabanın taşkından korunması, 
432 000 dekar arazinin sulanması ve 160 000 de
kar batak arazinin kurutulması sağlanacaktır. 
Bu işlerin dışında, uzun senelerden beri halkı
mızın mahallî dertlerini teşkil eden ve az mas
rafla kısa zamanda tahakkuk ettirilebilecek ne
viden olan küçük ve menferit su işlerinden, 134 
tanesine 1956 yılında başlanarak 101 tanesinin 
ikmalleri ve halk hizmetine arz edilmeleri sağ
lanmıştır. 

Memleketimizin muhtelif bölgelerinde yeter 
miktarda yerüstü suyu bulunmaması, yeraltı 
sularından faydalanmayı bir zaruret haline ge-

1.1957 0 : 4 
tırmiştir. Bu mevzuda, 1956 yılı gelecek yıllar 
programlarının tatbikatı için geniş bir hazırlık 
ve teşkilâtlanma yılı olmuştur. Bu arada Kon
ya ve Diyarbakır ovalarında 37 tane derin kuyu 
açılmış ve bunların % 80-inde su bulunmuştur. 
1956 yılma kadar ceman 105 kuyu açılmış olma
sına mukabil, alınan yeni tedbirlerle 1957 yılın-

t da 270 kuyu açılması mümkün olacaktır. 
, Su işlerimizdeki bu çalışmalarımız neticesin

de, 1957 yılı sonunda 2 460 000 dekar arazr su
lanmış, 1 270 000 dekar arazi kurutulmuş, 
3 600 000 dekar saha da taşkınlardan kurtarıl
mış olacaktır. - * 

Pek muhterem arkadaşlar, Büyük Meclisin 
daha büyük miktarda ve daha iyi vasıfta nâ
zım hizmetleri yapılması hususunda izhar et
mekte olduğu arzunun ve esirgemediği alâka
nın teşviki ile tahakkuk eden, 1956 yılında ya
pılan çalışmalardan alman neticeleri ve 1957 yı
lında yapacağımız işleri böylece ve kısaca cır? 
etmiş bulunuyorum. (Alkışlar) 

REİS — Ankara ve İstanbul üniversiteleri 
bütçelerine ait rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Söz Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Enı-
rullah Nutku Beyindir. ' 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlar; dört milyarlık bir bütçe
nin bir milyarı aşan kısmını teşkil eden Nafıa 
Vekâleti bütçesini on dakika gibi kısa bir za
manda Hürriyet Partisi adına tetkik etmeye im -
kân yoktur. Bu itibarla bütün dileklerimizi bir 
tarafa bırakarak sadece birkaç mevzuu ele ala
cağız. 

Karayolları şebekemiz gün geçtikçe büyü
mekte ve sitandart hale gelmektedir, ancak, dö
viz tahsislerinin yapılamaması yüzünden maki-
ııalarm mühim nispette muattal kalmasına rağ
men yol yapımına devam edilmesi hususunda 
karayolları personelinin gösterdiği cansiparane 
gayret takdire şayandır. Eğer bıi çalışmalara 
mütenazır olarak dış finansman imkânları Hü-

' küm et tarafından da temin edilseydi, yol yapı
mında görülen gerilemeler ve maliyet yüksek
likleri bu derecelere varmazdı. Emanet sure
tiyle yapılan yolların . maliyetinde 1953 yılma 
nazaran % 144, 1951 yılma nazaran % 239 ar
tış vardır. ' • ' . * . 

İhale suretiyle yaptırılan yollarda ise mali-
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yet 1953 e nazaran % 105, 1Q51 yılma nazaran 
% 306 yükselmiştir. Köprü yapımında da ma
liyet 1953 e nazaran % 22, 1951 e nazaran 
% 78 artmıştır. 

Hele istimlâk bedellerinde korkunç artışlar 
vardlr. 1955 e nazaran % 202, 1952 ye naza
ran % 404, 

Bu netice enfilâsyonun yarattığı spekülâs
yonun tipik delilidir. Hızla devam ettiği ilân 
edilen yol yapımında, 1953 ten sonra her sene 
konan, tahsisat ile makûsen mütenasibolarak 
azalmalar görülmektedir. Tesviye edilen yollar 
1953 te 932 kilometre iken 1954 te 900, 1955 te 
763 kilometreye düşmüştür. Stabilize yollarda 
ise yapım; 1953 te 937, 1954 te 535, 1955 te 944 
kilometredir. Bu aksamalara da yedek parça 
ve malzeme döviz transferlerinin vaktinde ya
pılmaması sebebolmuştur. Sulama işlerinde De
mokrat Partinin icraatını programının 86 ncı 
maddesi muvacehesinde tetkik edince iktidarı
nın 7 nci yılında yine kuraklık yüzünden çeki
len sıkıntılardan şikâyet ettiği görülüyor. Hal
buki sulama işleri ziraatimizin ihtiyacına uygun 
olarak sıralansaydı bilhassa kısa vadeli olan 
yeraltı suları tesis edilir, ve bu sahada mühim 
terakkiler kaydolunabilirdi. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Ziraat 
Vekâletiyle iş birliği yaparak ziraatimizin in
kişafına matuf su işleri programım hazırlamış 
olduğu halde bunun tatbikatına, geçebilmesi 
için 1957 bütçesine tahsisat konmamıştır. Li
manlarımızın inşası işi, ana hatlariyle, Demok
rat Partinin öğünebüeceği icraatından sayılır. 
Ancak, bunlarda da finansmanı henüz buluna
mamış tesislerin hejpsinin birden taahhüde" bağ
lanması, hem maliyette yükselmelere hem de 
gecikmelere sebebolmaktadır. 

1951 de başlanıp, mühim gecikme ile bitiri
len Salıpazarı tesislerinin istanbul'un imarı 
projesiyle kabili telif olmadığını hatırlatırız. 
Istinye doklarının Pendik'6 ve Taşkızak'm Gtöl-
cük'e naklini düşünmek de hem içtimai, hem de 
teknik bakımdan hatalıdır.' Çünkü, gemi sana
yii, diğer birçok sanayi ile sıkı irtibat ve mü
nasebeti olan bir endüstri olduğundan, sanayi 
mıntakasından- ayrılmasına imkân yoktur. İs
tanbul'u bir Garplı zihniyeti ve bir. şehircilik 
programı ile imar edecek olanlar, bir gün Salı
pazarı tesisleriyle Kuruçeşme kömür depolarım 
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da samayi mıntakası olan surların dişma naklet
meye mecbur olacaklardır. 

Yapı ve imar işleri için diyeceğimiz şudur : 
istihsale matuf olmıyan bina yapımının, bu
günkü dış finansman durumumuz muvacehesin
de durdurulması şarttır. Bugüne kadar 52 mil
yon lira harcandığı halde her sene bütçeden 
yine milyonlar yutan ve mühim miktarda dö
vizlerimizi bel'eden Büyük Millet Meclisi bina
sı ile diğer bina, inşaatının, Demokrat Partinin 
muhalefet yıllarındaki en haklı tenkid mevzula
rından biri olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Bu münâsebetle son irrıar hareketleri'üzerin
de de bir nebze duralım. 

Bu memleketi imar etmek her iktidar için en 
-zevkli bir vazife olmalıdır. Hele dünyanın inci
si, tabiî ve tarih? kıymetleriyle muazzam bir tu
ristik varlığı olan istanbul'un imarı her iktida
ra şeref verir.-Ancak istanbul gibi bu memle
ketin ticari kalbi mesabesinde olaıı tarihî bir 
şehrin her noktasına vurulacak her kazmanın iç
timai üzüntüler yaratmamasına da dikkat etme
lidir. 

istanbul'un imarına • yıkmakla değil, yap
makla başlanabilir. Bunun hakkında mütaaddit 
raporlar, mütehassıs şehircilerin tebliğleri var
dır ve aynı zamanda istanbul mebusu olan Baş
vekile verilmiştir. 

İmar teranesiyle, âmme müesseselerinin yap
tıkları gayrikanuni tatbikat memleketin iktisa-. 
di bünyesini zedelemiştir. Maili, inhidam maze
reti arkasında âmme müesseselerinin gayrieiddî 
tasarrufları neticesinde vatandaşın masuniyet
lerine ve haklarına tecavüz edilmiş ve bu yüz
den birçok vatandaş aylarca işinden, maişetin
den mahrum kalmıştır. 

Bu hazin icraat 6 Ağustos sabahı istanbul'da 
başlamış, Eylül ayında Ankara'ya, Ekim ayın
da Adana'ya hattâ Alanya'ya sirayet etmiştir. 

Bu tutum âmme müesseselerinin, «Halk için, 
halka doğru» prensibini unutmuş olduklarının 
delilidir. 

7 Şubat 1957 tarihinde istanbul'da yaptığı 
basm toplantısında Başvekil şöyle konuştu : 
«Yapılan hareketlerin bir tek adımı bile plânsız 
değildir. Ancak bu faaliyetin geniş .bir hacim 
ve yekûn arz etmesi böyle yanlış bir kanaat tev-
lidedebilir. Ve bâzılarına «Ya Allah» diye. işe 
girişildiğini zannettirebilir. Ancak bu sene neler 
yapılacağını tam olarak ifade etmek müşküldür. 
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Meselâ bu sene istimlâklerin yekûnu 50 "hailyon 
mu, 300 milyon mu yoksa 20 milyon mu ölaea-
ğmı söylemeye imkân yoktur.» Bu beyanat pro-
gramsızlığın açık itirafından başka nedir? 

1956 yılında İstanbul'daki istimlâkler için 
harcandığı bildirilen 91,5 milyon liranın hangi 
bütçeden, hangi kararla verildiğini Başvekilden 
soruyoruz. Yine bu icraat meyanmda hususi şa
hıslara .ait 1 100 gayrimenkul yıktırılmış ve 
4 440 gayrimenkul de yıktırılacakmış.. Hatıra 
gelen ilk sual; bunların sakinleri nereye gitmiş
lerdir. Bir kısmının cami avlularında alelacele 
yapılan barakalara yerleştirildiği malûmdur. 
Mesken buhranı yüzünden kira hadleri fahiş su
rette yükselmiş olan bir şehirde vatandaşı göçe
be hale getirmekten maksat imar yapmak iser 
bunun şimdi sırası mıdır? Hdm bu imar deni
len milyarlık mevzu hangi para ile yapılacaktır? 
Malî kaynaklar hangi bütçededir? Dış finansma
nı hazır mıdır? İstihsâl unsurlarına yedek par
ça, hastalara ilâç bulamazken, yiyeceğimiz ekme
ğin buğdayını dışardan getirtirken en az yarısı 
dış finansmana muhtacolan bu muazzam işin dö
vizi var mıdır? 

Milyarlara varan hayati ihtiyaçları yanında 
5 -milyar raddesinde borcu olan bir milleti yeni
den taşa toprağa milyarlar harcamaya mecbur 
etmek onun kalbinde unutulmaz bir yara aça
caktır. Ama bu işi yapanların bir tek tesellisi 
olabilir. O da (Hâfızai beşer nisyan ile malûl
dü/*) zihniyeti..: 

Halbuki her zaman ifade edildiği gibi Devlet 
adamları daima tarihin huzurunda olduklarını 
bilerek bu kubbede hoş bir seda bırakmanın sır
rını ararlar. 

Bu sır ise'; tenkide tahammül, ilim ve ihti
sasa hürmet etmekten ibarettir. (Sağdan alkış
lar) 

TiEÎS — Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Himmet ölçmen. 

DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 
ADINA HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muh
terem arkadaşlar; memleketin imar ve ümranı 
ile alâkalı bütün faaliyetlerin mihverini teşkil 
eden Nafıa Vekâleti bütçesi üzerinde kısaca ma
ruzatta bulunacağım. 

Nafıa Vekili arkadaşımız benden evvel konu
şarak birçok rakamlar verdiler. Kendileri bu 
memleket sathında gerek kara yollarında gerek 
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köy yollarında ve diğer hususlardaki ilerlçme-
den bahsettiler. 1956 da yapılmış ve 1957 de 
yapılacak olanları saydılar. Bendeniz imkân bu
lursam bunlara tekrar temas edeceğim. Bu ara
da Hürriyet Partisi sözcüsüne ve «Demokrat 
Parti daima gösterişli işler peşinledir» diyen 
Hüseyin Balık'a cevap vereceğim. Vekil Beye
fendi saydılar limanları : Zonguldak, Trabzon, 
Ereğli ve İstanbul'im Salıpazarı limanları in
şaatı ikmâl edilmiş bulunmaktadır. Haydarpa
şa, Giresun, İzmir, Alsancak, Tophane, Sam
sun, Mersin limanlan inşaatının ilerlemekte 
olduğunu söylemek istiyorum." 

3 - 4 seneden beri bu limanlarda denizin 
dibine taş atılmaktadır ve taşla doldurulmak
tadır. 3 senedir atılan taşların bir tanesi gö
rülmemiştir. 9 kısmı suyun içine gömülü bir 
kısmı suyun dışında durmaktadır. Binaenaleyh 
Demokrat Parti gösterişli işler değil, onda 
dokuzu gösterişsiz olan işler yapmaktadır. Bu
na limanları misal alarak göstermek isterim. 

İstanbul'un imarına gelince : 
Arkadaşlar, İstanbul'un imarı hakikaten 

bir mucizedir. Bu Demokrat Parti iktidarının 
teknik asrıda, imar asrında göstermiş olduğu 
biı* mucizedir. Hakikaten normal zekâ, anor
mal hesap, normal plânlara göre yapılmamak
tadır. Buna akıl erdirmek mümkün değildir. 
(Sağdan, «anormal muvaffakiyet mi?» sesle
ri?) 

REİS— Efendim, çok rica ederim; konu
şan hatibin sözlerine oturduğunuz yerlerden 
müdahalo etmeyin. ... ' 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Hazreti 
Peygamberin İstanbul'un fethi hakkında yap
tığı büyük tebşirat, bu şehrin kıymetini bir 
kat daha artırmıştır, istanbul bir Türk şeh
ridir ve daima Türk kalacaktır. Binaenaleyh, 
Fâtih'in torunları, olarak D. P. iktidarı, o za
mandan bugüne kadar istanbul'a ilk defa ola
rak tarihî, turistik vesair bakımlardan yardım 
elini uzatmış bulunmaktadır. Bu el de ancak 
böylo uzanabilirdi. Trafik, liman ve köprü ke
safeti bakımından istanbul, işlemez bir hale 
gelmişti, işte bugün, istanbul'un yollarını, li
manlarını, yeraltı geçitlerini, büyük ve küçük 
köprülerini bir anda tasavvur etmek, enves-
tisman plânı sayesinde mümkün olmuş, D. P. 
nin envestisman plânı bunu da halletmiştir. 
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Merak ediyorsanız gider öğrenirsiniz. Siz de ı 
bundan sonra plân ve ilim dediğiniz şeyleri 
buna uydurmaya çalışırsınız. (Sağdan alkışlar) 
istanbul'un imârı böyle küçük" zekâları ve kü
çük hesapları şaşırtacak bir süratte olmakta
dır. 

Dediler ki; «vatandaş muztariptir.» Hayır 
arkadaşlar, daha bir hafta evvel Beşiktaş - Yıl
dız yolunda yüz küsur ev istimlâk edilmiş
tir. Bu ev sahiplerinden yalnız on tanesi mah
kemeye tezyidi bedel için müracaat etmiştir. 
Bunlar büyük yekûnlar arasında küçük ra
kamlardır. İstanbul'un imarı göz kamaştırıcı 
biı* şekilde devam etmektedir. Sayın Başvekil 
İstanbul sokaklarında dolaşırken vatandaşla
rın alkış tufanı ve sevinç göz yaşları ile kar
şılanmaktadır. Demokrat Parti iktidarına is
tanbul şehrinin gösterdiği sevginin en canlı 
bir misalidir, istanbul'da imar yüzünden muz-
tarip olmuş vatandaş yoktur arkadaşlar. 

Ankara'nın imarına gelince; «Ankara, mo
dern şehir, Ankara baş şehir» diye yıllardan 
beri varımızı, yoğumuzu bu şehire döktük. 

. Geçmiş iktidar 27 sene zarfında bütün inv 
kânlariyle bu şehre yardım etti. Biz de yine bü
tün imkânlarımızla bütçelerimize tahsisat "koya
rak bu şehre yardım ettik. Size şayanı hayret bir 
rakam okuyacağım, hayret edeceksiniz. 27 sene
de yapılmış olanlar yanında 1950 senesinden 
beri Ankara'ya bir Ankara şehri daha ilâve ettik. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (istan
bul) — Rakamını söyle, rakamını... 

HİKMET. ÖLÇMEN (Devamla) — Söyliye-
ceğim efendim. 1923 den 1950 ye kadar Anka
ra'da 37 362 inşaat ruhsatı verilmiş ve 5 231 681 
metre murabba inşaat yapılmıştır. 1950 - 1956 
seneleri arasında 11 261 inşaat ruhsatı verilmiş 
ve 4 765 000 metre murabba inşaat yapılmıştır. 
Yapılan inşaat miktarı aşağı yukarı 27 senede 
yapılana muadildir. Verilen ruhsatların azlı
ğının sebebi, bugün daha Irayük ve daha yüksek, 
daha modern inşaatların, hacım itibariyle daha 
fazla inşaatların yapılmasından dolayıdır, nok
sanlık bu sebeple görünmektedir. Mesahai sat
hiye itibariyle cüzi farkla büyük miktarda bina 
yaptık. Demokrat Parti «her sahada vatanı bir 
misline çıkardık» iddiasını ispat etmiştir. Biz 
5 - 6 senede yaptığımız imar işleriyle yepyeni. 
bir Ankara daha kurmaya muvaffak olduk. » 

Enerji mevzuunu ele alalım, rakamlar elimiz- | 
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de arkadaşlar. 

1950 yılında bütün belediyeler, hususi idare
ler ve her sahada memleketin elektrik enerjisi 
istihsali ancak ve ancak 750 milyon kilovat saatti. 

Biz yalnız son iki senede yaptığımız termik 
ve hidro - elektrik santrallerinden elde ettiğimiz 
enerjiyle bu miktarı 2 Q00 000 000 kilovat saate 
çıkardık. 1958 senesinde ise bu miktar 4 milya
rın üstüne yükselecektir, 
• Demokrat Parti başladığı işleri bitiriyor. Ak
sini iddia ecTenler için susturucu rakamlar işte 
meydanda : 

Sarıyar 272 milyon lira, 412 000 000 kilovat 
saat enerji. 

Seyhan 140 milyon lira, 284 000 000 kilovat 
saat enerji. 

Kemer barajı - inşa halinde - 145 riîilyon kilo
vat saat enerji. 

Demirköprü - Salihli barajı - inşa halinde -
192 milyon kilovat saat, 770 bin dönüm araziyi 
de su baskınlarından koruyacaktır. 

Hirfanlı barajı - inşa halinde - 400 milyon 
kilovat saat. Bu da görünmez inşaatlardandır. 

Ayrıca Hazer Gölü görünmez inşaatlerden, 
Kovada* görünmez inşaatlerden, Tortum görün
mez inşaatlerdendir. Bütün buralarda dağlar de
linmekte ve tüneller açılmaktadır. Fakat vatan
daşların binde biri bile bunları görememektedir
ler. Ama Demokrat Parti iktidarının verdiği 
izahlara inanarak, bu mıntakalrm civarında, bu
lunanlar ise görerek; bu işlerin tahakkuk etmiş 
ve etmekte olduğuna inanmakta ve bundan sonra
kilerin de biteceğine iman etmektedir. 

Samimî olarak söylüyorum diyen Hüseyin 
Babk arkadaşıma ben de samimî olark söylüyo
rum, Demokrat Partinin başlayıp da bitiremiye-
ceği tek bir eser yoktur. Buna böylece kaani olun. 
(Soldan bravo sesleri). 

Bütün bu santrallere yine iller Bankası de
laletiyle yapılan diğer küçük santralleri de say
mak icabeder : 

Tortum - Erzurum 
Botan - Siird 
Konya - Köksu 
Ikizdere .Rize 
Kovada • 
Sızır (Kayseri) 
Emet 
Ceyhan 
Bendi Mahi 

16 000 Kilovat 
1 200 » 

10 600 » 
15 400 » 
8 200 » 
6 900 » 
3 800 » 
3 800 '•>. 
5 SOO » . 
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Ayrıca kıymetli arkadaşlarım; büyük sula

ma teşkilâtı Şark vilâyetlerimize de geniş çap
ta teşmil edilmekte, kuş uçmaz kervan geçmez 
o büyük ovalarda bataklıkları kurutmak ve su
lama için büyük hazırlıklar yapılmaktadır. Bir 
çoklarının programları hazırlanmış bulunmak--
tadır. 

Yapılmakta olan işler: 
Elâzığ ovası sulaması; 
Eleşkirt » » 
Doğubeyazıt Ovası sulaması 
Erzincan » » 
Şahnihan » » 
Erciş » » 
Gevaş » » 
Pasinler » » 
Diğer küçük sulama tesisleri burada sayıla-

mıyacak derecede çoktur. 
Ayrıca yıllar yılı böyle bir dirhem suyun 

hasretini çeken Orta - Anadolu Cenubi - Ana
dolu ve Şarki - Anadolu ovalarını sulamak için 
yeni toprak barajların inşaasma geçilmiş bu
lunmaktadır. 

Toprak barajlar: Arkadaşlar; demin arka
daşlar dış yatırımlardan bahsetmekte ve sor
makta idiler. Şunu ifade edeyim ki, toprak ba
rajlar hususunda dış finansmana lüzum görme
den tamamen memleket imkânlariyle inşa edil
mektir. Konya'da Apa, Altın Apa, May, Almus 
ve Mamason barajları bu şekilde tamamen da
hilî imkânlarla ve askerî dış yatırımlarla ta
hakkuk ettirmek imkânı sağlanmış bulunmak-. 
tadır. Burada bu işlerden bahsederken memle
ketin büyük kalkınmasında hakikaten fedakâ-
rane bir şekilde ve yılmadan çalışan Türk mü
hendis teknisiyen ve işçilerine ve alâkalı umum 
müdürlerle, bütün nafıa teşkilâtına teşekkürü 
bir vicdan borcu bilirim. 

Yedek parça meselesine gelince: Burada 
Hüseyin Balık'a cevap vereceğim. Yedek par
ça yok, şu yok, bu yok dediler. Demokrat Par
ti 10 bin nakil vasıtası adedini 100 bine çıkar
mış bulunuyor. Eğer yedek parça yoksa, şunun 
bunun yokluğu mahdut miktarda hissediliyorsa 
fevkalâde yapılmış büyük* eserler ve tahakkuk 
ettirdiğimiz büyük programların küçük neticei 
tabiîyeleridir. Bunu böyle kabul etmek lâzım
dır. Eğer 20 bin otomobilimiz olsaydı yedek 
parça ve lâstik buhranı çekmezdik. Arkadaş-
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lar samimî olalım, darlıkları elbirliği ile yok et-

I meye, eksikleri elbirliği ile ortadan kaldırmaya 
; çalışalım. Nafıa Vekâletinin daha rasyonel ça-
j lışmasmda personel ve taahhüt işlerinde husu-
> si birtakım temennilerimiz vardır. .Teşkilât Ka

nunda bir tadile ihtiyaç vardır. Bunları inkâr 
yolu ile değil, ıslah yolu ile el birliği ile, cesa-

l retle biran evvel tahakkuk ettirmeye çalışalım. 
Vatan sathına bir satıh daha ekliyecek olan ya
tırım politikasının el birliği ile tasvibedelim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Soldan; bra
vo, sesleri) 

REİS — Açık reye arz olunan kanun lâyi
halarına ait rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Ahmet Tokuş. 
AHMET TOKUŞ (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlar," Emrullah Nutku Bey arkadaşımız 
burada şehir imar hareketlerinden acı acı bah
settiği için, birkaç söz söylemeyi kendimce ye
rinde buldum. Bu arada Antalya'dan da bah
settiler. (Alanya'dan bahsetti sesleri) Antalya 
vilâyetim ve Alanya da onun bir parçası oldu
ğu için her ikisi hakkında söylenenlere cevap 
vereceğim. Meslekim mühendislik olması do-
I ayı siyi e bizzat bu işler içinde bulunmuş bir in-

I san olarak Emrullah Nutku arkadaşımızın söy
lediklerinin aksine olarak-bendeni^ iddia etmek
teyim ki, Türkiye için en hayırlı bir müşahede 
Türkiye'de şehir imar faaliyetlerine başlanmış 
olmasıdır. Şimdiye kadar konuşan arkadaşlar
dan muhalif, muvafık, menfi veyahut müspet 
herkesin ittifak ettiği bir tek nokta varsa o da 
bilhassa Türkiye'nin gözbebeği olan ve dünya-

I ıım bellibaşlı şehirlerinden sayılan İstanbul'un 
imarının Sayın Başvekilimiz tarafından ele 

I alınmış olmasıdır. Bu, memleketimiz için büyük 
bir talihtir. Ben, küçük bir kazanın imarı için 
uğraşırken bunun Meclise geldiğini gördükten 
sonra, İstanbul gibi muazzam menfaatlerin çar
pıştığı, döndüğü bir yerde imar hareketlerine 
girişmenin, imar yapmanın ne kadar müşkül 
olduğunu takdir buyurursunuz. Ben, Emrullah 
Nutku arkadaşımızın yerinde olsaydım bunun 
aleyhinde değil, (biraz evvel söylediklerim ha
kikatler muvacehesinde) lehinde konuşurdum. 

Çünkü arkadaşlar, en ufak bir binayı yık
mak bir mesele olur böyle zamanlarda. Bu bi
na miadını doldurmuştur, amortisman hesap
larına göre bunun çoktan yıkılması lâzımgelir. 

I Fakat siz yıkayım derseniz derhal avukatlar, 
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simsarlar ve hattâ bâzan politikacılar araya 
girer ve memleketin imarını gayrimümkün bir 
hale getirirler. 

Şu^ Ankara'ya bakınız arkadaşlar. Şimdiye 
kadar şu düz ovayı dahi imar edemiyen kimse
ler memlekette girişilen bu hareketi anlıyamaz-
lar. İşte Ankara; o kadar küçük ve dar tutul
muştur ki, şimdi yeniden bir şehir yaparcası
na ve yenisinden daha pahalıya şehrin yolla
rı genişlemekte, imarı yollarına gidilmektedir. 
istanbul'da okumuş ve büyümüş bir insan ol
duğum halde son senelerde İstanbul'a gitmek
ten nefret . eder bir hale gelmiştim. Ben bir 
taraftan diğer tarafa otomobille gitmekten yü
rüyerek gitmeyi çok defa daha kolay ve rahat 
buldum. Çok rica ederim, bu kadar müşkül 
bir dâvayı, daha birçok müşkül vazifeleri ara
sında Sayın Başvekilimizin üzerine alması, tek
rar ,. ediyorum, memleketimiz için hakikaten 
bir şanstır. Ne bir vali ve ne de bir belediye 
bunu yapmaya muvaffak olamıyacaktı. Bunu 
hürmetle huzurlarınızda arz. ederim. 

Nitekim, bilhassa şunu Hükümetten ve Sa
yın Başvekilimizden rica edeceğim, bunun di
ğer vilâyetlere de teşmili şarttır. Belediyeleri 
kendi halinde bırakmamak lâzımdır. Bu arada 
Antalya'ya, da teşmili bizim için en büyük* 

.müjdedir. (Soldan, bravo sesleri) Antalya, 
Alanya hepsi de birdir. Bütün Türkiye'nin ka
zaları ile Antalya'nın Alanya'sına da teşmili
ni rica edeceğim. 

Bu arada karayollarından da çok memnu
nuz. Cidden oradaki arkadaşlar gerek teknik 
kabiliyet, gerek karakter ve gerekse olgunluk 
bakımından çok elyak insanlardır. Bunlar sa

desinde, memleketimiz Avrupa memleketleri 
gibi beynelmilel memleketler seviyesine ulaş
mıştır. Gelen ecnebiler bilhassa bunları teba
rüz ettiriyorlar. Orta - Şark değil, bütün Av
rupa'ya misal teşkil edebilecek vaziyettedir. 
Yalnız, karayollarına verdiğimiz, muazzam ye
kûnu elbette ki memleketin ihtiyaçları göz 
önünde tutularak daha verimli şekilde kulla
nılma yolunda mesaiye devam edeceklerdir. 
Çünkü yoldan mahrum' kalan birçok yerlere 
geçit yollan yapılması çok isabetli olacaktır. 
Hiç şüphe yok ki, mühim yerlerde dev yolların 
yapılması lâzımdır ama senelerden beri geçit 
vermiyen yerlerin de unutulmaması lâzımdır. 
(Alkışlar) 
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REÎS — Başvekil, buyurunuz. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan

bul) — Muhterem arkadaşlar; Demokrat Part i 
vazifeye, başladıktan son zamanlara gelinceye 
kadar şehir ve kasabalarımızm^imarı mevzuunu 
merkezden umumi tedbirlerle ve fakat daha zi
yade mahallî teşkilâtın uhdesine terettübedecek 
bir vazife olarak telâkki ettik. Çünkü daha ev
vel bütün sathı vatanda yapılacak birçok işle
rin mevcudiyetine kaani bulunuyorduk. Bütün 
vatandan gelen iktisadi nüsgu ile beslenir hale 
geldikten sonra onların kendi kendilerini imar 
edebilme kemâline ulaşmasını beklemek ve on
dan sonra harekete geçmek usulünü, tatbik et
tik. Bu hareket, evvelâ İstanbul'da başladı. 
İmar hamlesi, İstanbul'dan Ankara'ya intikal 
etti. ' Ankara'dan sonra da, diğer vilâyetlerin 
peydrepey programa alınması suretiyle yurdun 
muhtelif şehirlerine teşmil edilmek üzeredir. İs
tanbul ve Ankara'dan sonra, İzmir'in, Antal
ya'nın, Diyarbakır'ın, Adana'nm ve bütün di
ğer şehirlerimizin de birer, birer ve yıldırım sü
rati ile yepyeni b i i hale inkılâbedeceklerini şim* 
diden müjdelerim. Bunu görmekle hepimiz bah
tiyar olacağız ve iftihar duyacağız. 

Bu işe başladığımız zaman, evvelâ T i r şaş
kınlık devresi geçirildi. ., Daha sonra bunun bir 
hevesten ibaret olduğu zehabına kapılmdı ve 
beklenildi. İşler biraz gidecek, sonra duracak, 
yıkılan yerler yapılmıyacak, yollar açılmıyacak, 
yıkılanların parası verilmiyecek sanıldı. Bunun 
neticesi, iktidar için bir skandal olarak tecelli 
edecekti. Bunun içindir ki, bir müddet intizar 
edildi, fakat sonunda görüldü ki, -işler devam 
etmektedir, halk da memnundur. İşte bunun 
üzerine, program ve plansızlık, kesilen ağaçlar^ 
e'ami avlularında inliyeıı halk, bu paralar nere
den geliyor, bunların altında neler dönüyor, 
gibi temalara dayanan tenkidler başladı. Bu
gün karşılaştığımız tenkidlerin, engelleyici ted
birlerin esası ve mânası işte budur, muhterem 
arkadaşlarım. 

Bütün bu imar hareketleri mahallî ve mev
zii işler olduğuna göre, bu sualleri soranlar, aca
ba niçin belediyelere müracaat etmiyorlar? Pa
rasını nereden buluyorsunuz, diye neden bele
diyelere sormuyorlar? Niçin cami avlusunda in
lediğini iddia ettikleri vatandaşların isimlerini 
vermiyorlar?. 
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EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Hepsi 

burada dosyada var, Beyefendi. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Yalan, güya paralarını almamış olan gay
rimenkul sahibi vatandaşların kim olduklarını 
niçin bilclirmiyorlar ? Niçin hep yuvarlak cüm
lelerle, mesnetsiz ve delilsiz iddialarla konuşu
yorlar? Çünkü iddia edilenlerin hepsi yalandır. 

Hakikat şudur ki, cereyan etmekte olan imar 
faaliyetlerinden bütün vatandaşlar memnun, 
mesut ve bahtiyardırlar. Bütün istanbullular 
inşirah içindedirler. 

Muhterem istanbullular, sizlere hitabediyo-
rum. Dediğim yanlış mıdır ? 

İstanbul, yalnız İstanbulluların değil, bütün 
Türkiye'nin, bütün Türklerin malı, göz bebeği
dir. İstanbul, emsali görülmemiş bir granbaha 
kıymetindedir. İstanbul'un' bu kıymetini asıl 
şimdiye kadar ortaya çıkaramadığımız için 
üzüntü duymaktayız. İstanbul, bütün dünyanın 
dürdanesidir. (Soldan, bravo, sesleri alkışlar) 
İstanbul'umuz, Türkiye'ye milyarlar getirecek
tir. 

Yüzlerce kazamızı yollarla birbirine- bağla
dık. Bazân bir kazayı diğer bir kazaya bağla
makj,ejn 200 - 300 kilometrelik yol yaptık. Bu 
işlerde' doğrudan doğruya alâkadar olan vatan
daşlarımızın sayısı, 50 bindir, 100 bindir, bu 
yolları yaparken, bağrında 1,5 - 2 milyon nüfusu 
barındıran İstanbul'da niçin 200 kilometrelik 
yol yapmıyalım ? 

Hem İstanbul'un, Ankara'nın bu yollarını ya
parken, bütçeden para mı istedik? Muhterem 
mebuslar, Bütçe Komisyonunda niçin çıkıp da 
İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e hangi bütçeden 
para veriyorsunuz? Diye bir sual tevcih etmedi-
Jer. Bu üzümün bağını neden sormadılar*? Bu 
bir efsun, bu bir keranfettir. öyle bir Kristöf 
Kolomb'un yumurtasıdır ki, bunu sizler bile
mezsiniz. (Soldan, bravo, sesleri alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar... Kanunsuz bir liralık 
sarfiyat dahi yoktur. Kanunsuz ve usulsüz hiç
bir icraat yoktur. Evi yıkılsın, yıkılmasın, yo
lu yapılsın, yapılmasın, mahallesi açılsın açıl
masın, kendi semti-ve sokağı yapılsın yapılma

dın bütün îstanbullulai1 nıemnundur. Böyle me
sut bir'hâdisede mutlaka bir eksiklik bulmak 
niyetiyle hareket etmeyi bir milletvekilinin müs
pet vazifeleri cümlesinden saymak: mümkün de
ğildir. •. - '•' .; -:• . .- . , • 
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İstanbul'da belediye arabalarının şimdiye 

kadar girmediği 7 000 sokak vardır. Daha dü
ne kadar üzerine bir tek taş dahi konmamış 
600 kilometrelik yol vardır. 

Bu sene bunlar bitecek arkadaşlar.. (Soldan, 
şiddetli alkışlar) 

Bugüne kadar meydana getirilen muhay-
yirülukul icraat karşısında, bu kürsüden ğiran 
sözler konuşmak doğru olmaz. 

Bu iki bin sokak, ne zaman yapılacak, di
yorlar. Görmüyorlar ne yapıldığının farkında 
değiller. Hayal giM gelen bu işler için gelsin
ler izahat vereyim kendilerine... O zaman. Afe
rin Başvekile, diyeceklerdir. 

Bunlar rahatça aleyhinde konuşulabilir mev
zulardır. Fakat Belediye Reisine gidip parasını 
almamış bir tek vatandaş var mıdır, diye bir 
defa sordunuz mu ? 

Bu kadar süratin seyri içinde bir milyonda 
bir hata vâki olmuş olsa dahi bunu bağışlamak 
lâzımdır, demez misiniz? Yurda karşı bu derece 
sevginiz yok mu acaba? İzaha fırsat verdikle
ri için teşekkür ederim. Biz bunların paraları
nı Merkez Bankasının kasasından almıyoruz. 
Hariçten istikraz da yapmıyoruz. Bu, bir akıl. 
dirayet, cesaret ve takip işidir. (Emrullah Nut
ku'ya hitaben) Ne gülüyorsunuz Beyefendi? 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Ziraat 
Bankasına ne diyelim ? 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
l a ) — Ziraat Bankasından aldığımız para, Ban
kanın bizden alacağı arsaya mukabildir. (Sol
dan, bravo sesleri) Balık Pazarında, Eminönü'-
nün en mutena yerini Ziraat Bankasına merkez 
binası yapılmak üzere veriyoruz. Ne gülüyor
sunuz Beyefendi? Bir tüccara mı satsaydık? 
Hem de bu mutena yeri, bedelinin yarısının ya
rısına veriyoruz. Bundan da haberdar olasınız. 
Burada konuşurken ben kelimesi kelimesine hesap 
verecek durumdayım. İstediğinizi sorun, bakalım? 
Bu mevzu adeta bir zaferN alayının hikâyesidir. 
Siz nedeni bahsediyorsunuz? Zafer alayı zafer... 
İstanbul'u bir kere daha fethedeceğiz. (Soldan 
şiddetli alkışlar; bravo sedaları). Ankara'yı ve 
-bütün şehirlerimizi yeniden fethedeceğiz. 

Ankara, 30 - 33 sene evvel başşehir oldu. Or
ta - Anadolunun küçük bir kasabasının birden 
bire bir devletin başşehri olması, orada seneler 
senesi zorlama ve acele inşaat yapılmasını ica-
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bettirmiştir. Yani Ankara kendi kendine mey- I 
dana gelmedi. Hiçbir şeyi yokken, Devletin bü
tün vasıtalarının kullanılması suretiyle ve en kı
sa zamanda bir başkent olarak tesisi için ge
rekli mesken ve tesisatın meydana getirilmesini 
zorlıyan sebeplerle kuruldu. Bu şehirde bina in
şaatı 1950 senesine kadar (rakam olarak arka
daşım söyledi) 5 milyon 200 bin metre kareyi 
ancak bulabilmiştir. Halbuki Demokrat Parti 

. iktidarının açtığı devrin feyizli bir neticesi ola
rak Ankara'da altı senede yapılan inşaat yapı
lan saha ise 4 milyon 800 bin metre karedir. De
mek ki„ biz altı senede, 27 senede yapılmış in
şaatın yüzde doksanını yaptık. Eğer Ekim ve 
Aralık, aylarına kadar bekliyecek olursanız si
ze bu hususta mukayeseler yapmak imkânını ve
receğim ve işte beyler diyeceğim, yedi senede 
27 senelik inşaat yapılmıştır, yedi senelik inşaat 
tıpatıp 27 senelik inşaata tekabül etmektedir. 

Bunun elbette bir sırrı vardır. Bu netice, in
şaata bol çimento, bol demir verdiğimiz için, va
tandaşın iştira kabiliyetini artırdığımız için, 
memleketimizin iktisadi istikrarı hakkında bü
tün vatandaşlara teminat verdiğimiz için, iş hac
mim artırdığımız için, hulâsa Türkiye'de top-
yekûn iktisadi ve içtimai terakkiyi temin edecek 
sebeplerin tesir sahası içine girmiş bulunduğu
muz için sağlanmıştır. Bunlar ne demektir ar
kadaşlar? 27 senede yapılan inşaatın tam bir 

• misli, altı buçuk, yedi senede yapılmıştır. Hê L • 
de çok daha iyi neviden inşaat... Onların bir de 
kıymetlerini karşılaştıracak olursanız aradaki 
farkın çok daha fazla olduğunu görürsünüz. 
İstanbul'da da nispetler aynıdır, istatistiklerini 
yaptırıyorum, neticesini göreceksiniz. Türkiye'
nin neresine giderseniz gidiniz, büyük bir inşa 
ve imar faaliyetinin bütün sathı vatanda yayıl
mış olduğunu görürsünüz. 

Bütün bu işler arasında sıkıntı çekmediniz 
mi, çimento darlığı çekmediniz mi, diyecekler.. 
Çektik, çektik. Ama başka türlü bir darlık çek
tik... Eskiden 400 000 ton çimento istihlâk edi-
yorduk, bugün 1 400 000 ton istihlâk ediyoruz. 
Bunun 1 350 000 tonunu temin etmişiz ve sa
dece 50 000 tonunda darlık çekmişiz. Vaktiyle 
400 bin ton sarf edemezken ve bunu istihsal 
edemezken bugün bir milyon 350 bin tonun 1 
milyon 300 binini buluyoruz. 50 bin ton yani 
bütün ihtiyacımızın onda bir veya yirmide bir I 

1957 C : 2 
eksiği kalıyor, işte çekilen sıkıntı bu 50 bin ton 
içindir. 

Yedek parça yok, sıkıntı var diyorlar.. Aynı 
şey. Eskiden yolu'yok, geçen vasıtası mefkut.. 
Şimdi en az 20 bin kilometre yolu ve üzerinde 
100 bin vasıtası var. 95 bininin her şeyi tamam, 
5 binin bir parçası o anda bulunmuyor. Sıkıntı 
dedikleri bu mu? 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Yedek 
parça var mı! 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Var Beyefendi var.. Her gün adedi artan 
vasıtaların yedek parça ihtiyacı da artar. 99 
nu bulursunuz biri için sıkıntı iddia edilir. Ya
hut tevzi işindeki binde bir aksaklık bu iddiayı 
ileri atmanız imkânıril verir. 

Türkiye'deki motor adedini, motorlu vasıta 
adedim 1950 yılındaki miktarlarına hattâ bu
nun iki misli fazlasına yani 25 bin yerine 50 
bine indiriniz, yedek parçaların mağazalardan 
sokaklara döküldüğünü görürsünüz. (Soldan, 
bravo sesleri) 

Ne gülüyorsunuz? Bilmiyorsanız bunları öğ
renin. (Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

Bakınız beyefendiler.. Sıkıntı, sıkıntı, döviz -
sıkıntısı... Sizlere Türkiye'nin derdinin.ne ol
duğunu, nerede toplandığım arz edeyim ve bizi 
tenkid için vesile ittihaz olunan mevzuların 
nasıl bizim için en şayanı iftihar mevzular ola
rak vasıflandırılması lâzımgeldiğini tebarüz et
tireyim. Dolar bulamıyoruz, şunu yapamıyoruz, 
doğrudur.. Neden? Çünkü, -eskinin on misli vü
satte çalışıyoruz. Motorlu vasıtalar misalini Tür
kiye 'nin bütün ithalât, ihracat ve istihlâk mev-
zularma teşmil edebiliriz. Şöyle ki, Eğer Tür
kiye'yi 1950 senesindeki istihlâk seviyesine far
zı muhal indirmek mümkün olsa bugünkü ihra
catımız, derhal 700 milyon dqlâr fâzlalaşırdı. 
Anladınız mı beyefendiler? 

Yine bir misal olarak arz edeyim : 
Bir milyon ton çimento istihlâk ediyoruz. 

Eski istihlâkimiz ise 400 bin tondu. G00 bin ton \ 
kaldı mı elinizde? 

1950 senesinde 7 milyon, 8 mityon ton buğ
dayla Türkiye kendisini idare ederdi. Bugünkü 
istihlâki indiriniz 7, 8 milyona; elinizde şu ka
dar milyon ton buğday kaldı mı? -Bunun mâ
nası en kurak ve en az mahsul elde edilen so
nede üç, ̂ lört milyon ton zahirenin elinizde kal
ması demek değil midir? 
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işte Türkiye 'nin saadeti ve iktidarımızın 

derdi budur, arkadaşlar. 
Ne gülüyorsun, beyefendi? 
Muhterem arkadaşlar, da'ha konuşacağım.. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Bir şey 

soracağım... 1950 senesinden... 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam-

la) — Sorun Beyefendi, hazretleri. 
REİS — Beyefendi sözünüzün kesilmesine 

müsaade etmezsiniz, her halde. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Tabiî etmem. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — 1950 se

nesinde... 
REİS — Hüseyin Bey, rica ederim, hatibe 

müdahale etmeyin ve sözünü kesmeyin, ihtilâtlar 
oluyor. Sonra icabederse bana muhatabolursu
nuz. Size ihtar ediyorum. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muhterem arkadaşlar... Bütçe üzerinde 
tenkidler cereyan ederken şöylesine mütalâalara 
rastgeliniyor. Deniyor ki : Türkiye'nin ihracatı 
durakladı, hattâ düştü. Ne zaman?.. 1955 ten 
sonra. Türkiye'de ithalât durakladı, hattâ düş
tü. Ne zaman?.. 1955 ten sonra. Ben bu durakla
ma hikâyesinin bir safhasını arz edeyim. 

Beyefendiler... 1954 te 800 bin ton çimento 
ithal etmişiz. Yani ithalât 800 bin ton hacmmda 
bir yekûn gösteriyor. Ondan sonra 1956 da çi
mento gene ithalâtta 300 bin tonluk bir ithal 
kapasitesi olarak görünüyor, 1957 de. ise çimen
to ve bunun gibi daha birçok maddelerin itha
line artık ihtiyaç kalmıyaeak. 1958 de ithalât 
rakamlarım tetkik ederken «Vah, vah.. Türki
ye'nin ithalât kabiliyeti kalmıyor» mu diyece
ğiz? Hangi ithalât kabiliyeti? Bu azalma, bu 
maddelerin memlekette istihsal edilmeye baş-
lanmasmdandır. Meselâ pamuğu alınız.. Eskiden 
İtalya'ya 70 - 80 bin ton pamuk ihraç ederdik. 
Böylece 70 bin ton, ithalât kapasitemiz olarak 
matlûba geçer, ondan sonra 200 milyon liralık 
imal edilmiş pamuklu İtalya'dan memleketimize 
gelirdi. Halbuki dokuma fabrikalarını memleke
timizde kurmuş olmamız hem ithalâttaki durak
lamanın, hem ihracattaki duraklamanın sebebini 
asıl teşkil eder. 70 bin ton pamuk ihracolunmaz, 
200 milyon liralık şu kadar pamuklu da ithal 
edilmez. ^ 

Rakamları böyle bir tetkika tâbi tutmak i§e 
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" gelmediği için yuvarlak olarak deniliyor ki, 
efendim, işte rakam, bakın falan senede şu mik
tar ihracetmişiz, şu miktar da ithalât yapmışız. 
Şimdi ise hem ton olarak düşmüş, hem de ras-
yona bağlanmış... 

Hayır arkadaşlar, hâdise böyle değildir. Bir 
memleketin ticareti umumiyesi yalnız ithalâtın
dan, ihracatından ibaret değildir. Memlekette 
iç pazar namütenahi bir surette inkişaf etmek
tedir. Birçok maddeler ithalât ve ihracat mev-
zuu olmaktan çıkmış, bu iş pazar mevzuu içinde 
mütalâa edilecek hale gelmiştir. 

Bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim, sui
niyet sahibi olanlar, demiyorum ki, suiniyet sa
hipleri, mevcuttur, aynı rakamları kullanarak 
hakikatleri tahrif de edebilirler.Bünu şöyle izah 
edeyim. Meselâ biraz evvel tasvir ettiğim vazi
yette olduğu gibi, ortada bir rakam mevcuttur 
ve onun bir mânası vardır. Bunun mânasını ver
mekte, izahını yapmakta tahrifat yapılabilir. Ra
kam sabittir, doğrudur ama izahı yanlıştır, mu-
harreftir. İşte çimento, pamuklu ve saire hep 
bu tahrif mevzuuna dâhildir. Fakat içimizden 
her hangi bir arkadaşın bilerek bunu yaptığını 
ifade ve iddia etmiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... Ben diyo
rum ki, mahayyirülûkul bir hâdise karşısında
yız. Bunu, bâzı arkadaşların kavraması için söy
lüyorum, kavrasınlar, memnun ve mesut olsun
lar. Bir yeni İstanbul çıkıyor, Türkiye yeni ve 

" Ihuazzam bir kıymet.kazanıyor. Yalnız İstanbul 
değil, memleketin her tarafında modern ve me
deni şehirlerin Anadolu'yu kaplaması hedefi
mizdir ve bunun tahakkuku Anadolu'da yaşı-
yanlarımızın tefekkür tarzına dahi tesir edecek-

' tir. Siz zanneder misiniz ki, arkadaşlar, izbeler
de yaşamakla medeni tefekküre ulaşılır? Asla... 
Bu hedefe ulaşmak için bütün bunların esbabını 
temin etmek gerekir. Bir kere inşaatı memle
kette sureti vkatiyede dış pazarlarla alâkası olan 
bir mevzu halinden çıkarmak programımızın v 
esasıdır. (Soldan, bravo sesleri) Çimentoyu, se
ramiği, boru ve demiri, bütün bu malzemeyi 
dış pazar mevzuu olmaktan çıkarmak lâzımge-
lir. Programsız, plânsız denen Hükümet bunun 
üzerinde çok durmakta ve çok çalışmaktadır. 
(Soldan, bravo sesleri ve alkışlar) 

İktidara geldiğimiz zaman 17 kiremit ve tuğ
la fabrikası bulduk. Şimdi, bunların sayısı 180 
dir beyefendiler, 180... O 17 tuğla fabrikasının 

— 913 
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mamulâtını da memleketin bir ucundan öteki . 
ucuna taşımak lâzımdı. Pişmiş toprağı, nereden 
nereye, meselâ izmir'den Anteb'e, Anteb'den 
Trabzon'a taşımak icabediyordu. Şimdi ise, yur
dun muhtelif köşelerine yayılmış olan fabrika
lar sayesinde nakliye bakımından kazanılan ta
sarrufu düşünmek lâzımdır. Dışardan ithal et
tiğimiz çimentoyu Ankara'ya getirebilmek için 
kaybettiğimiz millî enerjiyi bir hesabediniz. Şi
mendiferlerle naklettiğimiz bu yükte ağır nes
neyi limanlardan alarak, Ankara'ya, müstehli
kin ayağına getiriyorduk. Halbuki, şimdi kilo
da şu kadar tasarruf ediyoruz. Yalnız, Anka
ra'da değil, memleketin bütün sathına yaygın 
fabrikalar kurmak suretiyle sadece bu bakım
dan elde ettiğimiz faydanın ne miktarlara var
dığını hesabedebilirsiniz. Döviz olarak tasar
ruflarımızı da ayrıca düşününüz. 1 

İstanbul Belediyesinin, kuruluşundan beri 
100 küsur sene içinde istimlâk bedeli olarak 
ödediği parayı kayıtlardan tetkik ederseniz, 
Demokrat Parti iktidarının, yalnız son altı 
ayında o yekûnu çoktan aşmış olduğunu görür, 
aradaki azametli farkı anlarsınız. 

Sonra da, bu bedahat karşısında güler, hat
tâ kötü sözler söyliyebilirsiniz.. Çünkü, Hürri
yet Partisisiniz. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Bütün bun
ları reddederim. Biz, kötü lâf söylemeyiz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Ben, bir imkândan bahsediyorum. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Biz, o imkâ
nı kullanmayız. 

REİS — Hasan Bey, iki defa ihtar etmeme 
rağmen Başvekilin sözlerini kestiğiniz ve mü
zakerelerin selâmetini ihlâl ettiğiniz bu İnikat 
için Meclisi terk etmenizi reye arz ediyorum. 

Hasan Kangal'ın Başvekilin sözlerini kesme
sinden ve müzakerelerin selâmetini ihlâl etme
sinden dolayı bu İnikat için Meclisten çıkarıl
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

HASAN KANGAL (Tokad) — Ne zaman 
ihtar ettiniz. Başvekili işhadediyorum. 

REİS — İstirham ederim arkadaşlar, hatip- I 
lerin sözlerini söz ve sual tevcihi ile kesmeyin. 
Çok istirham ediyorum. Buyurun, efendim. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Beyefendiler, ben hem zamanınızı fazla j 
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almamak için hem de sinirlenmekte olan bâzı 
arkadaşların sinirlilik hallerini artırmamak için 
sözlerimi burada bitirmek istiyorum. 

Fakat «eski eserleri tahribediyorlar, ağaçları 
kesiyorlar, plânsız, programsız hareket ediyorlar. 
Bunun mağdurları vardır. Vatandaşlar, cami kö
şelerinde ıstırap çekmektedir. Yeniden yıkılması 
lâzım mıdır?.. Kaç para gidecektir? Parayı nere
den bulacaksınız?» gibi itirazları, arkadaşlarım 
burada şerd etmeden önce bunları tahkik etsin
ler, hakikat derecesini anlasınlar. Bu suretle ken
dilerini tatmin etmiş olacakları gibi Yüksek Mec
lisin de zaman kaybetmesine sebebiyet vermemiş 
bulunurlar. Bize de icraatımız hakkında âdeta 
tefahür etmeye vesile verecek bir vaziyet yaratıl
mamış, olur ki bu, daha da kârı akıldır zannede
rim. (Şiddetli alkışlar). 

REİS — Yusuf Azizoğlu. 
EMRULLAlf NUTKU (Erzurum) — Söz 

istiyorum. 
REİS — Konuşamazsın, Yüksek Heyetin ver

diği karar mucibince bir defa konuştunuz. Grup 
sözcüsü sıfatiyle Yusuf Azizoğlu'na söz veriyo
rum. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Başve
kilin itabına mâruz kaldım, benden bahsettiler. 

AHMET BİLGİN (Krşehir) — Reis Bey hü
kümetten sual sormak mebusun hakkı değil, mi? 

REİS — Sözler bittikten sonra. Hükümet 
olarak konuşan zatın sözü, hükümetin sözünün 
hitamı değildir, Ahmet Bey rica ederim. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA YUSUF AZlZOĞLU (Diyabakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, imar meseleleri müna
sebetiyle bu kürsüden bize cevap veren Demokart 
Parti Sözcüsü Himmet ölçmen arkadaşımıza 

* ve Muhterem Başvekile kısaca arzı cevabedece-
ğim. 

Sözlerime başlarken peşinen söyliyeyim ki, 
Başvekilin bilhassa tavsif ettikleri gibi sinirlen
miş değiliz. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Sizin için söylemedim. Bâzı diğer arka
daşlar için söyledim. 

YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Sinirlen
diniz dediniz de onun için arz ediyorum. Ben 
kendilerini sükûnetle dinledim ve sükûnetle ce
vaplarımı arz edeceğim. 

Himmet ölçmen Bey dediler ki, İstanbul'un. 
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imarı bir mucizedir. Normal zekâ, ve norma] 
akılla bu plâna akıl erdirmek mümkün değildir. 
(Sağdan alkışlar). 

Muhterem arkadaşlar, bizim en büyük temen
nimiz Himmet Beyin bu kelimelerle ortaya koy
dukları prensipler değil, bizim bu memlekette 
hasretini duyduğumuz normal akıl ve zekâ ile 
ortaya koyulmuş plân ve prensiplerdir. (Sağdan, 
alkışlar) Fennin, ilmin ve tekniğin hâkim ol
duğu bu devirde mucizelerden himmet beklemiyo
ruz Himmet Bey! (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bize icraat olarak normali lütfetsinler, bundan 
ötesini istemiyoruz. (Sağdan bravo sesleri). 

Gerek Başvekil Beyefendi, gerekse sözcü 
arkadaşımız finansman mevzuunda, gider öğ
renirsiniz, dediler. Halbuki mebus olarak, bir 
parii sözcüsü olarak burada ortaya vazettiği
miz sualleri, hiç kızmadan, doğrudan doğruya 
bu finansmanın menbalarmı, temin ediliş şek
lini ve kanuni suretlerini anlatmak daha mü
nasip olurdu. 

SOLDAN BlR SES — Hepsi söylendi. 
REİS — Rica ederim Nusret Bey müdaha

le etmeyiniz. 
NUSRET KİRİŞCİOĞLU (Zonguldak) — 

Ben ağzımı açmadım, Reis Bey. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) - • Yalnız 

Muhterem Reis Beyden rica ederini, bu sus
turmak için sarf ettikleri zamanı saymasınlar, 
zaten mahdut 10 dakikamız var. 

REÎS — Saate bakıyorum efendim. 
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) Yine Him

met Beyefendi arkadaşımız yapılan imar yü
zünden istanbul'da ve başka yerlerde ıııuzta-
rip vatandaş yoktur dediler. Ben bu sözü ge
çenlerde Samet Ağaoğlu arkadaşımızın bu kür
süden sarf ettikleri «pahalılık yoktur» vecize-
siylo kıyaslıyacağım ve diyeceğim ki, bu söz
ler ancak bir mizah gazetesine başlık olabilir. 

Himmet Beyefendi dediler k i ; 10 bin vası
tayı lt)0 bine çıkardık, böyle olmasa idi bu
gün yedek parça sıkıntısı olmazdı. 

Bizim şikâyet ettiğimiz noktalardan biri de 
budur, varsın 100 bin olmasın da 50 bin olsun, 
fakat dört başı mâmur olsun, yedek parçası 
ve elemanı tamam olsun. (Sağdan, bravo ses
leri) (Soldan gürültüler). 

REİS — Müsaade buyurun efendim, icabe-
den cevabı alâ,kab sat verir. 
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YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Şimdi 

muhterem arkadaşlar Sayın Başvekile kısaca 
arzı cevap edeyim. 

Sözlerime başlarken evvelâ «Bizi engelleme
mek lâzımdır» sözüne temas edeceğim : 

Neden tenkidlerimizi engelleme şeklinde te
lâkki ediyorlar? Halbuki biz kendilerinden bu
nu beklemezdik. Muhalefetin yapıcı tenkidleri-
ni engelleme telâkki etmek demokrasi anla
yışının icabı olmasa gerektir. Bu tenkidlerimi-
zin içinde kendi işlerine yarayacakları ıslâh 
ve tekemmül ettirerek işlerine medar olacak 
fikirleri bulurlar, alırlar. Kendilerine medaı' 
olmıyanları niçin sabote telâkki ederler, bu
na bilhassa işaret etmek isterim. 

Yalan dediler. Burada, bunun da bu kür
süye yaraşmıyan bir lâf olduğuna işaret et
mekle iktifa edeceğim. 

İstanbul'da 200 kilometre yol yapacaklar
ınım. İki bin kilometre yapılsın, hepimizin bun
dan bu vatanın evlâtları olarak memnuniyet 
duyacağına şüphe yoktur. Yalnız ölçülü ve 
hesaplı bir gidişle İstanbul yollarının muayyen 
plânlarla ele alınması zaruretine işaret ediyo
ruz. 

İstirhamımız, ölçülü ve hesaplı gidiştir. İs
tanbul'un imarı, yolları birtakım imar plânla-
riyle ve ihtisasın tesbiti ile, karariyle yapılabi
lir. Bizim bildiğimize göre İstanbul şehrinin 
tasdik edilmiş, Beyoğlu semti hariç, bir imar 
plânı yoktur Var ise buyursunlar; bizi burada 
tenvir etsinler. Böyle bir şey hakikaten mevcut 
değilse elbette ki, bunun isabetsizliğine itiraz 
edersek yerden göğe kadar haklı oluruz. Sayın 
Başvekil gelin izahat verelim diyorlar, geldik 
işte, izahat lütfetsinler. Bizim mebus olarak mu
rakabe yapacağımız yegâne yer bu kürsüdür. 
Bütçe müzakereleri sırasında memleketin top-
yekûn -muhasebesi yapılırken biz getirdik mev
zuu ortaya koyduk, lütfen izahat versinler. 

«Mutlaka bu kürsüye çıkmak mı lâzım?» 
dediler. Meclis kürsüsüne çıkmak hata imiş, 
suçmuş gibi.. 

Vatanseverlikten ve yurt sevgisinden bah
settiler. Vatanseverliği kimsenin inhisarında 
tutmıyalım. Açıkça görüşlerimizi ortaya koya
lım. Yanlış olabilir, hatalı olabilir. Bunu, gelip-
te ifrat cereyan içinde ele alıp, vatanperverlik, 
yurtseverlikten bahsedip polemik yapmıyalım, 
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Bu bir Başvekile katiyen yakışmaz. Bunu Falı- I 
ri Ağaoğlu söyliyebilir, ama Başvekil söyleme-
melidir. (Sağdan; alkışlar) 

A. FAHRİ AĞAOĞLU (Konya) — Reis bey... 
REİS — Mebus olarak demek istiyor. (Gü

lüşmeler) 
YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; bu kürsüden ortaya atılmış 
bir mevzu hakkında izahat veren Başvekilin 
nasıl sinirli ve asabi v,e hırçın eda içinde konuş
tuğunu ve tenkidin en hafifine dahi tahammül 
edemez bir halde bulunduğunu gördük. Bundan 
eza duyduk. îsmi demokrat olan bir partinin 
liderinde bu kadar sinir ve asabiyetin bulun
ması doğru değildir. Demokrasinin ilk ve esas
lı prensibi, tenkide tahammüldür. Biz, Türk 
milletinin mümessilleri olarak inandığımız, doğ
ru bulduğumuz hususları burada söylemekle, 
ifade etmekle vazifeli ve mükellefiz. (Sağdan; 
alkışlar). 

HÜSEYİN ÇÎMEN (Burdur) — Yalan söy
lüyorsun, hep yalan. 

REİS — Efendim, hatibin sözlerine müda
hale etmemenizi rica ederim. I 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Burası 
memleket meselelerini münakaşa ettiğimiz bir 
yerdir. Senin bu sözlerin ancak bir mahalle 
kahvesinde söylenebilir, Hüseyin Bey. Bu sözü 
size iade etmıeyi dahi kendime yakıştıramıyo
rum. Reis Bey, müdahalelere dikkatinizi çeke
rim. 

REÎS — Efendim, ben kendisine lâzımgelen 
ihtarı bir kere daha yapıyorum. Tekerrür eder
se karar almak için Yüksek Meclisin reyine mü
racaat edeceğim. Siz sözlerinize devam buyu
run. <_ 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Muhte
rem Reis Bey; demin, bu şekilde hareket etmi
yen, kürsüdeki mebusa tariz dahi etmiyen bir 
arkadaşımızı salonu terke davet ettiniz. Bu zat 
bana yalan diye bağırıyor. Ben edep içerisinde, 
hürmet içinde fikirlerimi beyan ediyorum. Ba
na Beyefendi, «Yalan söylüyorsun», diyor. 

REÎS — Beyefendi; sizin konuşmalarınıza 
karışmaması için kendisine ihtarda bulundum. 
Bunu beyan ediyorum, siz bağırıyorsunuz, din
lemiyorsunuz. O arkadaşa birinci ihtarı verdim. j 
Sözlerinize müdahalede devam ederse, bu hare
keti tekerrür ederse, haklarında lâzımgelen ka- , 
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rarı alacağım diye çırpmıyorum, siz işitmemez-
likten geliyorsunuz. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; Başvekil Bey işte 1950 ile bu
günkü istihlâk mevzularımız arasında, şunda 
bunda mukayeseler yaptı. Bizim bilhassa tek
liflerimiz, yapılmasında, ele alınmasında ısrarı
mız mevzuların ele alınmış şekli ve bir plâna bağ
lanma ihtiyacıdır. Plâna bağlanmıyan, ele alı
nış dozu memleketimizin iktisadi ve malî gücü 
ile ahenkli olmıyan mevzular çoktur, bunda teh
like olduğunu söjrlüyoruz. 

HtMMET ÖLÇMEN (Konya) — Hangileri? 
Söyleyin.. 

REÎS — Çok rica ederim Himmet Bey, otur
duğunuz yerden konuşmayınız. Başvekil söz al
dılar, cevap verecekler. Oturduğunuz yerden 
konuşursanız müzakereler ne hale girer? Çok is
tirham ederim. 

YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar; bu mâruzâtımı bir misalle daha 
güzel şekilde arz edebilirim. Bir kalb hastası için 
dijitalin zaruri bir ihtiyaçtır, bilirsiniz. Bunun 
günde 60 damlası hastanın hayatını kurtarmayı 
temin öder. Ama bu hastaya günde 100, 120, 
150 damla verirseniz o hastanın durumunu ağır
laştırır ve yatağa düşürürsünüz. Binaenaleyh 
memlekette ele alman işlerin dozunu, ölçüsünü 
malî imkânlarını hesaba katmak lâzımgelir. 

«Mesudolsunlar diyor, iyi işler filân filân...» 
diyorlar. 

Bu ne demek?.. îyi isleri gören muhalefet ne
den betbaht olacak? Nihayet hepimiz bu vata
nın evlâdıyız. îyi işler yapılmasının peşindeyiz. 
îyi işler yapıldıkça hep birlikte mesut oluruz. 
Eğer şikâyetlerimiz varsa bu vatan için daha iyi
sinin yapılmasını temenniden ibarettir. îyi ya
pılan bir iş karşısında duyduğumuz huzura mu
kabil noksan bir mevzu için vâki ikazımız neden 
bir garazkârlık olsun? 

I Muhalefetin yaptığı tenkidlerin haklı taraf
larını görebilmek üzere kendilerini demokrasinin 
müsamahakâr kabul tarzına adapte edebilirlerse 
ve muhalefetin getirdiği ve haklı olduğuna kaani 
bulunduğu meselelere kulak verirlerse muhalefe
tin birçok dâvalarını bu kürsüden kendilerinin 
itiraf edemediği hakları teslim ederlerse bu mem
leketin ıstırapları büyük ölçüde hafiflemiş ola* 

| çaktır. Memleketin mukadderatına müessir... 

- m-
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R E l S — Müddetiniz bitmiştir, efendim. 
YUSUF AZlZOĞLU (Devamla) — Peki 

efendim. «Benim dediğim dedik, yaptığım doğ- I 
rudur, benîm ele aldığım mevzular hakkında en 
samimî ve en doğru tenkidlere dahi tahammülüm 
yoktur» diyor, Başvekil. Bu, ne demokrasi zih- j 
niyeti ile ne de memleketin menfaatleri ile kabili | 
telif değildir. 

REÎS — Buyurunuz, Başvekil. 
BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Istan- | 

bul) — Muhterem arkadaşlar... Arkadaşım, be- j 
nim, konuşurken çok sinirli bulunduğumu söy
ledi. Hakikatte sinirlilik diye görünen husus, 
şahsan bir şevkti heyecan içinde bulunuşumdur. 
Bunu tasrih etmek isterim. 

Filhakika iktidar olarak geceli gündüzlü ıs- ) 
tırabmı çekerek vücuda getirdiğimiz işlerin bu
rada muhasebesini yaparken şevkü heyecan için
de bulunmamızı mazur telâkki etmenizi rica ede
rim. 

Şimdi şunu arz edeyim : Yüz bin vasıta geti
receğinize elli bin vasıta getirseydiniz, deniyor, i 

Muhterem arkadaşlar... Bu, son derece güç 
bir ayarlamaya tevakkuf eden bir husustur. 
Bilmiyorum, iktisadi hayatın bu derecelerde 
ayarlamaya tahammülü var mıdır? ihtiyatlı ola
lım derken memleketin elini kesmekten bihak
kın endişe ederiz. 

Yedek parça meselesine gelince, bu mesele 
de pahalılık meselesi gibi konuşula konuşula ba
yatlamış ve eskimiş mevzular haline geldi. Bil-
miyerek söyleniyor. Yedek parça ithali için ya
pılan döviz tahsislerinin rakamlarını vereyim • } 
1955 senesinde 3 930 000 lira, 1956 senesinde ise I 
8 216 000 lira. 

Ziraat aletleri ve makinaları yedek parçala
rı için, 1955 senesinde 2 994 000 lira, 1956 sene
sinde 8 921 000 lira. Oto ve kamyon yedek par- | 
çaları için, 1955 senesinde 8 292 000 lira, 1956 
senesinde 13 828 000 lira., iç ve dış lâstikler için 
1955 senesinde 18 285 000 lira, 1956 senesinde 
42 640 000 lira... Traktör yedek parçaları için, 
1955 senesinde 3 930 000 lira, 1956 senesinde 
8 216 000 lira... 

Muhterem arkadaşlar... Bu rakamları fark-
etmemiş olacaklar ki, bu mevzular aktüel, taze, 
fevkalâde ehemmiyetli mevzular diye ele alına
rak üzerinde ehemmiyetle durulmaktadır. Hal
buki bu rakamlar gösteriyor ki, 1955 te ve 1956 
da mühim ve muazzam bir terakki kaydetmişiz- » 
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dir. 1957 de 1956 dan daha da mühim terakkiler 
kaydedeceğimiz her türlü şüpheden varestedir. 

Kendileri normal zekâ, normal ölçü istiyor
larmış. Acaba normal ölçü şu memlekette eski 
devirde görmiye alışmış olduğumuz ölçüler mi
dir? Koca istanbul'un 37 milyon liralık bütçesi
ne normal der misiniz? Uğraşırsınız, bunu 100 
milyona çıkarırsınız. Hem de ne zaman? Atom 
devrinde Beyefendi... Bizim, işleri tutmaktaki 
geniş ölçümüzü işleri yürütmekteki büyük sü
ratimizi neden normalin üstünde telâkki ediyor
lar... Dünya muazzam bir süratle ileri giderken 
normal diye bizi dünün ölçülerine bağlamak re
va mıdır? 1950 de istanbul bölgesinin Karayol
ları bütçesi o normal dedikleri ölçüye göre üç 
milyon lira civarında idi ve istanbul Belediye
sinin üç buçuk kamyonu vardı. Biz normalin üs
tüne çıktık. Üç milyon lira civarında bulunan 
istanbul bölgesi Karayolları bütçesini 48 mil
yona çıkardık. Sayılan 900 küsura ulaşan dev 
gibi makinalarla vasıta miktarını takatimizin 
üstüne çıkardık, imkânları acaba ne ile ölçü
yorlar? Bu memleket üç sene kuraklık çekti. 
Eğer insaflı konuşmak icabediyorsa tabiatın ve
rimsizliğini de nazarı itibara almaları lâzımge-
lirdi. Bırakınız geçmiş üç senenin ikisini. Son 
sene zarfında bir miktar, daha yağmur yağsay-
dı, bugün bunların çoğu konuşulacak mevzu ol
maktan çıkardı, imkânları normal mi değil mi, 
malî takatine uygun mu değil mi tarzındaki mü
lâhazalarla bir memleketi topuklaya topuklaya 
yerinde bırakacak olursanız o memleketin ilerle
mesine imkân kalmaz. 

Arkadaşlar... Demokrat Parti, dinamik bir 
teşkilâttır. Yurdun bütün imkânlarını ve mem
balarını harekete getirmek azmiyle ortaya atıl
mıştır ve bunu tahakkuk ettirmektedir. Şu bu 
eserler bitmiyecek demişler. Hangisi bitmiye-
cek? Hepsi bitecektir, arkadaşlar. Dün Seyhan, 
Tunçbilek, Sarıyar, yarın ve öbürgün ötekiler... 
Yeni haber aldım, Kemer barajında yevmiye dö
külen betonun vâsıl olduğu miktar 2 700 ton
dur. Halbuki Sarıyar Barajı inşaatında biz 1 200 
ton vasatiyi bir türlü bulamamıştık. Bugün ise 
2 700 tondayız. Mühendisler bilirler, bir apart
man inşaatında çimento bakımından vasati 
ölçü nedir? 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Azami 500 
tondur, 
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BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam

la) — Demek ki, Kemer barajının inşaatında aşa
ğı % yukarı yevmiye 10 apartmanın betonu dökül
mektedir. işte işlerimiz. Bu süratle yürütülüyor, 
arkadaşlar. Başlanan eserlerin bir kısmı da iş 
programlarının ilerisindedir ve bunların hepsi 
bitecektir. 

Muhterem arkadaşlar,.. Bir zamanlar bu eser
lerin seçim tesisleri olduğu söylendi. Hükümet, 
bunların temelini attı ama temeller su doldu, ora
larda sivrisinekler hastalık yapıyor, denildi. Hal
buki bir kısmının inşaatı bitmek üzeredir ve bir
çoğu da yüzde 80 - 90 ikmal edilmiş vaziyettedir. 
Fakat tamamlanmaları için daha bir müddet 
geçmesi icabediyor ya,... yine bitmiyecek diyor
lar ve bitmiyecek lâfı ile bir müddet daha avu
nuyorlar.. Ama buı, ancak bir avunmadan ibaret 
kalır. 

Muhterem arkadaşlar; başka bir noktaya geçe
yim : İstanbul'da büyük işler yapılıyor. Ama bu 
değirmenin suyu nereden geliyor diye sorulu
yor. Ne yaptınız orada, bir darphane mi tesis et
tiniz de para mı basıyorsunuz, demek istiyorlar. 
Arz edeyim: Gayet basit beyefendiler, istanbul'un 
en mühim piyasası, meselâ Balık Pazarıdır. 
Burası kargacık, burgacık birer katı geçmiyen bi
nalarla doludur. Yani o güzelim arsadan sadece bi
rer kat bina olarak istifade ediyoruz. Neden? Vak
tiyle öyle yapılmış... Bıraksanıza 4 kat yapsın. 
Fakat 3 - 4 metrelik yola 4 kat yapılabilir mi? 
Elbette yapılamaz. Onun için bu giranbeha yerler 
bir kat üzerinden kullanılmakta idi. Orada ya
tan millî servet asgari namütenahi idi. Biz ne yap
tık? Yol açtık, arsanın yarısını yola verdik. Fa
kat buna mukabil 4 kat, 5 kata müsaade ettik. 
Anladınız mı? Bu pek güç bir mesele değil muh
terem arkadaşlarım, yeter ki, memleket işini ken-
dinizinkinden 10 kat, 20 kat fazla benimseyin. 
(Soldan, bravo sesleri ve şiddetli alkışlar) 

«istanbul'un plânı var mı, Beyoğlu'nun plânı 
var mı?» diyorlar. Beyefendiler, size son defa katî 
olarak arz ederim ki, plânsız tek adım dahi atıl
mamıştır. Hepsi plânlı ve programlıdır. Yapılan 
işlerin malî takatimize muvazi olmasına da son j 
derece ehemmiyet verilmiştir. 

Yapılan işlerin bir noktada durduğunu, bir 
noktada başarılamadığmı, yarım kaldığını gö
rürseniz, teşrif edersiniz, beni bu sözlerimle il
zam ederek, muaheze, tenkid ve mesul edersi
niz. Fakat, ortada fol yok, yumurta yokken ko-
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nuşmak neye? Bunlar, takatimiz dahilindedir 
ve bir plâna bağlıdır. 

Bu münasebetle arz edeyim : istanbul'da 
birçok yerler yıkılıyor. Muhalefet sözcülerinin 
gelişigüzel yıkılmaya misal olarak gösterebil
dikleri tek mevzu inhisarlar Müdüriyeti Umu-
ıniyesi binasıdır. Bunun da esasını arz edeyim : 
Bir defa bu bina on senelik müsaade ile yapıl
mıştır? Bu müddet ise çoktan bitmiş olup bina
nın mutlaka yıkılması lâzımgelmiştir. Çünkü, 
burası şehir plânında boştur. Mesele vazıh de
ğil mi? 

Biz, yıktığımız yerden çıkacak olan Devlet 
dairesinin nereye yerleştirileceğini de hesabet-
mek mecburiyetindeyiz, inhisarlar Umum Mü
dürlüğünün işgal ettiği dairelerin de nereye 
yerleştirileceği problemiyle karşılaştık. Bu ara
da da esasen ilk fırsatta yıkılacak olan bu bi
nanın 10 ilâ 20 metrelik bir kısmını ortadan 
kaldırmak suretiyle o civarda yaptığımız imar 
faaliyetlerinin daha müsmir bir hale getirilme
sini düşündük. Bu arada inhisarlar Umum Mü-
djirlüğünün yerleştirileceği yeri de bulduk. 
Şimdi, bu binayı toptan ortadan kaldırarak bu 
sahayı esas plânda mevcudolduğu şekle ifrağ 
edeceğiz, işte bütün istanbul'da plânsız, hare
ket edildi, iddiası ile araştırılıp bulunan mev
zuun hazin hikâyesi de bundan ibarettir. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Dosya 
dolu. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Muztarip vatandaş, pahalılık... Bütün 
bunlar birer tekerlemedir. Pahalılık vardır, 
yoktur mevzuunu birçok defalar münakaşa et
tik, gene de münakaşa ederiz. Eğer pahalılığı 
fiyatlardaki tereffü, diye mütalâa ediyorlarsa 
bu mütalâalarını tashih ettikten,-- sonradır ki, 
kendileriyle bir münakaşaya girişilebilir. 

100 bin vesait getirilmemeliydi, diyorlar.. 
Muhterem arkadaşlar., istanbul'a, Ankara'

ya gidiniz, vesaiti yollar almıyor. Bunların ye
dek parçaları, petrolü ve taşıyacak yükü yok da 
nasıl böyle işliyebiliyorlar? Boğaziçi'ne veya 
istanbul'un her hangi bir tarafına gidiniz, bü
tün vesait teşbih tanesi gibi birbirine bağlan
mış gibidir. Bunlar, deniz suyu ile mi işliyor? 
Bunlar bahçelerden tedarik edilmiş lahana yap
raklarından, karpuz kabuklarından elde edilen 
parçalarla mı işlemektedir. Nedir bunlar.? (Sol
dan, bravo sesleri, alkışlar) -
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Bir defa memlekette cereyan eden hâdisele- ' 

rin manzarasına bakmalı, ondan sonra konuş- I 
malıdır. Ve eğer buna şebih birtakım mütalâa
lar öne sürülecekse, dostlar, dostlar bunda bir 
iş olmak lâzımgelir, demelidir. Filvaki lâstik, 
yedek parça, petrol yok, taşıyacak vatandaş yok, 
taşıyacak yük yok, ıstırap var diyorlar. O halde 
gördükleri nedir? Ey dost, bunda bir iş vardır 
deyip tetkike koyulmaları lâzım gelmez mi? 

Muhalefetin tenkidlerini engelleme telâkki 
etmek doğru değildir, diyorlar. 

Bir defa falan kimseye tevcihi hitabederelı 
bir isnatta bulunmadım. Ancak İstanbul'un ima
rı meselesinde engellemelerle karşı karşıya kal
dığımız, karşılaştığımız bir emri muhakkaktır. 
Bunu ifade ettim. Ağaç kesmekte, yol açmakta, 
gece konduları kaldırmakta, velhasıl imarın bü
tün saf analarında birçok itirazlarla, ve asarı atî-
kayı ortadan kaldırıyorsunuz, yok ediyorsunuz, 
plânsız çalkıyorsunuz ithamları ile karşı karşıya 
kaldık. Ben içimdeki bu ıstırabı, bu hicranı bu
radan ifade ediyorum. Bunu gazetelerde gör-
müşsünüzdür. Benden evvel konuşan diğer ar
kadaşlarım ne söyledi, bilmiyorum. Onlar da 
ayni şeyleri söylemişlerse, ne yapayım ki bu ce
vaplarım kendilerine de raci olmak lâzımgelir. 
imar hareketlerinden bahsedilirken karşılaşanı
mız engelleri söylemek vazifemdi. Söylediklerim 
bunlardan bahsedenlere elbette cevap teşkil eder. 
Ben muhalefetin tenkidlerine tahammül etmiye-
cek insan değilim. Dünyanın neresinde benim 
kadar hücuma mâruz kalmış insan vardır? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Demok
rasi yalnız bizde de ondan. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Kolay değil, kolay değil. Bakınız be
nim sözlerime dahi tahammül etmek müşkül olu
yor. Evvelâ iğneyi kendine sonra çuvaldızı kar-
şmdakine.. Adnan Menderes'in işitmediği söz kal
madı. Fakat Menderes bütün bunların hiç birine 
ehemmiyet vermeden faaliyetlerine, işlerine de
vam etmeyi prensip ittihaz etmiştir. (Soldan 
alkışlar) Kaybedecek zamanımız yoktur ve De
mokrat Parti- iktidarı ağır mesuliyeti yüklenmiş 
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ı olarak vazife görmektedir. Mesele bundan ibaret-
I tir. (Soldan alkışlar). 

Yalan sözler bu kürsüye yakışmaz.. Yalan ya
landır. Yalan müstehcen bir kelime değildir. 
Eğer yalan söyliyerek bir isnat yapılırsa hakika
ten mezmumdur.. 

YUSUF AZÎZOÖLU (Diyarbakır) — İspat 
hakkı yok. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (De
vamla) — Benim buradaki sözüm şu veya bu 
şahsa matuf olmak üzere değil, ortaya atılmış 
olan dedikodu kabilinden, hakikatle ilgisi ola-
mıyan, asıl ve esastan âri bulunan, hulâsa mu
halifi hakikat, daha doğrusu yalan oları sözle
re racidir. Binaenaleyh, isterseniz hakikatle 
kabili telif değildir diyeyim, isterseniz haki
kate muhaliftir diyeyim, isterseniz hakikatle 
ilgisi yoktur diyeyim, isterseniz Türkçesi, yalan 
diyeyim. (Soldan, gülüşmeler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) Padişahın 
rüyasını unutma Menderes... 

REİS — Başvekil Beyefendi, devam edecek
seniz Umumi Heyetten karar almam icabeder. 

BAŞVEKİL ADNAN MENDERES (Devam
la) — Hayır efendim, sözlerimi bitirdim. 

RElS — Ankara Üniversitesi 1957 yılı Bütçe 
kanunu lâyihasına (323) rey verilmiştir; (295) 
kabul, (28) ret. Muamele tamadır, lâyiha tas
vip Duyurulmuştur-. * 

İstanbul Üniversitesi 1957 yılı Bütçe kanunu 
lâyihasına (328) rey verilmiştir; (301) kabul, 
(27) ret vardır. Muamele tamamdır, lâyiha tas
vip buyurul muştur. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı Büt
çe kanunu lâyihasına (329) rey verilmiştir. 
(305) kabul, (23) ret, (1) eekinser. Muamele 
tamamdır. Lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

Beden. Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 
Bütçe kanunu lâyihasına (307) rey verilmiştir. 
(282) kabul, (25) ret, Muamele tamamdır. Lâ
yiha tasvip buyurulmuştur. 

Bu gece saat 21 de toplanılmak üzere celse
ye son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,00 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 21,07 

REÎS — Reisvekili Agâh Erozaıı 

KÂTİPLER : Hakkı Kurmel (Kayseri), Ömer Mart (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Çorum mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
Nafıa Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi 

üzerindeki müzakerelere Devlet Su İşleri Umun 
Müdürlüğü ve Karayolları Umum Müdürlüşnı 
bütçeleriyle birlikte devam ediyoruz. 

Söz Cumhuriyetçi Millet Partisi adına Os
man BöJükbaşı'nmdır. (Yok, sesleri) Söz alma 
sırasına göre devam ediyoruz. Mehmet Hazer. 
(Vazgeçti, sesleri.) Halis Tokdemir. 

HALİS TOKDEMİR (Gümüşane) — Muh
terem arkadaşlarını, bendeniz, Muhterem Nafıa 
Vekilinin, Başvekilin ve Demokrat Parti Sözcü
sü arkadaşımızın konuşmalarından sonra, haki
katen söz sıram gelmesine rağmen, konuşmamın 
fazla olacağı kanaatindeyim. Yalnız bu bütçede 
Emrullah Nutku arkadaşımın ve bilhassa Hürri
yet Partisinden konuşan diğer arkadaşların ko
nuşmalarına, bana göre verilmesi icabeden bâzı 
cevaplar olduğu için bendeniz, huzurunuzu, af
fınıza sığınarak tasdi etmiş bulunuyorum, özür 
dilerim. 

Şimdi efendim, arkadaşlarımız benim şahsi 
kanaatim ve tahminim hilâfına olarak tenkid-
lerde bulundular ve birçok şeyler söylediler. 
Söyledikleri hususları bendeniz not ettim. Nafıa 
bütçesinde, Demokrat Parti iktidarının bilhassa 
Nafıa bütçesinde tenkid edebilecekleri, hakika
ten tenkide değer bir yer bulmalarının gayri-
mümkün olduğunu gördüm ve tesbit ettim. Ben
deniz şunu bekliyordum. Hiç olmazsa, bu iktida
rın en müspet sahası olan ve eserleri en müspet 
şekilde muhalif ve muvafık her kesin gözü önün
de bulunan, Nafıa işlerimiz hakkında muhalif 
arkadaşlarımız istemiyerek de olsa buraya çıkıp 
bir küçük teşekkürle inecekler, diye bekledim. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Hayali hâm 
derler buna!.. 

HALİS TOKDEMİR (Devamla) — Emrul
lah Nutku arkadaşımız buraya sadece muhale
fet sözcüsü olarak çıktı, tenkid yapacaktı... Müs
pet eserler karşısında tenkidini yapamadan indi. 
Tenkidi yapamadı dedim, çünkü «yol yapmışsı
nız, baraj yapmışsınız, bunlar lüzumsuzdur.» de
medi, «sulama yapmışlar bu sulama lüzumsuz
dur.» demedi, çünkü kendisine dokunmaktadır. 
Ne dedi? «Efendim, maliyeti dün bu iken, bugün 
bu olmuş.» dedi. Ne dedi? «İstanbul, Ankara 
imarı zamansızdır, yersizdir. Bu kadar paraları 
buralara harcamak bugün için lüzumsuzdur.» 
dedi. 

Evvelâ bendeniz şunu arz edeyim. Tamamiy-
le usul bakımından ne Ankara ne de İstanbul 
imarı Nafıa bütçesini alâkadar eden bir mevzu 
değildir. Nafıa bütçesinde İstanbul ve Ankara 
imarından bahsetmek, sırf tenkid yapmak için 
konuşmanın ta kendisine bir misaldir. Bu iti
barla bunları bir tarafa bırakması lâzımdı. Bun
dan başka ben Emrullah Nutku arkadaşıma şu
nu da arz edeyim. Birçok arkadaşları gibi, şim
diye kadar gördüğümüz birçok bütçe! erde, çı
kıyorlar, bütçe tenkid edeceğiz diye, Başvekil 
şuradan kalkmış, Başvekil şuraya gitmiş, Baş
vekil buraya gitmiş... Diyorlar. 

REİS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
HALİS TOKDEMİR (Devamla) — Bu bütçe 

tenkidi değil, beyefendiler. Bu doğrudan doğru
ya bu arkadaşlarca bu kürsü istismar edilerek, 
Başvekile karşı şahsi husumetlerini birtakım ce
vapları Başvekile ulaştırmasından başka bir şey 
değildir. Eğer Başvekilden bir alacakları varsa, 
görüşecekleri bir şey varsa bu kürsü istismar 
edilmemelidir. 

Ticaret Vekâletinin, Millî Eğitim Vekâleti
nin, Devlet sektöründeki diğer işlerin istismar 
edilerek bir şahısla uğraşmak bir partinin şiarı 
olmamalıdır. 
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Bendeniz bu bakımdan Hürriyet Partisinin 

ciddî bir bütçe tenkidi yaptığına ve ciddî bir 
parti olduğuna kaani değilim bu bakımdan. 
(Soldan, alkışlar.) 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Söz is
tiyorum. 

R E İ S — Ne hakkında? 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Sataştı. 

(Sağdan, Grup namına, sesleri.) 
REİS — Emrullah Beyefendi, Grup adına 

konuşmanın bir defaj^a mahsus olduğuna dair 
karar vardır. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Ben sa
taştı, diye söz istiyorum. 

REİS — Emrullah Nutku arkadaşımız zatî 
hakkında sataşma iddiasındadır. Riyaset sataş
mayı kabul etmiyor. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Zaten 
konuşturmuyorsunuz ki. 

REİS — Bu beyanınız yersiz ve haksızdır. 
Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grupu 

adına Osman BÖlükbaşı. 
Cumöıuriyetçi Millet Partisi Grup Reisi Os

man Bölükbaşı, buyurun. (Havayı bozma ses
leri) 

CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ MEC
LİS GRUPU REİSİ OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kır
şehir) — Arkadaşlarımız daha söze başlamadan 
bir nasihatte bulunuyorlar. «Havayı bozma» di
yorlar. Türk Milletinin menfaatleri bahis mev
zuu olduğunda icabında bu kürsüde fırtınalar 
bile yaratırız. (Gülüşmeler) 

Bendeniz bir nokta üzerinde durmak zarure
tini Sayın Başbakanın konuşmasını dinledik
ten sonra hissettim. Sadece bir nokta üzerin
de duracağım. 

Bu memlekette kimse İstanbul imar edilme
sin, Ankara imar edilmesin, hattâ Çemişkezek'in 
üç haneli köyü imar edilmesin, demez. Yalnız 
bir ehemmi mühimme tercih etme kaidesi var
dır. Bir Hükümet bu kaideden inhiraf ettiği 
zaman onu tenkid etmek tabiî bir şeydir. 
Geçen yıl şurada, bütçe müzakeresi cereyan edi
yor. Muhterem Başvekilimiz yapılan tarizlere 
cevap verirken aynen şunları söylüyor: «Anka
ra 'da diyor, üç, beş tane büyük bina nasılsa gö
zümüzden kaçtı, hatalarımızı itiraf ediyorum. 
Keşke bunları yapmasa idik de memleketin 
mahdut imkânlarını müsmir sahalara yatırsa 
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idik.» İsabetli olarak bu pişmanlığı ifade eden 
bir Başvekil Bütçe Encümeni raporundaki tah
mine göre millî gelirin düştüğü ve biraz evvel 
kendisinin şikâyet ettiği üzere üç yıldan beri 
kuraklık devam ettiğine göre nasıl olur da çi
mentonun azaldığı, ithalâtın azaldığı ve yiyecek 
buğdayımızı Amerika'dan getirmeye mecbur 
olduğumuza, üıattâ çocuklarımızın hayatı ile 
alâkalı ilaçlan bulumamanm ıstırabını çektiği
miz günlerde böyle büyük bir imar faaliyetine 
girişirler? Ben iktisadi bakımdan meseleyi mü
talâa edeceğim ve bu sözlerimin mesnedi de yi
ne Sayın Başvekilin sözleri olacaktır. (Gürül
tüler) Sabırlı olun beyim, sabırlı olun. Sizin de 
evinizi yıkmadık ya. 

Arkadaşlar; Ankara, İstanbul güzel olacak 
diye bir adamın evini yıkıyorsunuz. Evini yık-

. tığınız adama ev yapmazsanız, memleketteki 
mesken buhranı dolayısiyle vatandaş muztarip 
olacaktır. Dükkanını yıktığınız adama dük
kân yapmazsanız vatandaş ıstıraba duçar ola
caktır. Dükkânını yapmazsan, evini yapmazsan 
vatandaş ıstırap çeker. Yaparsan ilâca para 
bulamadığın bir zamanda devletin mahdut dö
viz imkânlarını, yatırım mallarını gayrimüsmir 
sahalara tevcih etmiş olursun. Geçen sene bu
rada bu sözleri söyliyen, pişmanlığı ifade eden 
bir Başvekilin 195G yılı içinde kesif bir imar 
faaliyetine girişmesi müdafaa edilir bir hareket 
değildir. Sadece bu noktai nazardan tenkid edi
yoruz, yoksa her köyün imar edilmesini, imkâ
nını buldukları takdirde, isteriz ve kendisi ile 
beraberiz. Ne diyor Muhterem Başbakanımız? 
Bir finansman tarifi yaptı. Âcizane okuduğum 
hiçbir iktisat kitabında böyle bir finansman ta
rifi görmedim. Balıkpazarı'nda dükkânları yı
kacak, kargacık, burgacık sokaklar ortadan kal
kacak, bir ka*.lı binanın üzerine bu durum, do
layısiyle birkaç kat çıkamıyan mülk sahibi sa
ha genişleyince, muhit güzelleşince bunun üze
rine beş kat yapacakmış. Soruyorum Başvekil
den; mülk sahiplerinin lıerbirisi milyarder olsa 
o binayı yaparken ne kullanacak? Çimento kul
lanacak, demir kullanacak, sıhhi malzeme kul
lanacak; bütün bunlar da dövizle temin edile
cek. (Soldan, bunların hepsi memlekette var 
sesleri) Var, var diyorlar, cevap vereceğim. 
(Var, var sesleri) 

REİS — Müsaade buyui'un, hatibin sözünü 
kesmeyin. 
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OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka

daşlar, karşınıza çıktığım zaman nefsime olan 
saygım kadar size karşı da saygım vardır. Ben 
mesnetsiz söz söylemem. Çimento varmış, de
mir varmış. Açm, açın İstatistik Umum Mü
dürlüğünün bültenini. Çimento ithali 1955 te 
810 bin ton olduğu halde 1956 da 292 bin tona 
düşmüş. (Soldan gürültüler) Müsaade buyuru
nuz. 195,6 yılında dahilî istihsal, çimento itha-
lindeki düşüşü karşılıyacak mahiyette değildir. 
Aradaki farkı okuyayım size : 1955 yılında is
tihsal ve ithal edilen çimentonun yekûnu 1 mil
yon 632 bin ton. Hükümet bütün bütçe gerekçe
lerinde yıldan yıla çimento ihtiyacı artıyor, di
yor. Her halde 1956 yılında bu ihtiyaç ortadan 
kalkmadı, daha da arttı. 1956 da ne olmuş ba
kınız. ithalât 810 bin tondan 292 bin tona düş
müş. Bu suretle dahilî istihsal ve ithalâtın ye
kûnu 1 milyon 263 bin tonu bulmuş. Geçen se
nenin 1 milyon 632 bin tonundan bunu tenzil 
ederseniz çekilen çimento sıkıntısı hakkında bir 
rakam elde edersiniz. 

Çimento sıkıntısı var, demir sıkıntısı var, 
döviz yok, ilâç alacak para dahi zaman zaman 
bulunamıyor. Arkadaşlar, şahsi misal vermek 
istemezdim, hepinizin evlâdı var. Çocuğum me
nenjit oldu, çocuğumu ölümün pençesinden kur
tarabilmek için, 4 şişe Stroptomisin bulabilmek 
için, benim ne çektiğimi arkadaşlarım bilir. 
(Soldan, buldun ya sesleri) Müsaade buyur, mü
saade buyur. Falan vilâyette, dost bir doktor 
vardı da, onda birkaç şişe varmış, o gönderdi. 
Numune Hastanesinde Stroptomisin bulunmadı
ğı için yüzüstü bırakılmış birçok çocukları ıs
tırapla gördüm. (Vah vah sesleri) Hakikatlerin 
ve mantığın karşısında taş yürekli vah vah ses
leri ile, istihza ile hiçbir şey kazanılmaz. Hele 
böyle söyliyenler bu hareketleri ile hiç büyü-
mezler. 

Arkadaşlar, memlekette bir zirai kalkınma 
var diyoruz. Değil mi? Size istatistik okuyaca-

. ğım. (Soldan, ziraat bütçesinde konuş sesleri) 
Yedek parçadan bahsedildi. Arkadaşlar, biraz 
evvel Başvekil yedek parça sıkıntısı olmadığın
dan bahsetti. Yedek parça ithalâtının seyrini 
İktisat ve Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi
nin neşrettiği bültenden okuyacağım. (Soldan, 
gürültüler) Hayır, Başvekil burada hesabını 
verdi. Başvekil için mubah olan bizim için de 
mubahtır. Aksi takdirde demokratlık hakkını 
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kaybedersiniz. (Gülüşmeler) (Soldan, Ösmân 
Bey havayı bozuyorsun sesleri) Ben niye ha
vayı bozdum? Hakikati söyledim. Havayı boz
mak hakikati söylemekse bu memlekette hava 
40 bin sene bozuk kalsın. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Osman Bey, karşılıklı konulmayın, 
beş dakikanız kaldı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, 1950 den sonra bu memlekette kesif bir 
makineleşme hareketi başlıyor, ziraatte. Oku
yorum; traktör yedek parçalan ithalâtına ait 
rakamları okuyorum; yıllar geçtikçe %zla trak
tör giriyor, \edek parça ihtiyacı günden güne 
artmaktadır. Girenler yıpranıyor, yedek parça 
ihtiyacının yıldan yıla artması icabeder. Ba
kınız ithalât nasıl bir seyir takibediyor: 

1951 traktör yedek parça ithalâtı 4 938 000 
1952 » » » » 11 947 000 
1953 » » > » 1İ 658 000 
1954 » » . > » 6 333 000 
1955 > » » » 3 930 000 

(Soldan; gürültüler, 1956 yi da oku sesleri) 
Müsaade buyurun; 1956 dan medet umma
yın. İthalâtın seyrine bakınız. (Gürültüler) Mü
saade buyurun. Merak etmeyin, merak etmeyin, 
onu da okuyacağım. Hüccet mi bulduğunuzu 
zannediyorsunuz? Memlekete giren traktör se- ^ 
neden seneye artıyor ve traktör sayısı 45 bini 
geçiyor. Fakat yedek parça ihtiyacı arttığı hal
de traktör yedek parçalarının ithalâtı azalıyor. 
Buna'isabetli politika denilemez. (Soldan; gü
rültüler, 1956 yi da oku, sesleri) Tamam, ta
mam. Arşimet gibi noktayı istinat buldular, dün
yayı yerinden oynatacaklar. Müsaade buyurur-
san onu da okuyayım da merakın teskin edil
sin Kirişcioğlu. 

ADNAN TÜFEKÇİOÖLU (Giresun) — Na
sıl getirdiğimizi biliyor musunuz? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Evet, 
Amerika'dan getirilip burada monte edilen bâ
zı traktörler de var. Ocak - Ağustos 1956 dev
resine ait Dış Ticaret Dairesinin istatistiğinden 
okuyorum, okuyayım da merakınız zail olsun. 
Bu devrede traktör ithalâtı 3 472 000, yedek 
parça 6 609 000 lira. (Soldan; gürültüler) Da
ha makinalaşmaya başladığımız ilk yıllarda ye
dek parça ithalâtı 1 1 - 1 2 milyon lira olduğu 
halde; traktör sayısı 45 bini bulduğu zamanda 
en fazla bu son yıllarda, 1956 da, 9 - 10 milyo-
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im ancak bulabiliyoruz. (Soldan; gürültüler) j 
Aynen söylüyorum. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — İçerde de 
yapılıyor, onları da söylesene. Lâtakrabüssalâte-
ciler deme burada. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Baş
vekil buraya gelsin de geçen sene birkaç umum 
müdürlük binasının yapılmasından duyduğu 
pişmanlıkla bugün giriştiği imar bereketleri 
arasındaki tezadı izah etsin. îstanbulu ikinci 
defa fethedeceğiz diyorsunuz bu kürsüde. An
laşılan 1958 de istanbul'a taarruz var. 

REİS — Rölükbaşı Beyefendi, Bölakbaşı Be
yefendi, vaktiniz doldu. 

REİS — Hüseyin Çimen. 
HÜSEYÎN ÇİMEN (Burdur) — Çok muh

terem arkadaşlar; benden evvel konuşan arka
daşlarım, Halis Tokdemir'in sözleri hakikati 
ortaya sermiştir. Bugün Türkiye'de dünya mil
letlerinin dahi takdir ettiği kalkınmada, bilhas
sa başta nafıa teşkilâtımızın çalışmaları büyük 
yer almaktadır, bütün dağ yolları, köy ova 
köyleri örümcek gibi yollar birbirine bağlan
mıştır, bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Bu yapı
lan işleri efkârı umumiyeye kötü anlatan kim
selerin kamrı d an şüphelenmek lâzımdır. (Sağ
dan; gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Benim 
kanım özbeöz Türk kanıdır, asıl senin kanından 
şüphe etmek lâzımdır. Namuslu adam olsan böy
le konuşmazsın. 

RElS — Müsaade buyurun, efendim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Reis 

Bey şu herife söyleyin, sözünü geri alsın. (Sağ
dan; gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurun. Hüseyin Bey; 
bu tarz beyanınız lisan nezaketi dışındadır ve 
hakareti tazammun eder. Bu sözü lütfen geri 
alın. 

HÜSEYÎN ÇİMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; başka türlü mâna vermeyin. (Sağ
dan; gürültüler) 

REÎS — Hüseyin Bey, sözünüzü geri alın, 
bu tarzda konuşmanıza müsaade edemem. Lüt
fen sözünüzü geri alınız. (Şiddetli gürültüler) 

HÜSEYÎN ÇÎMEN (Devamla) — Peki, pe
ki, geri alıyorum. 

REÎS — Sözünü geri almıştır. Buyurun, de
vam edin. (Sağdan; şiddetli gürültüler) 
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REÎS — Sözünü geri almıştır. 
HÜSEYÎN ÇÎMEN (Devamla) — Sözümü 

geri aldım. İzah edeceğim. Şimdi arkadaşlar baş
ka türlü bir mâna taşımayın. (Gürültüler) 

REİS — Arkadaşlar; müsaade buyurun, ha
tibin sözü anlaşılmıyor. (Sağdan; şiddetli gü
rültüler) 

HÜSEYÎN ÇÎMEN (Devamla) — Ben bu 
fikri, söylemiş değilim. Arkadaşlar sıhhat için 
mevzubahsolan kelimeyi mevzubahsettim, baş
ka türlü mânada kullanılmasın, hasta dedim, 
hasta. (Beş dakika bitti, sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Hasta 
sensin. 

REÎS — Vaktiniz bitti, buyurun. 
NURİ OCAKCIOÖLU (Malatya) — Muhte

rem arkadaşlar; ben yangınından bahsedecek
tim. Fakat, kavga başladı, az kalsın yangına 
tutuluyordum. Nafıa Vekâleti -bütçesinin 792 
nci faslında, yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden 
zarar gören bölgelere yardımdan bahsediyor ve 
tahsisatı var. Ocak/ayının otuzunda Malatya'da 
bir han yandı, içinde 38 dükkâniyle beraber. 
Bunların kısmı âzami sanatkârdı. Bir makina-
siyle kasket v.s. dikerdi. Şimdi perişandır. 

Dahiliye Vekilini makamında ziyaret ettik, 
mümkün olan yardımın yapılacağı va'dini al
dık. Nafıa Vekilinden rica ediyorum; bu fasla 
tahsisat ilâvesine teşebbüs etsin işsiz kalan 
mağdurlara icabeden yardım yapılsın. Aynı 
zamanda Maliye Vekâletinin Kızılaya yardım 
faslı var; oradan da yardım yapılsın. Akçadağ 
yangınından zarar görenlerin ihtiyacı karşılan
sın. 

Su ve yol işleri : 
Vakit müsaidolmadığı için kısaca arz ede

ceğim. Yapılan şeyler az dahi olsa teşekkür et
tikten sonra yaıpılmıyanlarm da ikmalini rica 
ediyorum. Bu yedi seneden beri, çeşitli sorula
rıma ve Meclisteki konuşmalarıma verilen ümit 
verici cevaplar tahakkuk etmelidir. Darende'
nin Domalan ovasının sulanması için Zaviye 
mahallesindeki şelâle şeklinde akan Gâvur Ha
mamının yukarısından açılarak sulanması müm
kün mü? Mühendis yollanmışken bakılmalı. 

Kuluncak* nahiyesi arazisinin ve Mezgidan 
civarında yapılacak barajla bu civarın sulan
ması aşağı - yukarı Setrek arasına baraj yapı
larak Balaban ve köylerinin tsbekçir, Mengelis 
köylerinin ve Heyik eteği ve diğer mahallele-
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rin, ve Aşıdı şelalesinden o civar köylerin su
lanması ırmak kenarlarındaki köy köprüleri
nin yapılmak işi ele alınmalı, Hekimhan, Akça
dağ, Doğanşehir, Darende, Arapkir, Pütürge, 
Arguvan kazalarının Malatya'nın nahiye köy 
yolları, köprüleri, içme, sulama su işleri gecik
tirilmemeli, 7 seneden beri su, yol işlerini ta-
kibediyorum. Elimdeki notlar vekâletlere ta-
kibettiğim bu işlere aittir. 

Malatya yolu tamam değildir. Pütürge'den 
Kubbe'ye kadar olan kısım yapılmamıştır. Hat
tâ bu yolun ne taraftan geçeceği ihtilaflıdır. 
(Gürültüler) 

REÎS — Yüksek Heyetin devamlı konuşma
sı karşısında Riyaset müzakereleri takibedeme-
mektedir. 

NURÎ OCAKCIOĞLU (Devamla) — Arap
kir, Arguvan, Hekimhan ve Darende yolunun 
yapılmasını rica ederim. Verdiğim sorulara ce
vaplar verildi. Hükmü icra edilmeli, Hekim
han - Darende arası derhal merkezden tahsisat 
verilerek ele alınmalı, çalışma kâfi değil. Pü
türge - Kefertiz yolu ikmal edilmelidir. Malat
ya, Akçadağ, Darende ve Keyseri'ye geçen Dev
let yolunun bâzı kısımları geçide müsait hale 
getirilmemiş, bâzı yerden vesait geçmemekte
dir. Adıyaman ve kazalarının yolları ikmal edil
melidir. 

Su işlerine gelince : Keban barajının etüd-
lerinin yapılmakta olduğunu zannediyorum. Bu 
baraj yapılırsa Yazıhan ovası sulanacak, diye 
evvelce cevap verildi. Bunların bir an evvel ne
ticelendirilmesini ve Akçadağ'ın, Sürgü, Şah-
nahan suyundan sulanması Pütürge, Arguvan, 
Darende, Doğanşehir ve Arapkir, Hekimhan su
lama işlerinin ikmal edilmesini rica ederim. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
RElS — Muhlis Görentaş. 
MUSLÎH GÖRENTAŞ (Van) — Muhterem 

arkadaşlar; 
Nafıa Vekâletinin bilhassa 1950 den beri va

tan sathındaki hummalı çalışmasını muhalif ve 
muvafık aklı selim sahibi her vatandaşın takdir 
etmemesine imkân yoktur. Memleketimizin en 
sarp kayalık bölgelerine dahi bugün motorlu va
sıtalara rahatça gitmek imkânı sağlanmıştır k i ; 
buralarda Devlet Demiryolları, Devlet Karayol
ları değil, Devlet Katır Yollarına bile tesadüf 
etmek gayrimümkündü. Bunun gibi sulama, ba
raj ve içme suları dâvaları da aynı tempo ile 
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yürütülmüştür. Bilhassa bendenizin şahsan eil 
fazla takdir ettiğim cihet; yol dâvalarının hal
ledilmesidir. Çünkü : Bir milletin içtimai, ikti
sadi ve kültürel alanlarda muvaffak olması Tıer 
şeyden evvel mileltlerin, cemiyetlerin ve niha
yet fertlerin temaslarını sağlamakla mümkün
dür. Meşhur bir ata sözü vardır. Yolsuz bir mem
leket insanı yolsuzluğa sevk eder. (Allah doğru 
yoldan şaşırtmasın.) 

Bu hususa böylece temas ettikten sonra mü
saadenizle biraz da Muş - Van - Kutur demiryo
luna temas edeceğim. Muş - Van - Kutur Demir
yolunun yapılmasiyle yalnız Doğu - Anadolu'yu 
değil; Türkiye'nin Orta - Doğu ile bilhassa müt
tefikimiz ve komşumuz dost İran'la olan ticari 
münasebetlerin inkişafında en büyük rolü oy
nayacaktır. 

Bütçedeki 18 milyon 600 bin liralık tahsisa
tın kifayetsizliğine işaret etmekle beraber, Bağ-
dad Paktı İktisadi İş Birliği Programına alına
cağını kuvvetle ümidetmekteyim. 

Sözlerimi bitirirken Nafıa Vekâletinden bir 
ricada bulunacağım. O da, münakale durumları 
henüz tam normal bir hale gelmiyen; tâbir caiz
se mahrumiyet bölgelerindeki inşaatlar için pro
je ve keşif raporları tanzim edilirken buralarda 
iş alacakların katlanacakları meşakkat ve güç
lükler nazara alınarak, maliyet unsurlarında çok 

I hassas davranmak lâzımdır. 
I Keşif bedellerini kısır tutmk katiyen caiz de-
I ğildir. 
I Kendi seçim bölgemden size bir misal arz 
I edeyim. Havasor ovası denen muazzam bir ova-
I yi sübyan Bey arkının temizlik ve inşaatı; Oum-
I huriyetin ilânından beri ele alınmış, her sene 
I ihaleye çıkar. Talip zuhur etmez, ertesi sene yi-
I ne programa alınır ki, yarı inşaatına yüz bin-
I lerce lira sarf edilmiş olup tamamen heder ol-
I duğu gibi, birkaç sene evveline kadar yemyeşil 
I olan 13 pare köy bu yüzden bugün kupkuru bir 
I çöl haline gelmiş, meskûnu bulunan binlerce va-
I tandaş göç etin ek zoruyla karşı karşıyadır. 
I Bu bakımdan Vekâletin nazarı dikkatini çek-
I meyi bir vazife addederim. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Süleyman Kuranel... (Yok sesleri) 
Nurettin Ertürk... (Yok sesleri) 
Sadettin Karacabey. 
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh-

! t-.-*rem arkadaşlarım, tahsisatın azameti nispetin-
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de büyük işler başaran memleketin bilgili çalış
kan büyük evlâtlarını takdirle anar, eserleriyle 
ebediyete kadar isimlerini yaşatacak Türk mi
mar ve mühendislerine teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Arkadaşlarım, bu vadide çok konuşuldu. 
Ben çiftçiyi, köylüyü yakından ilgilendiren bir 
dâvaya temas edeceğim : 

Meclise köy yolları tahsisatının artırılması 
hakkında bir teklif geldi. Az bir ekseriyetle ka
zanıldı. Hiç olmazsa bu mevzuu gelecek sene ele 
alalım. 75 milyonluk yol tahsisatı az gelmekte
dir. Bunun gelecek sene 100 milyona iblâğını is
tirham ediyorum. Maliyeti artıran ve maddei ip-
tidaiyeyi köyden pazara nakleden yolların bozuk
luğu yüzünden husule gelen maliyet farkı çok 
büyüktür. Size bir misal arz edeyim. Malımızı 
12 kilometreden 4 kuruş masrafla ancak şoseye 
kadar getirebildiğimiz halde, muntazam yollarda 
bu 4 kuruş mukabilinde malımızı 200 kilometre 
mesafeye götürmek imkânını bulabiliyoruz. Ar
kadaşlar, Ankara ve İstanbul gibi şehirlerimizde 
bâzı maddelerin, bilhassa sebze ve meyva gibi pa
hada hafif, yükte ağır maddelerin maliyet un
surlarının artmasına âmil olan unsurlardan bi
risi de istihsal bölgesinin yollarının bozukluğu
dur. Bu iktisadi bir deri olarak kabul edilmelidir. 

Arkadaşlar; bugün köy içme suları hakkında 
da bir temenni vardır. O da, bu sene bütçenin 
kifayetsizliği yüzünden kabul edilmediği için, 
gelecek senekî bütçede bu işe ayrılmış olan 20 
milyonluk tahsisatın 30 milyona iblâğını sayın 
hükümetten temenni etmektir. Zira daha bugün 
yurdumuzda suyu gelmiyen 20 - 25 bin köy var
dır. 

Arkadaşlar; imar hareketlerini tenkidettiler. 
Bâzı madde darlığı yüzünden bunun tehirini is
tediler. Muhterem arkadaşlarım, yurtta umumi 
bîr kalkınma heves ve.arzusu vandır. Halk, fii
len hükümetin icraatına iştirak haline gelmiştir. 
Her yerde imar istemekte, büyük heyetler halin
de hükümete gelmektedirler. Buna halk tara
fından da fiilen iştirak edildiğine göre- bilhassa 
bâzı turistik bölgelerde yapılacak imar hareket
lerin sıkıntıya değer mahiyette olduğunu kabul 
buyurmalarını rica ederim. Muvakkat, geçici se
bepler ileri sürerek imardan sarfı nazar etmek 
doğru değildir. Feragatli Türk milleti daha bir 
kaç sene bu sıkıntılara katlanır. Fakat yurdun 
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imarı bir zaruret haline gelmiştir; bundan geri 
kalmıyalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Müzakerenin kifayeti teklif edil
mektedir, takriri okuyoruz. 

Riyasete 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Kemal Eren 

REİS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira P. 

101 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

Vekil tahsisatı 
REtS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gerici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
Iranlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gre-
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 snayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasijde 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler " 
REİS —- Kabul edenler... Et-

12 0CO 

4 781 211 

880 265 

3 124 560 

321 600 

141 600 

1 500 

215 000 
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
210 Temsil tahsisatı 

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

301 Merkez daireleri büro mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

305 Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

421 4623 sayılı Kanun gereğince 
yer sarsıntısından evvel ve son
ra yapılacak işler masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Yapı ve yapı malzemesi teknik 
araştırma umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 100 

59 000 

19 500 

4 000 

124 000 

11 000 

13 000 

161 000 

15 500 

4 000 

15 000 

30 000 

50 000 

451 

452 

13 000 

453 

501 

502 

741 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımından faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırah 
ve gündelikleri , 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masarflar 120 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri ve esaslı onarmalar' 78 130 006 

REÎS — Bu fasıl hakkında bir takrir var, 
okutuyorum: 

Yüksek Riyasete 
Nafıa Vekâleti bütçesinin yatırımlar kısmı

nın 741 nci fasıl 19 ncu maddesinde Maarif 
Vekâleti esaslı onarım ve yapımlar masrafı ola
rak gösterilen 10 milyon liranın 12 500 000 li
raya çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kütahya 
A. G. Bubik 

Urfa 
A. özbay 

Urfa 
C. Öncel 
Samsun 

R. Gümüşoğlu 
îşparta 

S. Bilgiç 
Van 

H. Kartal 
Diyarbakır 

F. Arığ 
Uşak 

O. Dengiz 
Erzincan 
V. Varol 

Kırıkkale 
M. A. Ceylân 

Kütahya 
O. özbilen 
Kütahya 

N. H. Pepeyi 
Giresun 

A. N. Duyduk 
îşparta 

K. Demi^alay 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Maraş 

M. Karaküçük 
Tokad 

H. Bozbeyoğlu 
Çanakkale 
N. Togay 

Efzurum 
S. Erdunıan 

Samsun 
ö. Güriş 
Samsun 
A. Eker 

Urfa 
F. Ayalp 
Burdur 

M. özbey 
Uşak 

Y. Aysal 
Konya 

A. Çilingir 
îçel 

Y. Çukurova 
Bingöl 

E. Yıldız 
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Tokad 
Y. Ulusoy 

Konya 
M. Obuz 
Kütahya 

. S. Nasnhoğlu 
Tekirdağ 

F. Mahramla 
Uşak 

H. Yılmaz 
Niğde 

S. Ertur 
Sivas 

A. Doğruyol 
Bilecik 
T. Oran 
Muğla 

Y. Paşamehme 

'i 

Tokad 
A. Gürkan 
Kırklareli 
H. Yaman 

Niğde 
H. H. Ülkün 

Bolu 
M. Dayıoğlu 

Kocaeli 
N. Unat 
Edirne 

M. Enginim 
Samsun 
K. Anıt 

Z. 

t oğlu 
Burdur 

H. Çimen 
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Konya 

T. F. Baran 
Balıkesir 

M. Tuncay 
Niğde 

A. TL Arı kan 
Bolu 

S. Baysal 
Yozgad 

M. Atlaman 
Edirne 

H. Maksudoğlu 
Bursa 

B. C. Zağra 
Muğla 
Mandalinci 
Ankara 

Ö. Bilen 

REİS — Takrir hakkında konuşmak istiyen 
var mı, efendim? Buyurun Ali Galip Bubik. 

ALÎ GALÎP BUBİK (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar, Nafıa Vekâleti yatırımlar kıs
mında - Maarif Vekâletine ait kısımda - 10 mil
yon liranın 12,5 milyon liraya çıkarılmasını tek
lif ediyoruz. Gerek nüfusumuzun artması, ge
rek iktisadi hamlelerimiz karşısında kasaba ve 
şehirlerde lise ve ortaokul ihtiyacı şiddetle art
mış bulunmaktadır. Bu bakımdan bu 2,5 mil
yon liranın gayrikâfi olduğu bilinmekle bera
ber, 2,5 milyon lira Maarif Vekâleti 'için çok' 
lüzumlu olan okulları yapmayı temin edecek
tir. Size Kütahya'da durumu izah edeyim : 
Kütahya lisesi 300 kişinin tahsil görebileceği 
şekilde inşa edilmiş bulunmaktadır. Bugün 
Kütahya'nın bu okulunda talebe sayısı % 200 
nispetinde artmış bulunmaktadır. 1950 de nü
fusu merkez kazalarında 17 000 olduğu halde 
1957 senesinde belediye kayıtlarına göre 38 bi
ne yükselmiş bulunmaktadır. 

Kütahya lisesinde 710 talebe okumaktadır. 
Pansiyonda leylî talebeler için bina bulunma
dığı için bir ilkokul par.'siy on haline getirilmiş
tir. Bu sene odun ve kömür deposu olarak kul
lanılan bir yeri sınıf yapmak mecburiyetinde 
kaldık. Bu suretle 90 talebeli bir sınıf elde et
miş bulunuyoruz. Bu sene azot fabrikasının 
montesi başlayacaktır. Bu fabrikada çalışan on 
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bin amele ile iki bin kalifiye elemanın lisede 
okuyacak çocukları için bir tek yer dahi bu
lunmasına imkân olmadığı gibi bir sandalya 
konacak yer dahi yoktur. Bu iki buçuk milyon 
lirayı kabul ederseniz Kütahya'nın inşaatı da 
temin edilmiş olacaktır. Maliye Vekili arkada
şımızdan rica ediyoruz; dört milyar küsur mil
yonluk bütçe içerisinde iki buçuk milyon gibi 
cüzi bir miktarın her halde değerini takdir 
edersiniz. Bunu kabul buyuracak olurlarsa bi
zi ihya etmiş olacaklardır; takririmizin kabu
lünü rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REÎS —• Encümen. 
BÜTÇE En. M. M. SEBATÎ ATAMAN 

(Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım; klâsik 
cevabıma başlamama müsaadelerinizi rica ede
rim. Bendenizin klâsik cevap vermek vazifem ica
bı olduğu için, muhterem arkadaşıma, münha
sıran Kütahya lisesi için lüzumlu tahsisatın 
bütçemizde tamamen karşılanmış bulunduğu şek
linde vereceğim klâsik cevaptan dolayı beni ma
zur göreceklerini ümidederim. (Yalnız Kütahya 
için değil sesleri) Bu arzımdan arkadaşımın 
memnun ve mutmain olmalarını temenni ederim. 

Arkadaşlar, 1956 bütçesiyle bu iş için, yani 
lise ve ortaokul inşaatı için bütçeye 8 milyon 
lira tahsisat konulmuştu. 1956 da konulan bu 
tahsisat münhasıran başlanmış olan işlerin ik
mali maksadiyle konmuştu. Bu sene yani 1957 
senesinde 1956 yılından bakiye kalan işlerin ik
mali için tahsisat konulmakla beraber 1956 yı
lından farklı olarak, bu sene bu maddeye yeni
den inşaat yapılmak üzere 3 milyon lira fazla 
olarak konulmuş bulunmaktadır. Yani, 1956 yılı 
bütçesinde yeniden lise ve ortaokul inşaatı için 
bir kuruş tahsisat olmadığı halde, 1957 bütçe
sinde '3 milyon 50 bin lira bir tahsisat mevcuttur. 
Bu tahsisatın yekûnu başlanmış olan işlerin ik
mali için 7 milyon lira bir ve ayrjca 3 milyon 
50 bin lira olmak üzere 10 milyon liradır. Kü
tahya lisesi ve ortaokulu gibi îrfan Bey arka
daşımın söylediği âcil ihtiyaçlar bu tahsisat ile 
temin edilecektir. Bu kadar da değil arkadaşlar, 
yüksek malûmunuzdur ki, bu nevi tahsisatların 
bütçeye konulan miktarının yüzde '50 si kadar 
gelecek senelere sâri taahhütlere girişmeye Hü
kümetin mezuniyeti vardır. • 

Binaenaleyh, 1957 senesinde lise ve ortaokul 
inşaati için Hükümet 15 milyon liralık taahhüde 
girmek salâhiyetini haizdir. 
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Muhterem arkadaşlar, bundan daha fazlası

nı koyabilirsiniz, fakat bundan daha fazla
sını yapabilmek için yani bu parayı müsmir 
şekilde sarf edebilmek için malzeme ve tek
nik eleman meselesini de üstelik öğretmen me
selesini de nazarı dikkate almak iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlar, 15 milyon liralık 
taahhüde girme salâhiyetim Hükümete veren 
bu tahsisat derhal inşası ieabeden Kütahya 
Lisesi ve emsali gibi âcil vaziyette olan inşaatı 
yapmıya tamamen müsaittir. 1957 de mevcut 
tahsisatla inşaata başlanacaktır. Bundan fazla 
konulan tahsisatın bütçeyi kabartmaktan ve 
denkliği ihlâl etmekten başka hiçbir faydası 
olmıyacaktır. Teklifin esbabı mucibesini teşkil 
eden ihtiyaçlar bu tahsisatla esasen karşılan
mış bulunmaktadır. Muhterem Bubik arkadaşı
mın bu ciheti dikkatle dinlemesini rica ede
rim. Bütçeye konulmuş tahsisat Bubik'in bu 
kürsüden zikrettiği ihtiyaçları karşılamaya kâ
fidir ve karşılayacaktır. (Reye reye sesleri). 

REİS—• Başka söz isteyen var m i l . Buyu
run Ali Galip Bey. 

ALÎ GALİP BUBİK (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar, Bütçe Encümeni Sözcüsü arka
daşımızın bu kürsüden teminat ifade eden söz
lerini memnuniyetle dinledik. Kendisine can
dan teşekkür ederim. Ancak, üç seneden be
ri plânı, maketi hazırlanmış olduğu halde bir 
türlü ele alınamamıştır. Maketi Kütahya Lise
sinin holünde beklemektedir. Bölgesinin bu ıs
tırabım derinden hisseden genç bir arkadaşınız 
olarak heyecanımı mazur görün. 

296 ve 297 nci sayfalarda geçen seneden 
yarı kalmış lise, sanat okulu kız entitüsü, bi
naları vardır, maalesef Kütahya burada yer 
almamıştır. Ben çekilen ıstırabı, inkişaf duru
munu, gelecek sene müşkülâtla karşılanmaması 
için, burada ifade ettim. Rey kıymetli arkadaş-
larımmdır. Hepinizi hürmetle selâmlarken, bir 
garanti olmak üzere, takririmin yine de naza
rı dikkate alınmasını istirham ederim. 

REİS — Okunan takririn nazarı dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
reddedilmiştir. 

741 nci faslı aynen reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F, Lira 
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?43 

744 

745 

747 

748 

749 

750 

781 

742 5011 ve 5855 sayılı kanunlar 

gereğince Büyük Millet Meclisi 
binası ve eklentileri yapımı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur evleri yapımı masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6409 sayılı Kanun gereğince 
Kale nahiyesinin nakledileceği 
yerde yaptırılacak meskenle
rin her türlü masraflariyle is
timlâk bedelleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5367, 5843 ve 6213 sayılı ka
nunlar gereğince ha-va mey
danları yapımı için girişilecek 
yüklenmeler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6373, 6594 ve 6595 sayılı ka
nunlar mucibince kurulacak 
üniversitelerin bilûmum inşa
at ve tesisat masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6358 sayılı Kanun gereğince 
İstanbul Kapalıçarşısınm ta
mir ve ihyası türlü masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5397 sayılı Kanunla İstanbul 
Konservatuvarına tahsis edi
len natamam binada 6585 sa
yılı Kanun gereğince yapıla
cak ikmal inşaata ait her türlü 
masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6610 sayılı Kanun gereğince 
Lice kasabasının nakli mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Demiryolları yapımı amasraf-
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-

lira 

3 250 000 

250 000 

1 000 000 

5 600 000 

1 000 000 

3 000 000 

500 000 

50 015 0Q0 
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Lira 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
783 6237 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak liman, iskele ve ufak 
barınaklar yapımı masrafları 26 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

784 5775, 6192 ve 6596 sayılı ka
nunlar ve ekleri gereğince ya
pılacak liman ve sair deniz te
sisleri 43 000 000 
REÎS .— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcirahı 660 000 
R E l S — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar

dım (sarf şekli İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle belirtilmek 
üzere Kızılay Kurumuna dev
redilebilir.) 1 000 000 

TAH.tR AKMAN (Çankırı) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun, Tabir Bey. 
TAHlR AKMAN (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar; yer sarsıntısı ve tabiî âfetlerden zarar 
gören, yurdumuzun birçok bölgeleri mevcuttur. 
Hükümetimizin bu hususta lâzım geüen tedbirle
ri almakta olduğunu, yardımlar yapmakta oldu
ğunu müşahede etmekteyiz. Yalnız bu yardım
lar kâfi gelmemektedir. Birçok yerlerde, mese
lâ istanbul Kapalı Çarşısı yangınından, Gerze 
yangınından zarar görenlerle diğer bir kanunla 
8 vilâyette yer sarsıntısı ve tabiî âfetlerden za
rar görenlere yardım yapılması hususunda hu
susi kanun çıkmış ve dolayısiyle buralarda za
rar görenlere yardım doğrudan doğruya Devlet 
eliyle yapılmaktadır. Yurdumuzun diğer bölge
lerinde zarar gören vatandaşlarımız için doğru
dan doğruya mesken inşaatı yapılmamaktadır, 
yalnız yardım yapılmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında birçok vilâyet, kaza 
ve köylerimizde bu şekilde zarar görenler için 
hususi kanunlar gelmektedir. Bunları bertaraf 
etmek için Hükümet tarafından bir umumi ka
nun getirilmesi zarureti artık aşikâr bulunmak
tadır. Bu doğrudan doğruya Hükümet tarafın-
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dan yapılır veya bir teşekkül tarafından bir fon 
tesis edilmek suretiyle yapılır. Benim istirha
mım böyle bir kanunun bîr an evvel Yüksek 
Meclise şevkini temenni etmekten ibarettir. 

REİS ~~ 792 nci faslı kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

793 2819 sayılı Kanun gereğince 
Elektrik işleri Etüd id aresme 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

794 Ikizdere Hidro - Elektrik san
trali inşaatı için (sarf şekli İc
ra Vekilleri Heyetince karar
laştırılır.) 

4 781 000 

2 000 000 

REİS — Buyurun, İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Efendim, sözüm 

bu fasıdda mevcudolan tahsisatın artırılması ve
ya eksiltilmesine mütedair değildir. Arazisi dar, 
nüfusu kesif olan Şarki - Karadeniz vilâyetleri
nin enerji ihtiyaçlarını ve mahallî halkın refa
hını sağlamak maksadı ile 1954 yılında Ikizde
re mıntakasmda 18 500 kilovatlık bir hidro -
elektrik tesisi işi eksiltmeye çıkarılmış ve ihale 
edilmiş bulunmaktadır. İhale edilmiş olan birin
ci kademe 18 500 kilovattır. 36 bin kilovattan 
ibaret olan bu tesisin ikinci kademe kısmın pro
jelerinin de hazırlanmakta olduğunu haber al
mış bulunmaktayız. 

Bu hidro - elektrik tesislerinin ihale edilen 
birinci kısmı 10 milyon lira gibi, «işin büyüklü
ğü muvacehesinde» fazla olmıyan bir meblâğla 
ihale edilmiştir. Gayet kuvvetli bir çalışma ile 
ve bir Türk firması tarafından bu tesislerin ik
malinin 1957 senesi sonunda mümkün olacağı 
kanaati hâsıl olmuş bulunmaktadır. Nihayet 
1957 sonunda ikmal edilemezse bile 1958 sene
sinin ilk aylarında ikmal edileceğine kaaniiz. 

Tesis; İller Bankası tarafından ihale edil
miştir. Sahilden 55 kilometre dâhilde yapılmak
ta ve Eyi dereye kadar yani 55 kilometre şima
le havai hat ile ceryan nakledildikten sonra, sa
hile muvazi olarak bir yandan Rize'ye ve Çoruh 
sahil kazalanna ve diğer cihetten sahil hattı ile 
birinci kademede Trabzon ve mütaakıben de 
Samsun'a kadar temdidi hususunda elektrik etüd 
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idaresi tarafından mütalâ edilmiştir. Yani bir 
ucu Hopa bir ucu Samsun ve bu arada bulunan 
belediyeler bundan istifade edecekler. Liman
lar, insan topluluğu olan saha bundan istifade 
edecek. Vekil Beyefendinin dikkatini çekerim; 
bunu îller Bankası yaptırmaktadır, ve îller Ban
kası idare edecektir denilmektedir. Hayır arka
daşlar, iller Bankasının takati buna müsait de
ğildir. Banka bu işi yapacak durumda değildir. 
Bu bir mmtaka tesisidir. Sarıyar Barajı, Kemer 
Barajı, Kirlevik tesisi gibi büyük bir tesistir. 
Birinci kademede 18 500 kilovat, ikinci kademe
de 36 bin kilovat enerji verecek, bundan yalnız 
30 - 40 belediye değil, geçtiği her köy istifade 
edecektir. Her liman ve iskele bundan istifade 
edecek. îller Bankasının ihale ettiği kısım yal
nız tesis kısmıdır. 

îller Bankası bünyesinde bir etüd ve organi
zasyon dairesi bulunmadığı için, enerjinin nere
lere sarf ve istihlâk edeceği dahi inceden inceye 
hesabedilmemiş, ikinci kısım, asıl istihlâk saha
sında yapılacak olan tesislerin halen projeleri 
dahi yapılmamış bulunmaktadır. 

Bu itibarla Sayın Vekilden rica ediyorum. 
Bütün hukuk ve vecibeleriyle bu işi îller Ban
kasından alsınlar D. Su İşlerine versinler. Iha-. 
le edilen .kısım ikmal edilinceye kadar da istih
lâk için gerekli tesisleri yaptırmak imkânını 
bulsunlar. 

Yapılmakta olan bu tesis, şimdiye kadar hiç
bir belediyeye «iller Bankasınca mevzuata gö
re» mal edilemedi ve hiçbir belediye doğrudan 
doğruya borçlandırılamadı. Gene bu iş için Büt
çe Encümenince geçen yıl bütçesine 2 milyon 
lira tahsisat konmuştu. 

Evvelki sene 1 milyon konmuş, bu sene gene 
iki milyon lira konuyor. Şu halde bunu umumi 
bütçe tahsisatı ile yaptırmaktayız. Bu vaziyete 
göre iller Bankasının bir teşekkül bile vücuda 
getirmesine imkân yoktur. Bu tesisin mutlaka 
Nafıa Vekâletine mal, ve Devlet Su işleri tara
fından mütaakıp inşaatının kabulü ile 4kmal 
edilmesi lâzımgelir. Bütçe Komisyonunda da ay
nı mütalâayı dermeyan etmiştim. Komisyondaki 
arkadaşlarım buna iltifat ettikleri halde rapor
da zikredilmemesi üzerine söz almış bulunuyo
rum. Bütçe Komisyonu sözcüsü arkadaşımız, ko
misyondaki konuşmaları burada aksettirecek 
olurlarsa elbette vekâlet, bu mütalâalar karşı-
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smda bigâne kalmıyacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar; 
İkizdere santrali meselesi encümenimizde bu 
sene bütçesi müzakere edilirken de, geçen se
nede olduğu gibi, mevzuubahsolmuştur. Ge
çen senelerde bu santrale yardım tahsisatı büt
çeye vaz'edilmiş bulunmaktadır. Bu seneki mü
zakerelerde tezahür eden hakikat, bu santra
lin iller Bankası tarafından Rize Belediyesine 
izafeten veyahut bu santralden istifade ede
cek diğer belediyelere izafeten, yapılması müm
kün olmıyan bir bölge santrali olması keyfiye
tidir. Bütçe Encümeninde bu işin artık Nafıa 
Vekâleti tarafından ele alınması temennisi iz
har edilmiştir. "«Bu temenni Bütçe Encümeninin 
tasvibine mazhar olmuştur. Bu temenniye mu-
akis hiçbir kanaat de ortaya atılmamıştır. Hü
kümet, santralin ikmali inşaatı için ve işlet
meye açılabilmesi için elbette yardımlarda bu
lunacaktır. Bütçe Encümeninin raporunda mek-
tuben zikredilmemesine rağmen bu işin Nafıa 
Vekâleti tarafından ele alınması hususunun 
Bütçe Encümeninin temennisi olarak burada 
zikretmeyi vazife biliyorum arkadaşlar. 

REÎS — Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, yur

dun sosyal ve ekonomik kalkınması babında 
çok mühim bir rol oynıyan enerji nimetinden 
Orta - Anadolu, Doğu - Anadolu, Batı - Ana
dolu, Cenup - Anadolu her surette müstefid-
olduğu halde, maalesef şimal vilâyetleri lâyıkı 
veçhile istifade edememişlerdir. Demin bura
da Rize Milletvekili arkadaşımın bahsetmiş ol
dukları hususlar birer hakikatin ifadesidir. 
Yalnız Rize'de ikizdere'de y a p ı l a ; ^ bir enerji 
santraliyle şimal vilâyetlerinin bu dâvası halle
dilemez. 

Geçenlerde Elektrik Etüd Dairesinden, Ka
radeniz Mebusu sıfatiyle bana da gönderilen 
bir mektupta, Harşit enerji santralinin ele alı
nıp Samsun'a kadar imtidadedileceğini beyan 
ediyorlardı. Eğer Nafıa Vekâleti şimal vilâyet
lerini ele alıp enerji dâvalarını esas .programa 
almadığı takdirde, iller Bankası ikmal etse 
dahi bu faydalı olmıya.cak, yatırılmış olan 
servet mahvolacaktır. Bu itibarla arkadaşımı
zın talebine bendeniz de iştirak ediyorum. Sa-
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yın Nafıa Vekilinden istirham ediyorum, bu- ( 
nu bir Hükümet mevzuu olarak ele alsınlar ve 
Devletin enerji programına ithal etsinler. 

REİS — Başka söz istiyen yok. 
794 ncü faslı 2 milyon olarak aynen oyunuza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

P. 

795 

796 

Lira 

6683 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. . 
6746 sayılı Kanun gereğince 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edir
ne, Eskişehir, Kırklareli, Kon
ya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfet
lerden zarar görenlere yapıla
cak yardım 
REÎS >— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 000 000 

7 000 000 

REÎS — Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 
bütçesinin heyeti umumiyesi üzerindeki müza
kereler, Nafıa Vekâleti bütçesi ile birlikte ya
pılmıştır. Bu itibarla birinci maddeyi okuyoruz, 
efendim. 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1057 yıü 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su îşleri Umum Mü
dürlüğü 1957 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masraf lan için, bağlı (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (12 159 578) lira ve yatı
rım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (332 808 001) lira tah
sisat ver i le t i r . 

REİS — Fasılları okuyoruz; efendim. 

P. 

201 

202 

A/l - CETVELİ 

Maaşlar 
REİS —'Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 741 002 

634 000 

1957 
P. 

203 

204 
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206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

Geçici hizmetliler ücreti 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı. 
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... KabuJ edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS -~ Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
sREtS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Givecekler 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 545 000 

580 000 

65 100 

1 500 

200 332 

2 100 

57 000 

74 000 

10 000 

145 000 

40 000 

3 500 
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403 

407 

419 

451 

452 

453 

458 

476 

501 

502 

505 

507 

Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşhir masraf
ları 
REÎS'— Kabul edenler... Et* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6200 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince çıkarılan % 5 

78 000 

6 500 

6 000 

30 000 

400 000 

12 000 

60 000 

31 500 

5 001 

5 000 

10 000 

3 200 

3 000 

Lira 

752 

771 

786 

faizli 1954 yılı istikrazı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Satmalmacak taşıtlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 
REÎS — Kabul j&denler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 
6089 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak yeraltı ve yerüstü 

5 410 843 

50 000 

lu işleri 311 728 000 

AZİZ ÖZBAY (Urfa) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun, Aziz özbay. 
AZÎZ ÖZBAY (Urfa) — Muhterem arkadaş

larım, Hükümetimiz memleketin kurak ve çorak 
yerlerinde sulama imkânlarını temin ve tesis yo
lunda 7 sene içerisinde elden gelen bütün gay
retleri esirgememiştir. Bu meyanda, asırlardan 
beri yalnız gökyüzünün bulutlarından medet 
uman ve ancak bulutların lûtfu ile sinesindeki 
imbat imkânlarını memleketimize arz etmek im
kânında olan Urfa'nın Haram ve civarındaki 
ovalarında arteziyen tecrübeleri yapmış ve bu 
mmtakada hakikaten istikbal için büyük ümit
ler veren yeraltı sularının mevcudiyetini ve bu 
mevcudolan suların haritalarını elde etmiş bu
lunmaktadır. Memleketimiz için de, o mınta-
kanm vatandaş kütleleri için de büyük bir istik
bal ümidini teşkil eden bu gayretlerin üzerine 
Hükümetimiz geçen seneden itibaren burada se
ne besene kuyular açmak suretiyle bu mmtaka
da hem mütenevvi ziraat imkânlarını temin et
mek, hem de toprağın inbatmdan; bugün bire 
on işe, yarın bire kırk; bire elli temin ederek 
faydalanmak yolunu tutmuştur. 

Bu hayırlı teşebbüslerin ve aynı zamanda 
hayırlı tasavvurların bir an evvel semere ver
mesini temin etmek maksadiyle Muhterem' Hü
kümetimizin tasavvurunda olan. ye önümüzdeki 
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malî yıl devresinde - açtırmayı düşündüğü 150. 
kuyunun bu devrede açılmasını temenni eder
ken, açılması tahakkuk ettiği zaman da bunun 
müjdesini birbirimize vereceğimizi düşünerek 
şimdiden sevinmekteyiz. 

Konya ve diğer ovalarda açılmasına başla
nan kuyular vardır. Gönül isterdi ki, Mezopo
tamya, bu tarihî şöhreti devam eden inbat kuv
veti ile yeniden canlansın ve buna muvazi ça
lışmalar önümüzdeki yıl içinde başlasın. Bu hayır
lı teşebbüsün bir an evvel semerelerini vermesini, 
ecnebi hudutları üzerinde olan ve hakikaten ku
raklık felâketlerine sık sık mâruz bulunan Ur-
falı vatandaşlarımıza suyun getireceği yeni ha
yatın tebessümlerini bir an evvel yüzlerinde 
görmeyi ve bu suretle onlarla birlikte memle
ketçe bahtiyar olmanızı temenni ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
REİS — Başka söz istiyen yok. 786 nçı faslı 

311 728 lira olarak oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

787 Ankara lâğımlarının yapım ve 
bakım masrafları 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı * 1 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 Köylerde halkın yapacağı iç
me su işlerine yardım 20 000 000 

AZİZ ÖZBAY (Urfa) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
AZÎZ ÖZBAY (Urfa) — Büyük Heyetiniz

den özür dilerim. Hemen hemen birbirine yakm 
olan iki mevzu üstünde mütaakiben söz almış bu
lunuyorum. Köy içme suları mevzuunda arıza
da bulunmadan evvel küçük bir misal ile söze 
bâşlıyacağım : 

Muhterem arkadaşlarım; Urfa'da hudut bo
yu üzerinde Ceylânpmar diye bir çiftliğimiz var
dır. Memleketimizde en büyük çiftlik diye anılan 
bu çiftlik bîr rivayete göre yer yüzünde tek elle 
ve bir müdürle idare edilen çiftliklerin dahi en 
büyükleri arasındadır. Hakikaten memleketimize 
büy$k fctaetler ifa eden bir çiftliktir. Üç mü-
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- yon dönümü mütecaviz olan bu çiftliğin havali
si de bir o kadar mesaha tutmaktadır. Düne ka
dar bu mmtakalar tamamiyle gayrimeskûn ve 
metruk bir vaziyette bulunmakta idi. Bunları, 
çiftlik kısmı ayrıldıktan sonra,' geri kalan kısım 
iskân edildi. Malûmu devletiniz, Devlet buralar
da, topraksız halka 100 er, 80 er dönüm arazi tev
zi etti. Fakat bu mmtakalarda içme suyu namı-

J na hiçbir şey yok. Kuyu yok, hattâ sarnıç bile 
mevcut değil. Bu mmtakalar, ismi üzerinde, cey
lan sürülerinin otladığı yerlerdir. Köylülere 
tevzi edilen bu yerlerin sahipleri buralara muay
yen zamanlarda gelmekle beraber ve hattâ elle
rinden geldiği nispetinde buralarda ev kurmak
la beraber bu binalarda uzun müddet harmanla
maktadırlar. Çünkü su yoktur ve içme suyu te
mini için kilometrelerce uzakta bulunan kuyu
lar başında nöbet beklemek durumunda kalıyor
lar. Bu yüzden hayvan besliyemiyorlar, bu 
yüzden ev kurdukları halde evlerinde barınamı
yorlar. Ve netice itibariyle, traktör sahibi olan 
kimseler topraklarını yarıya vermek suretiyle el
lerindeki topraklardan çıkıyorlar. Halbuki ka
nunun gayesi bu değildir. Kanunun gayesi top
raksız köylüyü toprağa bağlamak ve bu toprak
ların sürülmesini, ekilip biçilmesini temin et
mektir. Bunu temin etmek için de kurulmakta 

I olan köylerin içme sularını temin etmek mecbu
riyetindeyiz. Vatandaşlara toprak verirken sırf 
hayatlarının idamesi bakımından bu kadar sıcak 
yerlerde içmeye mecbur oldukları içme suyunu 
da temin eder ve bu bapta hükümetin bugüne 
kadar bu mmtakalara yaptığı yardım ve gayre
tin bir kısmını daha bu şekilde temin edersek, va
zifemizi, yardımımızı tamamlamış, tekemmül et-

I tirmiş ve bu vatandaşın o topraktan hakikaten 
her bakımdan istifade edecek bir hale gelmesini 
temin etmiş olacağız. Bu noktayı da bu vesile 
ile bir temenni olarak muhterem hükümete hatır
latmayı vazife ve vecibe bildim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RElS — îzzet Akçal. 
ÎZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla

rım, 791 nci fasıl tahsisatı üzerinde konuşacak 
değilim. Yalnız bu tahsisatın sarf şekli üzerinde 
bilhassa durmak lüzumunu hissetmekteyim. Fa
sıl (Köylerde halkın yapacağı içme su işlerine 
yardım) unvanını taşımaktadır. Ve formülünde 
791 nci fasılda sarf edilmiyen tahsisatın gele-

I cek yıllara devredileceği iıükmü vaz 'edilmiş bu-
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lunmaktadır. Bilhassa faslın matlabı üzerinde 
Sayın Vekilin ve vekâlet erkânının durması 
ve sarf hususlarını tâyin ederken Bütçe Komis
yonunda teneffüs edilmiş olan havaya göre tat
bikat yapılması lâzımdır. Buna işaret ederim. 
Bu tahsisatla cip, kamyon gibi nakil vasıtaları 
asla mubayaa edilemez, tahsisatın formülü bu
na müsait değildir. Bundan başka nafıa müdür
lerine bu tahsisattan ücret verilemez. Nafıa 
müdürlerinin bu fasıldan 40 - 60 lirai ücret al
malarına imkân yoktur. Bu, halkın yapacağı su 
işlerine yardım olarak ayrılmış bir tahsisattır. 
Meselâ bu işte kullanılmak üzere usta tutulup 
yevmiyesi verilebilir. Fakat kamyon, cip alına
maz. Bunlar için hususi muhasebe bütçelerine 
tahsisat konabilir. 

İktidar olarak bizim 1950 den sonra iddiamız, 
köy yollarına muvazi olarak köy suları dâvasını 
halletmektir. Bunu en yakın zamanda hallede
ceğiz, dedik; vadtte bulunduk. Tahsisat arz etti
ğim şekilde sarf edildiği takdirde 1958 -1959 se
nesi sonlarında bütçemizde bu yolda bir yardım 
tahsisatının konulmasına lüzum kalmıyacağı 
kanatini taşımaktayım. Bu hususu tatbikatı tâ
yin bakımından zapta geçirilmesi mülâhazasiyle, 
belirtmeyi faydalı gördüm. 

REİS — Sadettin Karacabey. 
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SADETTİN KARACABEY (Bursa) 
geçtim. 

Vaz-

REİS — 791vnei faslı 20 milyon lira olarak 
reyinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

A / l ve A/2 işaretli cetveldeki fasıllara oyu
nuza arz ettim, şimdi birinci maddeyi tekrar 
okutup reyinize arz edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

REİS — Birinci maddeyi oyunuza <arz edi
yorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. . 

Şimdi ikinci maddeyi okutup fasılları reye 
arz edeceğim. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğünün 1957 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (344 967 579) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 

P. Lira 

1 İşletme müesseselerinden alı
nan varidat fazlaları 1 
REİS — Kabul edenler,.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Devredilen tesislerden veya or
taklardan alınacak bedel ve 
paylar 5 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 900 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul ısatış 
ve kira bedelleri 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve mu
ta alıhitlertin irat kaydolunan 
teminat paraları 350 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mü'taahhitlere veril'eeek maki-
na, alet ve edevat, depo ve ara
zi ve saire kira bedelleri * 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Devlet Bütçesinden yapılacak 
yardımlar 338 642 577 
REİS —. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

8 TeberruTar ve diğer çeşitli va
ridat 1 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — (B) cetvelindeki fasıllar oyunuza 
arz edilmiş olmakla 2 nci maddeyi tekrar okuya
rak reylerinize arz edeceğim. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce 1957 bütçe yılında elde edilecek va-
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ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsi
line 1957 bütçe yılında da devam olunur. 

REİS — Maddeyi cetveliyle beraber reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilere 
-ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâ-
yihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

RJJIS — Maddeyi cetveliyle beraber reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18 . 
XII . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1957 bütçe 

.yılında kullanılamaz. 
REÎS — Maddeyi L cetveliyle beraber reyle

rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

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

RElS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul'edilmiştir. 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla

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

RElS — Maddeyi cetveliyle beraber reyle
rinize arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünce gelecek yıllara, geçici yüklenmeler?} 
girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

, RElS — Maddeyi cetveliyle beraber reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

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

Devlet Su işleri 1956 yılı Bütçe kanunu lâ
yihası açık reylerinize arz edilmiştir, efendim. 

RElS — Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 
yılı bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler Na-
fia Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi üze
rindeki müzakerelerde yapılmıştır. Bu itibarla 
birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe 
Kanun 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdür
lüğü'İ957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (14.534 106) lira ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (416 500 000) lira tahsisat 
verilmiştir. 

RElS —.Maddeye bağlı fasılları okuyoruz 
efendim. 

A/l - CETVELİ 

P. Lira 

201 Maaşlar 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 600 002 
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202 

203 

206 
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207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenîer... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masraf lan 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğnt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. , 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 175 000 

1 798 000 

95 000 

1 500 

575 000 

2 100 

78 000 

104 000 

15 000 

191 000 

305 000 

5 000 

130 001 

308 

310 

403 

407 

419 

451 

452 

453 

458* 

476 

501 

502 

505 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
R E İ S — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 nci maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edenler..^ Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşvik masraf-
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Keçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. * 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

16 000 

50 000 

7 500 

30 000 

240 000 

2 500 

55 000 

15 500 

05 000 

15 000 

3 001 

10 000 
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A / 2 - CETVELİ 

F. Lira 

781 Yollar ve köprüler 415 000 000 

APTULLAH KÖROĞLU (Malatya) — Söz 
isterim. 

EElS — Buyurun Abdullah Köroğlu. 
ABDULLAH KÖROĞLU (Malatya) — Muh

terem arkadaşlarım; geçen sene Nafıa Vekâ
leti Bütçesi görüşüldüğü sırada da arz etmiş
tim, Adıyaman ayrı bir -vilâyet haline ifrağ 
edildikten sonra bu vilâyetin gösterdiği başlı
ca ihtiyaçlar arasında yol meselesi gelmekte 
idi. Bilâhara Nafıa Vekâleti ile yaptığım te
maslar neticesinde yol meselesinin Devlet yol
ları meyanma alındığını ve Gölbaşı 'ndan Sive
rek ve Diyarbakır'a kadar, uzanacağını öğren
dim; bundan memnun oldum. Fakat bu arada 
bir de köprü derdimiz vardır. Bu mevzu üze
rinde o zamanın Nafıa Vekili bulunan Çavuş-
oğlu ile görüştüm. Bu köprü işini ele alaca
ğını söylemişse de bu zamana kadar bu der
dimizin giderilmesi mümkün olmadı. 

Gerçi inşaatı tasavvur edilen yollar ele alın
dığı zaman yol güzergâhında bulunan köprü
lerin de ele alınacağı muhakkaktır; fakat son 
dokuz senelik programa dâhil olması hasebiy
le derhal inşa edilmeyip birkaç sene sonra 
inşr, edilebileceği meyandadır. 

Muhterem arkadaşlar; Kâhta'yı Şimalden 
Cenuba ikiye bölen ve senenin altı yedi ay gibi 
uzun zamanında feyazan halinde bulunan Kâh
ta çayı iki müsavi kısma ayırmakla beraber 

*mifus kesafeti derenin öte tarafında fazladır. 
Gerger ayrı kaza haline getirildikten sonra 
bu kesafet artmıştır. Kâhta ve Gerger sakini 
olan vatandaşlarımız Adıyaman ve Kâhta ile 
görülmesi zaruri olan maslahatlarını ifa,etmek 
üzere bu dereden geçmek mecburiyetindedir. 
Her sene bu derede beş on vatandaşımız bo
ğulmaktadır. 

Yol meselesi ele alınıp da dere üzerinde 
köprü yapılıncaya kadar geçecek altı yedi se
ne zaman içinde elli altmış vatandaşımız boğul
muş olacaktır ki, yazıktır. Bu köprünün yapıl
ması ne kadar uzarsa can kaybı o kadar fazla 
olacaktır. Vatandaşlrımız bu derenin çamurlu 
yan donmuş suları arasında boğulurken can 
havliyle kopardıkları son çığlıklar kulakları-

2.1957 O : 3 
I mızda değil fakat vicdanlarımızda çmlıyacak-
j tır. Birkaç bin lira buna kâfidir. Vekil Bey

den riea ederim; bu dere üzerinde köprü yapıl
ması için himmet buyursunlar. 

REİS. — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar

kadaşlarım ; Nafıa Vekâletince malûm olduğu
na 'emin bulunduğum bir hususu teyiden arz et-

I miş olacağım. 
Tunceli'de 6 sene evvel ihalesi yapılmış 2 

köprü vardır. Bu köprüler ikmal edildikten son
ra hakikaten güzel bir eser olacaktır. Bahusus 
medenî seviyesi günden güne artmak istidadı 

I" gösteren bu bölgemizde bu köprülerin biran ev
vel yapılması lâzımdır. Aşvan, Mazgirt, Seyitli, 

I %Iunzur ve Ovacık köprüleri halen ikmal edile
memiştir. Aşvanda bir ayak yapılmış, Munzur, 
Seyitli köprülerine birkaç kürek toprak atılmış-

I tır. Ovacık köprüsü çok dar olması dolayısiyle 
I ikmal edilebilmiştir, gene de noksanlar vardır. 

Müteaddid ınüraeaatlerimize ve müteahhidin 
I biran önce ikmal etmesi için başvurmamız ma-
I alesef müspet bir netice verememiştir. Vekâlet 

hakikaten bit ihmali kabul etmiş ve son olarak 
I müteahhidin bu işte ihmal veya alâkasızlığını 
I kabul ile bu ihaleyi fesh etmiştir. Yalnız, ne 
I kadar acıdır ki, kanunun muhalefetine rağ-
| men yeniden ihaleye çıkarılarak eski müteah-
I hidine ihale edilmiştir. Bu müteahhidin yeni bir 
I teşebbüsüne şahidolamadık. 
I Aziz arkadaşlarım; her iki tarafta bulunan 
I kaza ve vilâyetlerin muvasalası bu köprülerle 
I olacaktır. Bir tarafta hayatın emanet edildiği 
I şey çürük bir tekne, diğer taraftan; sadece su-
I larm çekilmesini bekliyen bir geçit. Her ikisi-
I nin de birçok can kaybına sebebiyet verdik-
I lerine şahidolmaktayız. Vekil. Beyefendinin ma-
i lûmudur ki, bir ay önce içinde insanlarla su-
I yun ortasında kalan bir tekne ancak askerî yar-
I dım ile kurtarılabilmiştir. Diğer taraftan Seyitli 
I köprüsü vasıtasiyle Palu kazası halkı detniryo-
I luna, şoseye çıkmak imkânlarını bu geeid ile 
I sağladıkları için her an tehlike ile karşı karşı-
I ya. bulunmaktadırlar. Bu yüzden de birçok can 
I kayıbları olmaktadır. 

Diğer bâzı kazalarımızda da vaziyet aynı-
I dır. Üstünde köprü bulunmaması 'dolayısiyle 
I yerinde çakılı vaziyette bulunan vatandaşlar 
| medeniyetle temas etme imkânını bulamamak-

t 
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tadırlar. Onun için buralara behemehal .köprü
lerin yapılması şarttır. 

Aynı iş ikinci defa birinci müteahhide ihale 
edildi. Bu müteahhidin bu işi yapacak kabiliyet
te olup olmadığını vekâletin tetkik etmesi ve 
bunu ifade etmesi lâzımdır. Eğer müteahhit bu 
işi yapamıyecaksa, bu kabiliyette değilse ema
neten veyahut başka bir. surette yaptırılmasını 
bilhassa rica ediyorum. Çünkü Hükümet vazi
fesini yapmış, tahsisatını ayırmıştır. İhmaller 
o civarda bulunan insanların ümidini kırmakta
dır . 

Ayrıca Tunceli'nde Bağın denilen ve kaplı
caları bulunan bir mesire yeri vardır. Buraya 
çok uzak vilâyetlerden şifa bulmak üzere bir
çok vatandaşlarımız gelmektedir. Bağın bölge
sine de bir köprü istirham ediyorum. 

REÎS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
FETHİ ÜLKÜ (Devamla) — Buraya geçen 

sene büyük alâka gösterilmiştir. Hakikaten pa
ra tahsisi ycluna gidilmiş ve Elâzığ ile Tunce
li vilayetleriyle yolunun tâyini hususunda temi
nat verilmişti. Fakat iki seneden beri fiiliyata 
çıkmadı. Bölgesi için çok hayati bir durumu 
olan ve bu iktisadi ve medeni hayatında büyük 
rol oynıyacak olan Bağın'ın bu devamlı eksik
liğinin giderilmesi için yüksek vekâletin alâka
sını teyiden istirham ediyorum. 

REÎS — Oylarını kullanmıyan arkadaşımız 
varsa, lütfen kullansınlar... Oylama muamelesi 
bitmiştir. 

78İ nci faslı aynen reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

P. Lira 

782 Teknik hizmetliler muvakkat 
vazife harcırahı 1 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-

. miyenler... Kabul ed&piştir. 

REÎS — (A/ l ) ve (A/2) sayılı cetvellerdeki 
fasılların kabul edilmiş olması hasebiyle birinci 
maddeyi tekrar okuyup reyinize sunacağız. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

REÎS — Maddeyi cetvellerle beraber reyi
nize arz ediyorum, feabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü-

1967 ti : â 
ğü 1957 bütçe yılı masraflarına ^karşılık olan 
varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (431 034 106) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B-CETVELİ 

F. Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar . 42 00? 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazineden yardım 386 884 105 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli varidat 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlere verilecek malze- * 
me, alât, edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedelleri 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 

REÎS — İkinci maddeyi tekrar okuyup oyu
nuza arz edeceğiz. 

(Madde 2 tekrar okundu) 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1957 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 büt
çe yılında da devam olunur. 

REİS —- Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü

ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. "-•;•!&$ 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile 
Türl&ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 
- REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 

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

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü kuruluşu hakkındaki 11 . I I . 1950 tarihli 
ve 5539 sayılı. Kanuna bağlı (!) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1957 bütçe yümda kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan f aslındaki 
tahsisat üstüne çıkan ve 1956 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet fasıllarından bü fasla Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım fasılları île yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

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

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

MADDE 8. —- Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş-
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meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde, gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 
nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayol
ları Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı 
(B) 4şaretli cetvelde açılacak özel bir fasla 
varidat, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde 
mevcut tertiplere tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırıl
ması maksadiyle Karayolları Umum Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde açılaeak hususi bir fasla varidat, diğer 
taraftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel 
bölümlere Maliye Vekâletince tahsisat kaydo
lunur. 

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

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul'edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

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

Devlet Karayolları 1957 malî yılı Bütçe lâ
yihası açık oyunuza arz edilmiştir. 

C — İktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçesi 

RElS — İktisat^İ Ticaret Vekâleti Bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşlarımızın isimlerini okuyo
rum : 

Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Muh
lis Ete 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Kâmil Kırıkoğlu 

Hüseyin Balık (Zonguldak) 
Behzat Bilgin (İzmir) 

938 
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Mehmet Hazer (Kars) 
M. Halûk Timurtaş (Balıkesir) 
Süleyman Çağlar (Kastamonu) 
Sadettin Karacabey (Bursa) 
Sabri Erduman (Erzurum) 
Cemal Kıpçak (Zonguldak) 
Turgut Göle (Kars) 
Mehmet Tulunay (Malatya) 
Mahmut Ataman (Yozgad) 
Fethi Ülkü (Tunceli) 
Ali Ünlüsoy (Yozgad) 
Y. Muammer Alakant (Manisa) 
Söz, Hürriyet Partisi Meclis , Grupu adına 

Muhlis Ete'nindir. Buyurunuz, efendim. 

HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRUPU 
ADINA MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar; 

Eğer diğer demokrat memleketlerin par
lâmentolarında olduğu gibi. Yüksek Meclisiniz 
grup sözcülerine daha fazla konuşmak imkânı 
vermiş ofsaydı, bu arkadaşınız İktisat ve Tica
ret Vekâleti bütçesi münasebetiyle, memleketin 
umumi iktisat politikasını esaslı bir tetkik ve 
tenkide tâbi tutacak ve çizeceği millî iktisat 
bilançosunda, Demokrat Parti iktidarının yap
tığı müspet işlere de işaret edecek ve hatalı 
gördüğü mevzuların düzeltilmesi hususunda, 
geçeTn. sene olduğu gibi, tekliflerde bulunacak
tı. 

Memleket iktisadiyatı ile yakından alâkalı 
olan bu vekâletin bütçesini tetkik etmek için 
iki ayı mütecaviz bir zamandan beri çalışmış 
ve konuşma plânına Devlet bütçesi dışında Hü
kümetin icraatını mümkün kılan ve tediye edil
miş sermayeleri 5 milyarı aşan İktisadi.Devlet 
Teşekkülleriyle sair Devlet işletmelerinin, Ana
yasamızın emrettiği Meclis murakabesi dışında 
tamamen Hükümetin emriyle çalıştıklarını ve 
nasıl siyasi tesirler altında kaldıklarını, bu iş
leriyle yakından meşgul olmuş bir arkadaşınız 
sıfatiyle izah edecektik. Bu tenkidi ve yapıcı 
görüşümüzü tam olarak aksettirememekten do
layı büyük teessür duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; İktisat ve Ticaret Ve
kâleti ile alâkadar mühim meseleler arasında iç 
ve dış ticaretimizin aksaklıklarmi, piyasa me
kanizmasının bozulmasını, ihmale uğramış bir 
istihlâk politikası yüzünden dar ve sabit gelir
li vatandaşların hayat pahalılığından ve mal 
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darlığından nasıl sıkıntı çektiklerini, paranın 
mütemadiyen kıymetten düşmesi neticesinde 
husule gelen istikrarsızlığı rakamlara, endeks
lere istinaden açıklıyacak ve içinde bulunduğu
muz sıkıntıdan kurtulabilmek için ne gibi ça
relere başvurulmak lâzımgeleceğini izah ede
cektik. -•»* 

Arkadaşlarım; Demokrat Parti programı, 
oldukça liberal bir ideolojiye dayanmakla be
raber, fiiliyatta takibedilen siyaset, kuvvetli bir 
Devletçilik, şeklinde tecelli eder. Devlet, İktisa
di Devlet Teşekkülleri ve mahallî idarelere ait 
yatırımlar her sene artmaktadır. İçinde bulun
duğumuz iktisadi sıkıntı dolayısiyle, Devletin 
piyasaya müdahalesi azami derecesini bulmuş
tur. O kadar ki, serbest bir ekonominin esas 
muharrikini teşkil eden fiyat ve piyasa mües-
eseseleri, tabiî fonksiyonlarını yapamaz bir ha
le gelmişlerdir. 

İthalâtın ihracatı tecavüz etmesi ve^ticaret 
bilançomuzun 300 - 500 milyon Türk lirasına 
varan açık vermesiyle alâkalı döviz buhranı ve 
mal darlığı ve nihayet emisyondan doğan en
flâsyon sert ve gayriiktisadi hükümleri ihtiva 
eden ve yanlış tatbik edilen Millî Korunma Ka
nuniyle körüklenmiş bulunmaktadır. 

Böylece, İstatistik Umum Müdürlüğünce 
tutulmakta olan umumi indeks, 1940 senesi 100 
addedilirse, 1950 yılında 350, 1954 te 400, 1955 
te (450) rakamını bulmuştur. 

Millî Korunma Kanununun tatbik edildiği 
Temmuz 1950 dan sonra indeks dolayısiyle fi
yatlarda cüzi düşmeler müşahede olunmuş, fa
kat bu düşmeler hiçbir zaman fiyatların 1954 
ve hattâ 1955 seneleri seviyesine inmesini te
min edememiştir. 

Hürriyet Partisi sözcülerinin kanunun Yük
sek Meclisinizde görüşülürken işaret ettiği mah
zurlar maateesspf fazlası ile tahakkuk etmiş 
bulunuyor; pahalılığın umumi olarak belki yüz
de 5 i ihtikâra atfolunabilir, geriye kalan yüz
de 27 lik artışın sebebi takibedilen iktisat se
bepleriyle alâkadardır. 

Muazzam bir murakabe teşkilâtı kurmak 
suretiyle pahalılığı önlemeye çalışan Hüküme
tin bu uğurda sarf ettiği ve edeceği paraların 
bu kanunla elde edilen faydalarla mütenasib-
olup olmadığı cayi sualdir. 

Bu kanunun etiket vaz 'etmek ve fatura tan-
zim ettirmek hususundaki bâzı küçük faydala-
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rina mukabil, şiddetli cezalar ve ticaret dü
zenini ve piyasa mekanizmasını bozan ağır hü
kümleri piyasaya istikrarsızlık ve huzursuz
luk getirmiştir. Diğer taraftan bütün resmi va-
itlere rağmen, iktisadi tedbirlerle desteklenmi-
yen piyasa, eskisinden daha fena bir duruma 
düşmüştür. Bu suretle pazarlarda rastlanamı-
yan veya kolaylıkla bulunamıyan ithâl madde
lerinden : Mazot, oto lâstiği ve yedek parçası, 
sair makiria ve yedek parçalar, kimyevi mad
deler, ilâç, kakao, kahve, çay, ve saire, kanu
nun yanlış tatbiki yüzünden süt sade yağı, be
yaz ve kaşar peyniri, yumurta gibi dâhilde yetişen 
mühim gıda maddeleri katılmıştır. 

Mal darlığı bu şekilde devam ederken, pa
halılık da hissedilir şekilde artmaktadır. Hü
kümet istediği kadar «hayat pahalılığı yoktur» 
«millî gelir ve iştira gücü artmaktadır» veya 
«istihlâk çoğalmaktadır» gibi' ifadelerle hakiki 
durumu gizlemeye çalışsın, halk, bilhassa me
mur, müstahdem, işçi, birkısım küçük esnaf 
ve küçük köylü eline geçen para ile birkaç 
sene evvelkine nazaran, bugünne kadar mal 
alabildiğinin farkındadır. Hükümete veya De
mokrat Partiye mensup arkadaşlarımın, enf
lâsyon yok, veya cüz'idir, şeklinde beyanları
na rağmen, vatandaş, Reşat altınının 122 kâğıt 
paraya çıktığını, bir doların kara borsada res
mi raici olan 2.80 liraya mukabil 13 liraya alı
nabildiğini, menkul ve bilhassa gayrimenkul 
fiyatlarının gayritab'iî bir surette yükseldiğini 
yakından bilmektedir. Türk lirasının kıymetin
de bir bozukluk olduğunu anlamak için iktisat
çı olmak lâzım değildir, arkadaşlar. 

iç tiearet bu hazin manzarayı arz ederken, 
dış ticaretimizin de düzensizliğini bir türlü ıs
lâh kabil olamıyor!, Kararnameyi nizamname
ler, karar ve tebliğler takibediyor. Bugün dış 
ticaret rejimine ait karar, tebliğ ve tefsirname 
muntazam bir külliyat haline gelmiş bulunu
yor. Transfer ve tahsis işlerinin karışık halini 
bu vekâletin bütçesini tetkik eden Bütçe Encü
meni raportörleri de tebarüz ettirmektedir. Müs
tehlikten maada tüccar da, sanayici de sıkıntı 
içindedir. Birçok sanayi müesseseleri hammad
de, yardımcı madde ve işletme malzemesini za
manında sağlıyamaz bir hale gelmiştir. Birçok 
fabrikalarda işçi ekip sayıları üçten bire inmiş, 
çalışma günleri azalmıştır. Tahsis ve transfer 
işleri bu şekilde devam ederken milyonlarca, 

2 . 1 9 5 7 Ö : 3 
, hattâ milyarlarca lira sarfiyle kurulmuş husu

si teşebbüsler çok güç bir duruma düşecekler
dir. Hususi madencilerimizin de durumu pek 
müsait değildir. Kredisizlikten, nakliyat güç
lüklerinden dolayı istihraç ve ihracat matlup 
şekilde inkişaf edemiyor. Bu yüzden kâfi dö
viz elde edemiyoruz. İmalâtçı esnaf da mal dar
lığı, pahalılık ve Millî Korunma Kanununun 
empoze ettiği gayriiktisadi fiyatlar muvacehe
sinde çok üzgündür. 

Görüyorsunuz ya, muhterem arkadaşlarım, 
vatan sathında, yükselen barajların, köprülerin, 
Devlet fabrikalarının yanında, ıstırap çeken 
başka bir vatandaş kütlesi de var. Resmî nu
tuklarda bunlardan bahsedilmiyor. Hiç ol
mazsa muihâlefet bu vatandaşların tercümanı 
olsun. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mesul Hükümet adamlarımız bu kere de is

tihlâk artışını millî refahın bir alâmeti olarak 
göstremektedir. Umumi olarak mütalâa edilir-

I se, istihlâkin artışı ile halkın refahı arasında 
bir münasebet vardır. Fakat burada dikkat 
edilecek husus, bu müşterek millî gelirden han-

I gi sınıf vatandaşların, hangi .nispette pay aldık
larıdır. 

Nüfusun artışı ile ilgili olan bu hâdiseyi ya
kından tetkik edersek, memleketimizdeki mu
amele hacminin ve dolayısiyle istihlâkin artışı 

I olarak iki şekilde tecelli ettiğini görürüz. 
I Dar ve sabit gelirli vatandaşlarda, eskiye na

zaran fazla bir artış mevzuubahis değildir. Bu-
I na mukabil bir kısım büyük zürra, tüccar ve 
I sanayici de bir gelir ve dolayısiyle bir istihlâk 
I fazlası göze çarpmaktadır. Tabiî olarak gelişen 

sanayi ile enflâsyon dolayısiyle normal istih
salden kaçan sermaye ile tekevvün eden suni 
sanayi, istihlâkin artmasına yardım etmektedir-

I 1er. Bunun dışında bir kısım başıboş paranın 
I menkul ve gayrimenkul mallara veya mevduat 

olarak bankalara plase edildiği bir vakıadır. 
I Mahdut senelere sıkıştırılan yatırımlara ilâveten 
I İstanbul ve Ankara gibi şehirlerimizde çok bü-
I yük tutulan imar faaliyetinin de munzam bir 
I talep yaratmak suretiyle darlığı artırdığını göz 
I önünde tutmak icabeder. 
I Arkadaşlar, geçen sene Sayın Başvekil büt-
I çe müzakerelerine takaddüm eden günlerde 
I emisyona geçmemek ve yatırım işlerinde tasar-
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ruf ve teenni vadeden beyanatında takibedile-
ceğini vadettiği des inflationist siyaset, maat
teessüf tatbik edilememiş, bilâkis yeni yeni te
sis ve imar işlerine geçilmiştir. 

Büyük şehirlerimizin çehrelerini değiştirmek 
ve bunları güzelleştirmek gayesine matuf olan 
bu işlerin tıpkı baraj ve bâzı sanayi tesislerin- . 
de olduğu gibi, faydasız olduğunu iddia etmi
yoruz. 

Ancak memleketin ve şehirlerin malî kay-
naklariyle mütenasibolmıyan- ve şiddetli bir 
spekülâsyon geçirmekle çok pahalılasan şehir 
arsalarının büyük paralarla istimlâk etmek her 
halde çok iktisadi olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, işte size görüşleri
mizin ancak onda birini ifade eden bir hulâsa. 
Bugünkü iktisadi durumun kısa bir teşhisi! Mü
saade etseydiniz size bundan sonra takibedilme-
si gereken yol hakkında bâzı tedbirlerden bah
sedebilirdik. 

Arkadaşlarım, inanınız ki, bu tarz tenkid-
ler, demokrat memleketlerin parlâmentolarında 
da aynen yapılmaktadır. Biz burada ancak 
telgraf ifadesiyle konuşabildik. 

Hepimizin gayesi memlekete hizmettir, biz 
bu tarz murakabemizle millet ve memleketimize 
hizmet ettiğimize kaaniiz. 

Takdir Yüksek Meclisinizindir. (Sağdan al
kışlar) 

REİS — Devlet Su İşleri Umum Müdürlü
ğü 1957 yılı bütçe kanunu lâyihasına 319 arka
daş iştirak etmiş, 301 kabul, 14 ret ve 4 çekim
ser oy kullanılmıştır. Lâyiha kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Kâmil Kırıkoğlu, buyurun. 

Efendim, Karayolları Umum Müdürlüğü 
1957 yılı bütçe kanunu lâyihasına oyunu kullaıı-
mıyan arkadaş varsa lütfen kullansınlar. Oyla
ma muamelesi bitmiştir. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLÎS 
GRUPU ADINA KÂMİL KIRIKOĞLU (Ma
latya) — Muhterem arkadaşlar; 10 dakikalık 
müddetler içinde hükümetin bir senelik icraatını 
murakabe ve tenkide imkân olmadığı muhakkak
tır. Fakat ne var ki, her türlü imkânsızlığa rağ
men vazife azmimizin yeni bir misalini vermiş 
olmak için konuşuyoruz. Demokrasiden Ticaret 
Bakanlığı hissesine düşen 10 dakika içerisine ne 
sığdırabüdiklerimi konuşmaya çalışacağım. 
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Hürriyet rejiminden elimizde ne kaldığını 

göstermesi bakımından bu vahim tahdidin ibret 
verici ve belki de terbiyetkâr tesiri olur inşallah) 

Muhterem arkadaşlar; Ticaret ve İktisat Ve
kâleti bütçesi üzerinde her sene yapılan uzun 
ve etraflı tenkidlere rağmen teessürle kaydedelim 
kî, bu vekâletten beklenen hizmetlerin ifası için 
bünyesinde yapılması zaruri ıslâhat bu sene de 
yapılmamıştır. Geçen sene hükümet maden sa
nayii ve enerji işleriyle meşgul olacak bir Ba
kanlığa Ticaret Vekâletine ait bir kısım işlerin 
devrolunacağını beyan etmişti. Anlaşılan diğer
leri gibi bu vait de bir başka bahara kalmıştır. 
Tevali eden yanlış tasarrufların neticesinde bu
gün hükümet nereden, ne zaman ve ne şekilde 
geleceği belli olmıyan iktisadi baskıların kalesi 
için palyatif kararlar almak zaruretinde kalmış
tır. Uzun yıllar devam ede, ede itiyat haline ge
len bu sakim idare tarzının terk edilmesine zih
niyet ve prensiplerde esaslı değişiklikler husule 
gelmedikçe maalesef imkân göremiyoruz. Bu 
yüzdendir ki, dördüncü Adnan Menderes Hükü
meti realitenin icaplarını bir kenara bırakın hâ
diselerin peşine takılmaktan kendini kurtarama-
mıştır. İktidar yarın ne yapacağını bilemediği 
gibi dün ne yaptığından da hesap verecek du
rumda değildir. Vatandaş 1950 den bu yana alı
nan dış yardım ve diğer imkânlarla elde edilen 
neticeleri mukayese edecek bir bilançodan mah
rum bulunmaktadır. Böyle bir bilanço isteği
mize karşı hükümet başkanı bir konuşmasında 
«bir muhalefetin iktidarın yaptıklarının bilan
çosunu elinde bulundurmadan uluorta tenkide 
geçmesi üzücüdür» derken aynı konuşmada «yal
nız şunu söylemek isterim kî bütün memlekette 
yapılanların bir müfredatlı bilançosunu verme
nin güçlüğü karşısındayız» buyuruyor. Elinde 
mevcut her türlü Devlet vasıta ve imkânlarına 
rağmen müfredatlı bir bilanço veremiyen hükü
met başkanına kendisinin ve bakanların cevap
sız bıraktıkları muhalefeti suçlandırırken hangi 
insaf ölçüsünü kullandığını sormak isteriz. (Sol
dan havayı bozmaya başladın sesleri) Hava mı 
beyefendiler? Şubat ayının havasına pek güven 
olmaz." • • 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Nükte 
ya£ma. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ MECLİS 
GRUPU ADINA KÂMİL KIRIKOĞLU (Devam
la) -** İnhisarınızda mı beyefendi? 
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RElS —^âmil Beyefendi, lütfen karşılıklı 

konuşmayın. 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ MEOLlS 

GRUPU ADINA KÂMlL KIRIKOĞLU (Devam
la) — Bütün meselelerimize propaganda ve par
ti gayretinin Ön plâna alınmasının zararların
dan dış ticaretimiz de yakasını kurtaramamış-
tır. Liberasyon devri zamanında sağladığı nis
pî bolluğa mukabil döviz ve altın stoklarımızı 
bir ejderha istinası ile sömürmüş, bugün ise o 
devirden hâtıra olarak sokaklarımızda karabor
sanın yüksek rakamlı satış metaı haline gelen 
lüks otomobiller ve pilsiz radyolar kalmıştır, it
halât ve ihracatımız 1953 den bu yana mütema-' 

-diyen daralmaktadır. İhracatımız : 
1953 de 1 108 970 000 Tl. iken 
1954 te 937 787 000 TL. na 
1955 te 877 370 000 TL. na 
1956 da 853 971 000 TL. na düşmüştür. 
Nüfus başına düşen miktarlar ise büsbütün 

endişe verir. Çünkü sırasiyle : 
1953 de 44,8 
1954 te 40,9 
1955 te 36,5 
1956 da 34,1 TL. na düşmüştür. 
İthalâtımız : 
1953 de 1 491 093 000 TL. iken 
1954 te 1 339 404 000 TL. na 
1955 te 1 393 384 000 TL. na 
1956 da 1 140 552 000 TL. na 

düşmüştür, Nüfus başına düşen miktarlar yine 
sırasiyle : 

1953 de 65,4 
1954 te 58,2 
1955 te 57,7 
1956 da 45,8 e 

inmiştir. Sadece bu mukayeseli rakamlar dış ti
caret mevzuundaki içine düştüğümüz müşkül 
durumu tebarüz ettirmeye kâfidir. İhracatımızın 
bu derece daralmasında başlıca âmil şüphesiz ki 
istihsal noksanıdır. Alelumum istihsalin artışı 
kabul edilse dahi istihsal sahasına giren kolla
rın aşırı derece istihlâki artırdığı, binnetice ih
racata menfi tesir yaptığı bir hakikattir. Hükü
metin israf ve enflâsyonist politikası sonunda 
artan Devlet masraflarını karşılama zaruretiy-
la vergilere yapılan zamların istihsali azaltıcı 
tesirlerini kabul etmek lâzımdır. Hele bu yıl 
ithal malları'üzerinden alınacak Devlet -hissesi 
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yatırım maddelerini ağır teklif altına sokacak
tır. Kalkınmanın cezbesi içerisinde olan Hükü
met bu tasarıyı Yüksek Mellise getirmekle ken
di kendini inkâr yoluna girmiştir. Sınai madde
lerin yedek parçasının noksan ithali sanayi ka
pasitesi altında çalışmaya mecbur etmiştir. 
Uzun yıllar övünme edebiyatının en ateşli pa
sajlarına mevzu olmuş traktörlerin mevcudu 
yıldan yıla azalmaktadır. Bu durum devam 
ederse Türk köylüsünün yine emektar kara sa
banına dönmek mecburiyetinde kalacağı ihti
mali baş üzüntülerimizdendir. (Soldan, gürültü
ler, ama yaptın ha sesleri..) Rakamları onlar 
verdiler, onların dili ile konuşuyorum. 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — İstihlâ

ki karşılayamıyan ithalâtın intacedeceği muğlâk 
ve m^nfi piyasa hareketlerine hemen gün aşırı 
çıkarılan kararnamelerle müessir olmaya im
kân yoktur. Piyasada keşmekeş yaratan noksan 
ve zararlı tedbirler yerine her şeyden evvel 
mtibrem ve hayati ihtiyaçlar için vekâletin eli
nin altında muayyen bir döviz stoku bulunması 
şarttır. Bir lokma ve bir hırkadan dahi lüzum
lu olan ve büyük tahsislere ihtiyaç göstermiyen 
ilâca ve kurşun kalemine döviz bulamamanın 
mazereti bulunamaz. Miktarını milyonla
ra çıkardığını iddia ettiği talebenin eline 
kurşun kalem veremiyen iktidarın övünme
ye hakkı olmamalıdır. Bu sene de iç tica
ret Hükümetin para, kredi, ücret ve bütçe poli
tikası yüzünden gün geçtikçe yaşlanan ve yaşlan
dıkça tesirini artıran' enfilâsyonun ıstıraplarım 
en acı şekilde çekmiştir. Artık fiyatlar artarken 
emisyon hacminin artışını beklemez olmuştur. 
Türkiye'de fiyatlar o derece süratli koşmakta
dır ki, para onun arkasından yetişemiyor. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bunlar 
hep lâf... 

KÂMlL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sebati 
Bey, sen öyle bir adamsın ki, mantar gibi hangi 
şarabın içine girsen Sirke yaparsın. (Gülüşmeler) 

RElS — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
KÂMÎh KIRIKOĞLU (Devamla) — iç poli-

tika iktisadiyatımıza hâkim oldukça sıkıntılarımız 
devam edecek ve çaresi bulunamıyacaktır. Darlı
ğı çekilen maddelerin tevziinde dahi vesika keli
mesinin psikolojik tesirinden kurtulmak pahasına 
nizam ve intizam feda edilmiştir, -
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Muhterem arkadaşlar, Hükümet cidden ne ya

pacağını şaşırmış haldedir. Millî Korunma Ka
nunu yüksek huzurunuza getirdiği ^sbabı mucibe 
ile tatbik etmesi icabederken radyolara günlük 
propaganda bültenleri, muvafık gazetelere ucuz
luk manşetleri hazırlamak pahasına muhtelif 
kararnameler çıkararak aykırı maksatlarda kul
lanmıştır. (Soldan, öyle şey yok, sesleri) Arka
daşlarınız da encümenlerde aynı şeyi iddia ettiler. 
Millî Korunma Kanunu namuslu tüccarı korkut
muş hattâ şantajcıların üremesine sebebiyet ver
miş piyasada krefli hareketlerini sekteye uğrat
mıştır. îlk günlerin ucuzluk psikozu iştira gü
cünü artırmış stokları tüketmiş mal darlığına 
sebebiyet vermekle ucuzluk değil aksine pahalı
lık doğurmuştur. 

REÎS — Son cümlenizi tamamlayınız, efen
dim. 

KÂMÎL KIRIKOĞLU (Devamla) — Bütün 
bu sakat icraat yüzünden Türk milletinin kesi
len nasibini bu kürsüden tafsilitiyle anlatma
mıza mâni olunabilir. Fakat umumi kaide ola
rak, vatandaş idrak ve izanına hürmet taşımıyan 
bu hareketler eninde sonunda karşılığını görür. 
Tarih en ısrarlı ve en kararlı iktidarların dahi 
müstehaklarını bulduklarının misalleriyle dolu
dur. (Sağdan, alkışlar) 

Devlet Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 
yılı bütçe kanun lâyihasına 339 arkadaş iştirak 
etmiş, 321 kabul 18 ret rey vardır. Lâyiha 321 
reyle kabul edilmiştir. 

Hüseyin Balık, buyurun. 
Hüseyin Balık, buyurun. (Soldan, ooooo, ses

leri), (Sağdan, alkışlar) 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı bizim an
ladığımıza göre memleketin iktisadi kıymetleri
ni değerlendirmesi, gereken memleket ihtiyacı 
olan mevaddı, en uygun şartlar içinde ithal etme
si lâzımgelen bir bakanlıktır. 

Ticaret Vekâletine geçen sene ricalarımızı 
söylemiştim. Çarkı tersine çevirdiler. Bundan 
evvelki bakan arkadaşımız zamanında idi. Bir 

^cuma günü, Millî Korunma Kanununu tadil eden 
kanunun müzakeresi vardı, kendisini salonda 
gördüm, sordum bir fikriniz var mı diye, yok 
dedi. İki gün sonra vekil oldu., İkinci Meclis 
toplantısında Millî Korunma Kanununu üdafaa 
etti arkadaşlar. • 
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Maruzatım şu : 
iktisat Bakanlığının kendine göre bir iktisadi 

politikası olması icabeder. Çıkan her kim olursa 
olsun, Hükümetin realiteye uygun plan veya ol-
mıyan politikasını takibetmek zorunda kalıyor.. 
Karanameler her on beş günde bir, ayda bir çı
kıyor. Memleket sermayesi iktisadi hususlarda-
ne yapacağından emin değildir. İktisat ve Ti
caret Vekâletinin elinde bir insiyatif kalma
mıştır. Biz, ithalât ve ihracat meselelerini ve 
memleket istihsalini bir şekle sokun, dedik, ol
madı. İktisat Vekâleti memleketin içinde bu
lunduğu şartları görmeli ve âcil tedbirler al
malıdır. Üç dört mesele varsa hiç olmazsa ve
kil birini halledip öyle gitmelidir. Sayın Baş
vekil bugünkü konuşmasında Beyefendi Haz
retleri, diye hitabetti. Böyle şey kendilerine. 
mahsustur. Biz Başbakandan ve Hükümetten 
rica ediyoruz; memleket sermayesini iyi bir is
tikamette kanalize etmek için yeni bir iktisadi 
politika icadetsin. Meclisle mutabık kalsın, tat
bik etsin. 

Haber aldım; İtalya'ya yarı fiyatına 10 bin 
ton zeytinyağı ihracedilecekmiş. Yani burada 
aldığı fiyatın yarısına.. • 

Geçen sene şeker ihracından bahsettiler. Her 
memleket şeker ihraceder, şeker fabrikatörleri 
prim verirler. Benim anlıyabildiğime 'göre zür
ra devletin, Hükümetin yanlış politikasını öde
mek zoruna girmiştir. Bugüne kadar rençbere 
yardım ettik. Fakat, yanlış iktisadi politika yü
zünden benim kanaatime göre zürraa ödetmek 
zorunda kalacağız. 10 bin ton zeytinyağı ihrac-
edecekler, İtalya'ya.. Her hangi bir tazyik ne
ticesi yarı fiyatla verilecek. Bu ne demek? Hü
kümet karaborsadan dolar almak zarunda kal
mıştır. (Soldan, Allah, Allah, sesleri) Bu başka 
bir şey ifade etmez. Hükümet , bugünkü vazi
yette karaborsadan dolar almak zorunda'kal
mıştır. Ben her şeV yapılıyor, dedim, bir şey 
yapılmadı, demedim. Arkadaşlar, Hüseyin Ba
lık «D. P. gösteriş için, iş yapar.» dememiştir. 
Dedi. Hayır, arkadaşlar, ben şimdiye kadar 
böyle bir söz konuşmadım. Başvekil «Hüseyin 
Balık, yolları, limanları, iskeleleri ne yapaca
ğız, diyor.» dedi. Ben böyle bir söz de sarf et
medim. Bugünkü sıkıntı içinde, bugünkü taz
yik ve tesir altında memleketin idaresi güç 
olursa yarınki yatırımları hangi mütedavil 
sermaye ile karşılıyacaklar? • Ben Hükümetten 
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bunu. soruyorum. Hükümet diyor ki : «1 mil
yon 350 bin ton çimentoyu bulduk, 50 bin tonu 
bulamıyorum. Bunun için çimento fiyatlarında 
bir yükselme oluyor.» İktisatta böyle" bir şey 
yoktur, arkadaşlar. (Soldan, «Sen nereden bi
liyorsun?» sesleri). Demek ki, memlekette çi
mentoya karşı ihtiyaç artmaktadır. Onlar da 
zaten böyle söylüyorlar, ihtiyaç artıyor, diyor
lar. Bundan bir sene evvel; «envestismanları 
kısmak suretiyle transfer tasarrufu yapacak.ve 
böylece memleket işlerini düzenliyeceğiz» di
yordu. «Bu sene memlekette fazla istihlâk ol
muştur, halk istihsal edilenleri fazlasiyle istih
lâk etmiştir, bu yüzden bir tasarruf yajpama-
dım.» dedi. 

Arkadaşlar; muhalefetin rakama müstenit 
tenkidlerini burada hep dinledik. Muhalefet 
tenkidlerine, yine rakama müstenit, cevaplar 
istemektedir, fikire fikir istemektedir. Halbuki, 
Hükümet Reisi bunlara cevap vermekten âciz 
kaldı. Bunlara cevap verecek kudrette değildir. 
Hükümet Reisi çıkıyor buraya, iki saat konu
şuyor. Biz, bunları dinliyoruz; ben kendi şah
sıma dinlemeyi severim, fakat, burada serdedi-
len, rakamlara müstenit nıukni cevaplar almış 
değiliz. Hükümet Reisi bunları eevaplıyama-. 
mıştır, politik konuşmuştur. Bu konuşmalardan 
maksadı "Grupunu muhafaza etmektir. Muhale
fetin ileri sürdüğü teknik hususlara teknik ola
rak, rakama müstenidolarak cevap verememiş
t ir ; bu mevzularda bizi ikna edememiştir. (Sağ
dan, alkışlar) 

REİS — Vakit tamamdır, buyurun Hüseyin 
Bey. 

Behzat Bilgin, İzmir. 
BEHZAT BÎLGlN (îzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, iktisat ve Ticaret Vekâletinin, mem
leketin iç piyasasının tanziminde, iktisadi haya
tının tanziminde, dış ticaret münasebetlerinde 
mühim bir rol oynadığı, mühim vazifeleri oldu
ğu aşikârdır. Muhalefete mensupi*mulıterem ar
kadaşlarımızın tenkidlerinde bendeniz, Ticaret 
Vekâletinin vazifesinin ifasında noksanlarının 
ne olduğunu ve daha iyi bir hizmetin nasıl ya
pılabileceğini gösterecek mahiyette müspet nok
talar beklemiştim. Buna, diğer hususlarda ol
duğu gibi, tesadüf etmek mümkün olmadı. 

Hürriyet Partisinin muhterem sözcüsü Sayın 
Muhlis Ete'yi bu mevzularda hakikaten daha 
müspet ve daha insaflı konuşabilecek bir meyki-

de farz ediyordum. Arkadaşımın bir sözüne bu
rada işaret etmek isterim. Diyor k i : «Fiyat 
yükselişlerine temas ederken, bunun % 5 i is
tikrazdan mütevellit ise bakiyesi diğer iktisadi 
sebeplerden doğmaktadır.» Fakat bu iktisadi se
beplerin neler olchığunu her nedense izah etme
diler. (Sağdan, «etti» sesleri) Bendeniz bu nok
tadaki izahlarını görmedim. Hazırladıklarının 
ancak % 10 unu okuduklarını beyan ettikleri
ne göre, belki bu husus Heyetf Umumiyeye arz 
etmek istemedikleri % 90 m arasında bulunmuş 
olabilir. Bu meseleler bidayetten beri konuşul
maktadır. Bir defa fiyat tereffülerinin bütün 
memleketlere şâmil bir seyir aldığını arkadaşı
mız pekâlâ bilirler. Bu geçen senelerde değil, 
hattâ geçen asırlardan beri bir memlekette re
fah seviyesi yükselişleri daima fiyat tereffüle-
rini intacetmiştir. Refaha doğru giden her mem
lekette fiyatlar yükselmektedir. 

Bunun misalleri kendi hayatımızda da var. 
Ben ekmeğin kilosunun değil, okkasının bir ku
ruşa, hattâ otuz paraya satıldığını bilirim. Bu
gün ise malûm. Bu tereffü yalnız para kıyme: 
tinden mütevellit bir tereffü müdür? Yoksa mil
letin hayat seviyesindeki yükselişten mütevellit 
bir yükselme midir? Bunu tahlil edince ftyat 
tereffülerinin hayat seviyesine bağlı olduğunu 
kavramak mümkün olur. 

REİS — Bir dakikanız kalmıştır. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Ve yine 

Muhlis Ete Bey arkadaşıma bir dakika içinde 
şunu da arz edeyim : Paramızın kıymetinden 
kaybına delil olarak dışarıda, karaborsadaki do
lar kıymetini ve memleketteki altın kıymetini 
gösterdiler. Bir iktisatçıdan böyle bir mütalâa 
beklemek yerinde olurdu. Karaborsadaki dola
rın Türk parasının hakiki iştira kıymeti ile olan 
münasebetini tesbit etmeleri icabederdi. \Bunlar, 
mübadele kıymeti olarak değil; bir lüks emtia 
kıymeti olarak ortada bulunmaktadır. Yoksa 
karaborsa dolarının Türkiye'ye ithalât yapmak
ta mı kullanıldığını iddia ediyorlar? Belki mil
yonda bir nispetinde bu olabilir. Karaborsa do
lar, nihayet harice giden seyyahların sarf etmek
te oldukları bir dolar olarak karşımıza çıkıyor. 
Memleketin ticari mübadeleleri, % 99 resmî 
kambiyo rayiçleriyle ifade ediliyor. Çok kolay 
bir misal olan altın kıymetini karaborsa dolar 
kıymetini veya falan yerdeki Türk parasının kıy
metini göstermek; başka sebeplerden mütevellit 
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fiyat artışlarını Türk parasının hakiki iştira gü
cünün azalması şeklinde ortaya atmak doğru bir 
görüş olarak ifade edilemez. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kare) — Aziz arkadaş

larım, ben de, birkaç yıldan beri yeııi bir ta
rih başlangıcı olan 1950 den başlıyacağım. O 
gün* iktidara gelen Demokrat Parti, fiyat dal
galarının kısmen durduğu, yavaşladığı bir za
manda, azımsanmıyacak bir altın stokuna, ehem
miyetli bir dış yardıma ve dünya piyasaların
da mevcut büyük bir ticari itibara kavuşmuş 
bulunuyordu. Bu imkânları iktisadi bir plân 
ve programa göre ayarlayıp o günün şartları 
içinde ve o günden sonra devam eden üç-se
nenin feyizli mahsul ve imkânlarını da mez-
cederek bugün şikâyet ettiğimiz, üzüntüsünü 
çektiğimiz bu ticari sıkıntıları öhliyecek ted
birler alabilirdi. Esen rüzgârı, yağan yağmuru 
bile "kendi iktidarının uğuru ve kudumu saj--
mak itiyadında olan iktidar, mütehassıs $re 
muhaliflerin o günden beri yaptığı bütün ten-
kidlere kulağını kapıyarak vatandaşın hayat 

, seviyesini yükseltmek propagandası altında 
mevcutları eritmiş, Avrupa'nın yeni pazarlar 
ariyan istihsaline, Türk vitrinlerini süs ve lüks 
eşyası ambarı haline getirmiştir. Bugün vitrin
lerde bu süs ve lüks eşyası bile bulunamaz ha
le gelmiştir. Bu ahval dün millî gelirin artışı, 
hay%t seviyesinin yükselişi diye ifade edilirdi. 
Bugün ise, ,(kalkınma var, bu sebeple sıkıntı 
ve darlığa katlanmak lâzımgelir) propagandası 
ile hakikatler örtülmek istenmektedir. Bu ti
cari seyir gibi Demokrat Partinin iktisadi an
layışında da birtakım zikzaklar, birtakım ric'î 
.hareketler görülmüştür. 

Demokrat Parti liberal iktisadiyatın önde
ri olarak işe başlamış, bugün sayı ile yumurta, 
kilo ile et ve metre ile bez satan, tam mâna-
siyle devletçi bir hüviyete bürünmüştür. Şim
di, Hükümetten sormak lâzımdır ki, senin ik
tisadi politikan hangi istikamete müteveccih 
olacak? Bu, liberal bir politika mı olacak, dev
letçi bir politika mı olacak? Dün dediğin mi 
doğru, bugün dediğin mi? 

Muhterem arkadaşlar,, bir.prensibi olmıyan 
veya bunu memleket efkârı umumiyesine ifa
de etmiyen, ifade ettiklerini tatbika koymıyan 
iktidarın gidişini vatandaş asla tasvibetmez. 
Geçen senenin bu aylarında Millî Korunma-
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j nın hazırlıkları içinde idik. İktidara geldiği 
I zaman Millî Korunmanın bütün kayıtlarını 

kaldıraA Demokrat Parti, harb yıllarında ve 
harb ekonomisinin tatbik edildiği sırada bile 
tatbik olunmıyan birtakım çarelere başvur
muş, piyasayı ceza tehdidi altında tutmak iste
miştir. iktisat kanunları karşısında Demokrat 
Partinin aldığı bu tedbir ve çıkardığı bu ka
nun yürüyememiştir arkadaşlar. Emirle, ceza 
ile iktisadi nizamın düzeltilmesine imkân yok
tur. Buna rağmen Hükümet Millî Korunmaya 
güvenerek piyasada birtakım yeni yeni muvaf
fakiyetler yolunu aradı. Geriye baktığımız za
man görüyoruz ki, bugün Millî Korunmanın 
tatbik edildiği ilk günleri aratacak hale gel
miş bulunuyoruz. Eşya ve madde bulunama
makta, bulunsa da fiyatlar çok yüksek bir had
de çıkmış bulunmaktadır. Bunu görmek ve an-. 
lamak için ne iktisatçı olmaya, ne de nazari
yeleri tetkik etmeye ihtiyaç vardır. Hükümet, 

j eğer mütehassısları, muhalifleri. dinlemiş ol
saydı bugünkü gayrimuvaffak neticeye gelin
mezdi. Hükümet, iktisadi ve ticari sahada da 
muvaffak olamamıştır ve olamamaktadır. Bu
nun delilleri de vardır. Hükümet, bugünkü gw 
dişi de, geçmişleri de bir muvaffakiyet olarak 
ifade ediyor. Bütün bunları kalkınma perdesi 
altında saklıyarak vatandaşı avutmak istiyor. 
Bu yanlışlıklar »e olacak? (Sağdan, alkışlar) 

REÎS — Müddetiniz dolmuştur, efendim. 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu Reisi Fethi 

Çelikbaş. 
HÜRRİYET PARTİSİ MECLİS GRÜPU 

ADINA GRUP BAŞKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Çok muhterem arkadaşlar; son de
rece girift ve karışık bir sosyal mevzu üzerinde 
bulunduğumuz için bazan basit hakikatlerin da
hi izahı güçtür. Fakat son yıllar, hattâ son ayla-" 
rm iktisadi gelişmeleri, mesul şahısların beyan
ları ve halen içinde yaşadığımız vukuatı bir ara
da mukayese edecek olursanız, kabul etmemek 

I gayrimümkündür ki, Türkiye halen ağır ekono
mik bir vaziyet içinde bulunmaktadır. 

Bizim endişemiz bunun, bu noktada bulun
mak, bu noktayı muhafaza etmekle kalmıyarak 
bugünkü iş tutumu ile, bugünkü takibedilen ik
tisadi politika'ile daha da ağırlaşmasından ileıi 
gelmekte ve iktisadi meseleleri bir sihirbaz dey-
neğiyle, bugünden yarına, hemen halletmek zih-

I niyetiyle hareket edilmesindendir. Ben bu sebep 
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ledir ki, çok kere okunmasından «evk duyduğu- j 
muz İşletmeler Vekili bulunduğum sırada Başve
kâlete çektiğim telgrafın evveliyatına temas ede- I 
ceğim. Döviz Komitesi olarak mütehassısların I 
da iştirakiyle hazırlayıp icra Vekilleri Heyetin
de kabul olunan raporumuzda alınması lâzım-
gelen tedbirleri sıralamıştık. 1954 senesi Tem
muzunda rapor iç ekonomide alınması faydalı 
tedbirler, dış ticaret rejimimizde lüzumlu ayar
lamalar, dış kaynaklar ve imkânlardan bahsedi
yordu. Bu tedbirlerin tatbika konmasından beş 
sene sonra 1959 da ekonomimizin ileri bir sevi
yede istikrar bulacağı tabiîdir. Türkiye ekono
misi hakikaten 1954 ten üstün bir seviyeye yük
selir ve istikrara ulaşabilirdi. Bu, gayet tabiîdir. 
Fiyat istikrarı politikasının azimli çalışmalara 
ve netice istihsalinin de bir vâdeye muhtacoldu-
ğu izahtan varestedir. « -

Bu bakımdan, işin sanki bir sihirbaz değne
ği gibi bir Millî Korunma Kanunu tadili sure
tiyle halledileceğini sanmanın memleketi ne leâ-
dar hatalı bir yola düşürmüş olduğunu bu yaz 
hepiniz gözlerinizle gördünüz. Köylüler mesnet
siz bir narh politikası neticesi müşkül duruma 
düşmüşler, perişan olmuşlardır. Millî Korunma 
*Kanunu çıktığı tarihlerde de ifade ettiğimiz gi
bi, ilk çıkııîca bunun bir şok tesiri yaparak fi
yatlarda bir düşürme meydana getirmesi tabiî 
idi. Fakat arkadaşlar, memleketin ekonomik 
bünyesi ve şartları bıtna müsaidolmadığı için fi
yatların da sonradan a«"nr a^ır vükseleeepi ta- J 
biî idi. Bunlara vaktiyle tarafımızdan işaret 

* edildi ve bugün maalesef hâdiseler Hükümet 
Reisi dâh'l olmak üzere o tarihte konuşan D. 
P. li arkadaşları tekzip, fakat bizleri teyidetti, 
maalesef. 

Şimdi, vaziyet, böyle olunca iktisadi 
meselelerimiz hakkında salâhiyeti son derece 
mahdut fakat umumi efkâr önünde mesuliyeti 
geniş ve ağır olan İktisat Vekâletinin bütçesi 
dolayisiyle İktisat Vekilinden hesap sormakta 
isabet yoktur. Zira İktisat Vekâleti iktisadi 
politikaya hâkim değildir., Bu vekâletteki, para 
politikasının, kredi siyasetine tesiri yoktur. Böy
le bir İktisat Vekâleti olamaz. İktisat Vekâleti 
döviz kullanma salâhiyetini haiz değildir. Bu iti
barla İktisat Vekâletinin "bir pençikbol topu 
gibi sabah akşam memlekette madde darlığı
nın, yedek parça yokluğunun ve hayat paha
lılığının mesul ve muhatabı addedilmesi doğ-
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ru değildir. Bunun doğrudan doğruya bir Hü
kümet politikası olarak ele alınması iktiza 
eder. 

Şimdi kısaca üzerinde duracağım, bâzı mü
him noktalar vardır : 

MEMİŞ YAZICI (Ordu) — Zamanı vekâ-
letnizde bunlar yok mu idi? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Onu arz 
edeyim; Vekâletim zamanında ne tedbirler al
dığımı soran arkadaşa cevap vereyim : Pi
yasanın emniyet ve istikrarını sağlamak için 
çıkardığımız dış ticaret rejimi Kararnamesinde 
hiçbir tadilât yapmadım. Bu iş kolay olmadı. 
Mübadeleler nizamı içinde dış ticaretini yük
seltmek zorundadır. Bilâteral ticarete zorlıyan 
sebepler dolayisiyle vekâletim zamanında bu 
yola gittik. Fakat bu muvakkat bir müşkül
den çıkmak "maksadiyle idi, devamlı bir poli
tika değildi. Bunun böyle olduğu fiyatları
mızı dünya fiyatlarına indirmemizden, takası 
ilfra etmemizden bellidir. Türkiye Avrupa ik
tisadi iş Birliğinde müsait mevkie sahipti. Fa
kat Türkiye'nin imal ettiği mallar muhatap 
memleketlerde liberasyona ithal edilmediğinden 
gayrimüsait bir duruma düşmüştü. Bu sebep
le Türkiye'nin bilâteral, iki taraflı mübadele 
sistemi içinde müşküllerini yenmesi tabiî idi. 
Bu tedbir bize, Avrupa iktisadi iş birliğine dâ
hil devletler üzerinde müessir tedbir olmak .iti
bariyle, dış krediler temin etmek imkânını verir
di. Bu neticeleri de aldık. Uzatımyacağım. Çün
kü bunun muhasebesini yapacak değiliz. Arzım 
Türkiyenin çok taraflı mübadeleler nizamı için
de çalışmasındaki faydayı belirtmek içindir. 

Şimdi arkadaşlar, çıkmazdan kurtulup çıkar 
yolu bulmak lâzımdır. Bu yol geniş ölçüde dış 
ticaretimizin inkişafına bağlıdır. Bu nasıl ola
cak? Memlekette bol ve ucuz istihsal temin et
mek lâzımdır, işletmeler behemehal tam kapa
site ile çalışmadan yeni bir tesisin kurulmasına 
geçmemelidir. Tam kapasite ne demek? Tam 
kapasite ile çalışması demek maliyeti düşürmek 
demektir. Aksi takdirde, tam kapasite ile çalış-
mıyan bir tesisin mamulünün maliyetinin ar
tacağını kabul etmek lâzımdır. Türkiye ithalât 
politikası ile sınai politikasını koordine etmeli
dir. Misal vereceğim. 

MEMİŞ YAZICI (Ordu)'— Meselâ kömür 
ithal etmeli... 
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FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Evet 

icabederse ithal edersiniz; dörtte beşte bir kıy
mette kömürü ithal eder, çimento imal eder, ithal 
etmezsiniz. Bu, hesap işidir. Geçen gün gördüm, 
bir anlaşmada Türkiye pil fabrikasına sahiptir. 
Fakat hammadde ithaletmek için döviz veremez-
seniz, fabrika tam kapasite ile çalışamaz. Gene 
bir ticaret anlaşmas'nda gördüm, ithal edilecek 
mallar arasında pil ve batarya var. 

VACÎD ASENA (Balıkesir) — Sizin zama-
nınınzda ithal edilen dört milyon ton kömüre 
ne diyelim ya. 

FETHt ÇELlKBAŞ (Devamla) — Vâcid 
Bey, bu o kadar basit değil. Arkadaşlar Türkiye-
de çivi fabrikası vardır ama pil gibi çivi de 
ithal listesindedir. Halbuki fil - maşin sokup mem
lekette çivi imal edilebilir. Türkiye behemehal ithal 
programını, sınai politika ile muvazi bir şekil
de yürütmek mecburiyetindedir. Türkiye'nin yi
ne arkadaşlar, sınai mamuller ihracatçısı haline 
gelmesi için vergi politikasını sınai politika ile 
beraber yürütmesi lâzımdır. Sınai mamuller için 
bir yol vardır. Onun İstihlâk Vergisini tenzil 
edersiniz, hammaddesini maliyet fiyatiyle verir
siniz, mamulünü satarsınız. Hammadde ihracat
çısı bu bir memleketin iktisat politikasının ver
gi siyasetiyle yarı mamul veya mamul madde 
ihraceden veya etmeye çalışan veya sanayie geç
mek istiyen bir memleketin vergi politikası ay
nı değildir. Bütün bunların bir hükümetin ik
tisadi politikasında, koordinasyon içerisinde dü
zenlenmesi şarttır. 

RElS — Bir dakikanız kaldı, efendim 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Arkadaş

lar, bir de piyasada emniyet ve istikrar temin 
etmek meselesi vardır. Geçenlerde kabul etti
ğiniz Millî Korunma Kanunu tadilâtı, narh fi
yatları dolayısiyle müstahsili birçok ahvalde 
zarara duçar etmiştir: Hayır diyecek olursanız, 
gelip burada söyleyin. Çünkü ben bunun neti
celerini Marmara havzasında, Ege bölgesindeki 
gezilerimizde gördük., 

Arkadaşlar, Mili îKorunma Kanununun Tür
kiye'de senelerden beri icrayı ticaret eden asır
lık müesseselerin bile bünyesinde parçalanmaya 
sebebiyet vermiştir. Itlhalâtçılık, perakendeci
lik ve imalâtçılık bir bünyede toplanamaz de
diğiniz anda, istanbul'da 70 - 85 yıllık mües
seseler gördüm, bünyeleri parçalanıyor arka
daşlar, bir limitet orada, bir anonim burada. 
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Şimdi sermaye emniyetine de temas edece

ğim. 
Arkadaşlar, sık sık vergi kanunlarında ta

dilât yapmak, ithalât, ihracat politikasında ta
dilât -yapmak, gibi sebepler, yanlız kendi im
kânlarımızla gelişmemiz güç olduğu için, ya
bancı sermayenin memlekete gelmesini kaçıran 
mânevi, maddi faktörlerdir. Bu.arada Yabancı 
Sermaye Kanununda kabul edilmesi lâzımgelen 
bir tadil üzerinde de duracağım. 

RElS — Vaktiniz tamamdır. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Bir cüm

leyi bitireyim. 
REİS — Buyurun. 
MEMÎŞ YAZICI (Ordu) — Sana inanmıyo

ruz ki, bitiresin. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Şimdi Sa

nayi Kalkınma Bankasında çalışmış olan kıy
metli arkadaşım İsmail Şener'le beraber Yaban
cı Sermaye Kanununda bir tadil teklifi yapmış
tık. Sebebi şu idi; bâzı firmalar Türkiye'ye en-
vestisman yapmak istiyorlar; fakat temettüleri
ni transfer edememek sebebiyle geliniyorlardı. 
Meselâ bir müessese geliyor, ferro - krom imal 
etmek istiyor... 

/ t KENAN AKMANLAR (Antalya) — Anla
dık, anladık. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Anladı
nız mı Kenan Bey. Pekâlâ öyle ise, iniyorum, 
sözcü olduğunuz için anlatacaksınız her halde. 

RElS — Süleyman Çağlar. (Yok sesleri) 
Sadettin Karacabey, buyurun. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
terem arkadaşlarım ; Hükümetin bilhassa zirai 
sahada aldığı kıymetli ve isabetli tedbir ve ka
rarlar sayesinde memleketin büyük bir ekseri
yetini teşkil eden çiftçi camiası kısa bir zaman, 
içinde kalkınma imkânını bulmuş ve hakikaten 
1950 - 1953 yılları arasında zirai sahada büyük 
değişiklikler elde edilmiş bulundu. Halkın işti
ra kabiliyeti fevkalâde arttı. Memleketin büyük 
bir ekseriyetini teşkil .eden çiftçi camiası yer, 
içer, giyer ve kuşanır oldu, memleket ithalâtın
da ve ihracatında rol oynamaya başladı. Bu yüz
den bilhassa istihlâk arttı, iştira kabiliyeti art
tıkça ithalât da buna muvazi olarak artmaya 

• başladı.-""Netice 1954 te darlık geldi, çattı. Bir / 
sene ewelki sermayesinin bir kısmını harcadı, 
1955 te yine sermayesinin bir kısmını harcadı, 
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darlık devam etti. 1956 senesinde aynı kuraklık 
devam etti. 

Bir de arkadaşlar diyorlar ki, gıda maddele
rinde niçin bu kadar yükseklik vâki oluyor? Bir 
çiftçi olarak arz edeyim: 

Bu sene yurdun muhtelif yerlerinde ziraat 
yapan arkadaşlar benim gibi bilirler k i ; yağışın 
çok az olması ve tevziat mevsimlerinin çiftçinin 
beklediği zamana isabet etmemesi bu talihsizli
ği büsbütün şiddetlendirdi. Bir dönümden 20 
kilo fasulye istihsal edildi. Bütün mahsulleri 
kıymetlendirirsek normal verimli erinin bâzıların
da onda bire, bâzılarında beşte bire düştüğünü 
görürüz. Bu sebeple memlekette gıda maddeleri 
fiyatlarının yükselmesine bu vaviyet âmil olmuş
tur. Bilirsiniz ki, 1953 senesinde 280 küsur mil
yon liralık buğday ihracatı yapan bu memleket, 
ertesi sene buğday ithaline başladı. Maalesef 
aşağı - yukarı ihracat muvazenemizde 300 milyon 
liralık bir açık husule geldi. Dışardan 48 mil
yon liralık ithalâtf yapıldı. 1953 ten evvel ihra
cat yapan memleket, bundan sonra ithalâta başla
dı. Bunda muaheze edilecek bir taraf yoktur. 
Çiftçimiz feragatkârane çalışmasına devam et
mektedir. Hâdisatı havaiyenin tesirini ve netice
lerini senelerden beri görmüştür. Bunlar, bu şart
larla mukavemete devam ediyorlar ve vatani va
zifelerini bıkkınlık göstermeden yapıyorlar. Ni
hayet Hükümetin 1950 senesindeki hububat poli
tikası üzerine aldığı kararı bir çiftçi olarak tas-
vibetmekten başka elimden bir şey gelmez. 23,5 -
24 kuruşa satılan buğdayı Hükümet, 27 - 30 ku
ruşa çıkarmak suretiyle çiftçiye ve onun % 79 
unu te.şkil eden büyük hububat müstahsıllarma 
elini uzatmıştır. Fakat kuraklığın devamı bugün 
öyle bir vaziyet meydana getirdi ki, arkadaşlar; 
çiftçi camiası içinde bugün en muhtacı muavenet 
kitle hububat müstahsili olmuştur. Yağmurların 
yağmaması bugün Orta - Anadolu çiftçisini çok 
müşkül bir duruma düşürmüştür. Cenabı Hak
tan, Ulu Tanrı'dan niyazımız bu sene iyi bir mah
sul senesi idrak etmemizdir. 

Sonra; çiftçinin 3 0 - 3 1 kuruştan buğday sat
ması da yine kendilerini müşkül duruma sokmuş
tur. Bu sene yağışlar arzu edildiği nispette olma
mıştır. Yağış nispeti geçen seneye nazaran yüzde 
20 dir. inşallah ilkbahar yağmurları zurnamızın 
yüzünü güldürür. Yağış olmadığı takdirde, Hü
kümetten istirham ediyorum; hububat politikası 
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üzerine eğilsin, esaslı bir karar alsın. Bunu bil
hassa istirham ediyorum. 

Arkadaşlarım, Ziraat Bankasının, Toprak 
Ofisin Et Balık Kurumunun hizmetlerini şük
ranla yâdetmek isterim. Bu millî teşekküllerimiz 
vazifelerini yapmaktadırlar. Bilhassa büyük fi
nansman müessesesi olan Ziraat Bankasının, muh
taç çiftçilerin durumlarına deva olduğunu söy
lemekle iftihar duyarım. Yalnız bâzı arkadaşları
mızın söyledikleri gibi, onların borçlan sabit bir 
borç haline gelmiş değildir. Anadolu'nun hubu
bat mmtakasmm haricinde kalan yerlerdeki va
tandaşlar borçlarını tamamen ödemişlerdir. Ge
çen sene kendi mmtakamdaki çiftçilerin borç 
durumlarını tetkik ettim, % 97 sini ödemişler. 
Orta - Anadolu'nun muhtaç, çiftçilerinin dertle
rine deva olarak elini uzatmakla bankanın vazi
fesini yaptığına inanıyoruz. Hükümetimiz bu 
hususta da kendisine düşen vazifeyi şerefle yap
maktadır. 

Toprak Ofisin çok dar bir senevsi olmasına 
rağmen memleketin her tarafına yemeklik ve hay
van yemi yetiştirmesini takdirle anmak isteriz. 

Et ve Balık Kurumu da vazifesini yapmak
tadır. Bilhassa son sene üzüm ihracatı gibi, 
meyva ihracatı gibi döviz temin eden bir politi
kanın takibini şükranla karşılarım. 

Arkadaşlar, Millî Korunma Kanununun çift
çiye tatbikinden müştekiyiz. Binaenaleyh hü
kümetten istirhamımız bu kanunun gayesinin 
ithalâtçının büyük kâr aldığı, birtakım zincir
leme ihtikâr yapmak suretiyle hakiki müstehlike 
büyük farkla intikaline mâni olmak bulunduğu

n a göre bunun bütün şiddetiyle tatbikini canü 
gönülden rica ederiz. Fakat biz çiftçinin, serbest 
rekabet halindeki çiftçi malının pazar yerine 
geldikten sonra onun üzerinde tatbikini de doğru 
bulmuyoruz. Bilhassa süt ve gıda maddeleri i'i-

] yatlarının müdahaleden kurtarılması lâzımdır. 
I Meyva bölgelerinde bu seneki istihsal üzerin-
I de de bunun tesir göstereceğinden şiddetle endi-
j şedeyiz. Vekil arkadaşımızın nazarı dikkatini 
I celbederiz. 
I REİS — Sabri Erduman.... (Yok sesleri) 
I Cemal Kıpçak. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) .— Muhte^ 
rem arkadaşlar; bugün içinde bulunduğumuz; 
sıkıntının döviz darlığından ileri geldiği cünir 

I lemizin malûmudur. Yeraltı servetleri ise baş-, 
! lıbaşma bizatihi döviz ifade eden varlıklarımız-
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dır. Maden Aramanın kendisine verilen mah
dut imkânlar içinde bile her el attığı sahada en 
kıymetli cevherlerden büyük rezervlerin saklı 
bulunduğunu göstermesi dikkati ehemmiyetle 
üzerine çekecek mânalar taşımaktadır. Bugün 
hiç. kimsenin inkâr edemiyeceği bir hakikat ola
rak şunu söyliyebiliriz: Kalkınma mevzularıını-
za büyük fedakârlıklarla tahsis edilen imkân
ların bir kısmı madenlerimiz üzerine teksif edil
miş olsa idi hiç sıkıntı çekmeden, borçlara gir
meden, hattâ alacaklı vaziyete gelerek muazzam 
bir kalkınma hamlesini sıkıntısızca tahakkuk 
ettirmek imkânını bulurduk. 

Bu imkân hâlâ ortada durmaktadır. Fakat 
maalesef nedense buna karşı sıcak alâkamızı 
göstermek yoluna gidemiyoruz. 

Türkiye dünya piyasasında krom ihracatçı
sı bir memlekettir. Başlıca ihracatçılarından ol
duğumuz bu kıymetli madenin memlekette na
sıl istihsal edildiğini bilseniz ağlamaktan ken
dinizi alamazsınız. Murakabesiz ve kortrolsüz 
olarak sömürülen bu cevherin istihsali sırasın
da yapılan ziyankârlıklar ana kıymetini en az 
yarı yarıya düşürüyor. Bu vaziyet bütün ma
denlerde böyledir. Madenciliğimiz âmmenin hak
kını ariyan bir kuvvetin murakabesine tâbi de
ğildir. 

Diğer taraftan millî serveti müspet olarak 
işletmek emelinde olan kimseler de bu emelle
rini tahakkuk ettirebilmek için ne yapacakları
nı bilememekte ve bilgisiz spekülatörlerin elin
de oyuncak olmaktadırlar. 

Bunun sebebi madenciliğimizin cidden sahip
siz bir halde bulunmasıdır. Evet vakıa Ticaret 
Vekâletine bağlı bir maden umum müdürlüğü
müz vardır. Fakat arkadaşlarım, rica ederim, 
eğer uğramıy ani arınız varsa o maden dairesine 
bir ugrayınız orada millî serveti işletmek emeli 
ile teşebbüse geçmek istiyen insanların, yukar
da bahsettiğim spekülatörler grupu arasında ve 
dairenin tuvaletinin önündeki aralıkta saatler
ce bekletildiklerini görürsünüz. Bu daireden 
içeri girdiğiniz zaman her odada yüzlerce dos
ya masalar üzerinde beklemektedir. Bunlar- bek
lemeye mahkûmdur. Zira Maden Dairesi per
sonel kifayetsizliğinin son haddi içindedir. Mü-~ 
hendis kadrosu şimdi iki üç kişiden ibarettir. 
Bu kadro, sayıları binleri aşan dosyaları tet
kik için didinip duruyor. Kadro kifayetsizliği 
yanında ücret baremleri de kifayetsizdir. Mua-
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mele işleri için alman memurlar bile bir ay du
rup başka işlere gidiyorlar. 

Ticaret Vekâleti bu daire ile bir seneden 
beri alâkalanmamış, sebebolarak yeni teşekkül 
ctleceği söylenen Sanayi Maadin Vekâletinin , 
bünyesine alınacağı ve ondan sonra kimin alâ
kalanacağının tâyin ve tesbit edileceği söylen
miş. Dairede 5 - 6 şube var, toplu bir dosya 
odası yoktur. Her şubenin ayrı dosya odası ay
rı dosya memura var. Evrak şubelerden birin- / 
den diğerine gitti mi, bulmak meselesinin için
den çıkılamaz. Müracaat sayısı 50 - 60 binden 
fazla. 12 seneden beri ele alınmış müracaat var. 
Gidin. Tetkik edin, rica ederim. 

Bu hususlara senelerden beri dikkati pektik. 
Her sene bütçe konuşmalarında bu hususları 
belirttik. Fakat Hükümet,'mebusların yaptığı 
ikazları dinlemek hevesinde değildir. 

Madenin Devlet bünyesinde merci ve sahi
bi olmadıkça maden işlerimizin havatiyet ka
zanması mümkün değildir. Bu husus maden için 
böyledir, orman için böyledir, hayvancılık için 
böyledir. Benim anladığım Hükümet milleti sı
kıntıya sokmadan memlekete servet getirecek 
mevzîılar üzerinde yapılan ikazlara ehemmiyet 
vermem'ek kararındadır. 

Behzat Bilgin arkadaşımız burada konuşur
ken Çörçirin ingiliz milletine göz yaşı ve ıstı
raptan başka bir şey vaadetmediğini söylemiş
ti. Millet, varlığının müdafaası uğruna, kalkın
ma uğruna göz yaşı ve ıstıraba seve seve kat
lanır. Fakat o ıstırap ve gözyaşını akıtmadan 
dâvanın halledilebileceğini söyliyen son feryat 
da spstuktan sonra bu iddiayı yapmak müm
kündür. 

Millet hayatiyetini koruma dâvasına öz ev
lâtlarını elbette ki, ateşe atmak fedakârlığını • 
göze alır. Fakat bu kararı alırken kendi evlât
larından başka yakacak maddesi kalmadığına 
vicdanen emin olmalıdır. 

Millete karşı gözyaşı ve ıstırap lâfını kolay
ca söyliyen milletvekilinin bu vicdani emniyete 
nasıl sahibolduğunu tâyin etmek kolay değil. 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
. İKTİSAT VE TİCARET VEKÎLİ ABDUL

LAH AKER (izmir) — Sayın arkadaşlar ve ba
na meslektaşım diye 'hitabeden Muhlis Ete Bey
efendi; burada bütçenin takdiminden beri en 
çok konuşulan iktisat ve Ticaret Vekâletinin iş
leridir ve aşağı - yukarı, biraz evvel Nafıa Ve-
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kâleti bütçesinde de aynı işler konuşuldu. Bun
lar arasında bilhassa son zamanlarda dış tica
ret rejimimizde bir daralma olduğu, en çok 
söylenenler içindedir. Dış ticaretimizde bir da
ralma olup olmadığının rakamlarla ifadelerini 
malî meselelerimizin müzakeresi sırasında Mali
ye Vekili arkadaşımız bol bol cevaplandırmış 
bulunuyorlar. Gecenin bu geç vaktinde ben de 
ayrı ayrı rakamlar vermek niyetinde değilim. 
Yalnız duraklama var diyorlar. 1953 yılında 
yatırım maddesi; 776 milyon % 52, 1954 sene
sinde 710 milyon % 53, 1955 yılında 756 milyon 
% 54 ve 1956 yılında 570 milyon % 50 dir. 

İstihlâk maddeleri; 1953 yılında 295 mil
yon % 20, 1954 senesinde 262 milyon % 20,1955 
yılında 204 milyon % 15 ve 1956 yılında 170 
milyon ki, bu da % 15 tir. 

Hammadde ithalâtı; 1953 de 420 milyon 
% 28, 1954 te 367 milyon % 27, 1955 te 433 mil
yon % 31 ve 1956 yılında ise 400 milyon % 35 
liradır. 

Kıymet itibariyle cümlesi 1953 yılında bir 
milyar dört yüz doksan milyon, 1954 te bir mil
yar üç yüz otuz dokuz milyon, 1955 te bir mil
yar üç yüz doksan üç milyon, 1956 yılında da 
bir milyar yüz kırk milyondur. 

İthalâtta görülen darlığın siyasi sebepler ol
duğunu da hatırlatmak isterim. Birçok malları
mıza gereken müsaade verildiği halde Süveyş 
kanalının kapanması dolayısiyle gelmesi imkâi, 
sağlanamamıştır. 1957 yılı içinde bunlardan bir 
kısmının gelmesini ümidetmekteyiz. Bu yüzden 
vukua gelen farkın kıymeti 186 milyon liradır. 
Bunun başlıca sebeplerini de diğerlerine irca et
mek lâzımdır. Bâzı tesislerin 1956 yılında ikmal 
edilmiş bulunmaları hasebiyle 1956 yılında bir 
evvelki yıla nazaran 26, makina da 63, demirde 
62 milyon liralık bir azalma meydana gelmiştir. 
Hammaddeler geçen yıla nazaran, biraz evvel 
arz ettiğim gibi, Süveyş hâdiseleri ile ilgilidir. 
Hammaddeler için yapılan tahsislerin Süveyş 
hâdiselerine bağlanması icabeder. Kauçuk, jüt 
ve emsali maddeler bunlardandır. 

Diğer taraftan 1955 yılına nazaran bir geri
leme vukubulmuş ise, buna mukabil yurt için
de bulunan traktörlerin ister halde bulunması 
için bunlara lüzumlu yedek parça, iç ve dış lâs
tiklerin ithali artırılmış ve bu suretle Jaaliyet-
•leri devam ettirilmiştir. Bu hususları Sayın Baş-
veMHl?Ûz. b i r a z evvel ve yılları karşılaştırmak 
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ve mukayese yapmak suretiyle izah etmiş bulun
duklarından ben, bunlar üzerinde fazla durmı-
yacağım. 

İstihlâk maddelerinde 1955 e nazaran 1.956 
yılında 25 milyon bir azalma vardır, ki bunun 
da birçok malzemenin ve ihtiyaç maddelerinin 
ithal değil, memleket dâhilinde imal edilmiş ol
masından ileri geldiğini tesbit etmiş bulunuyo
ruz. Sanayide makina grupundaki azalma 1955 
yılındaki taahhütlerin yerine getirilmiş bulun-
masmdandır. Görüyoruz ki, bu nazari azalma bir 
duraklama mahiyetinde değildir. Kaldı ki, bu
nun da hakiki bir azalış olduğu iddia edilemez. 
Çünkü ithalât ve ihracâtım mutlaka devreden 
devreye aynı rakamları vermesi de icabetmez. 

Bu kısma da böylece arzı cevap ettikten son
ra Sayın Muhlis Ete arkadaşımızın iç ve dış ti
carette bir daralma olduğunu iddia etmeleri 
noktasına geliyorum. Diğer arkadaşlarım da 
aynı hususu söylediler. Bizim, buradaki rakam
larımıza göre, bir daralma yoktur, artan bir is
tihlâk vardır. Bu artan istihlâk de yine bildiği
niz gibi, geniş bir müstehlik kütlesinin pazarla
ra girmesinden meydana gelmektedir. Bunları 
benden önceki Ticaret Vekili arkadaşlarım iyi 
bilirler. 

Gıda maddelerinin vaziyetine gelince : Biz, 
bu gıda maddelerini ve bilhassa hububatta kay
bettiğimiz miktarı hesapladık. Bilhassa ihra
catta da daralmanın buna mukabil olduğunu 
bulduk. 1953 rakamları, 1950 yılının konjonk
türü tetkik edildikte, Kore Harbinin tesiri ile 
fiyatların yükseldiği bilinmektedir. Bu, 1953 
yılının sonuna kadar devam etmiştir. 1953 yılı
nın rakamları ile bu noksan kalan hububat ih
racatımızı topladığımız zaman bize, 1956 daki 
ihracat noksanlığımızı vermektedir. 

Arkadaşlarımın çoğu bilhassa Millî Korun
ma Kanunu tatbikatı üzerinde durdular. Son 
defa Fethi Çelikbaş arkadaşım bâzı sıfatı tica-
riyenin birleşemediğini ifade ettiler. Biz de bu
rada bir iki defa sözlü soru münasebetiyle ay
nı şeyi söylemiş bulunuyoruz. İktisat ve Tica
ret Vekâleti toptancı ve perakendeciyi birleş
tirmiş ve bunu ilân etmiş vaziyettedir. Diğer 
hususat da kanun mevzuu olduğu için bu hu
susta çalışmalarımız vardır. 

Ayrıca, Millî Korunma Kanunu muvaffak 
olmamıştır, diye bir iddiada bulunulamaz. Millî 

~95Q~ 



İ : 47 26.2 
Korunma Kanunu ilk çıktığı tarihlerde piya
sada şiddet ve korku yarattı. Onun için fiyat
ların düşüşü anormaldi, Fethi Çelikbaş'ın ifade 
ettiği gibi normal değildi. Kanunun tatbikatın
dan çekinen birçok kimseler mallarını ne iş pa
hasına olursa olsun, elden çıkartmaya çalıştı
lar. Ondan sonra iş normal şekle inkılâbetti. 
Biz, Ticaret Vekâleti olarak Millî Korunma Ka
nununun tatbikatında gördüğümüz noksanlık
ları Adliye Vekâletinin yardımı ile iki komis
yon halinde çalışarak tesbit ediyoruz. Yakında 
yeni bir tadille gelmiye çalışacağız. Bir misal 
arz edeyim : Kanunda diyor ki : «Fail kimse 
cezaya o çarptırılır.» Fail ekseriya tezgâhtar
dır. Ticarethane sahibi tezgâhtarını feda edi
yor. Tezgâhtar hapse giriyor, fakat ticarethane 
faaliyetine devam ediyor. 

Kararnamelerden bahseden arkadaşlarıma 
arz edeyim ki, kararnameler artık, neşredilme-
mektedir. Artık, bunun üzerinde durmıyaca-
ğım. ( ' 

Bakanlıkların ayrılması keyfiyetinden bah
sedildi. Buna ait tasarı Bütçe Encümenindedir. 
Buradan çıktıktan sonra Yüksek Heyetinize arz 
edilecektir. 

Liberasyondan bahseden arkadaşlarıma inan
dığım bir dâva olarak arz edeyim ki; liberas
yon muvaffak olmuştur. Dünyanın her tara
fında liberasyon muvaffak bir sistemdir. Bizde 
de muvaffak olmuştur; fakat, bugünkü dünya 
şartları ve bizim kalkınmamız bâzı kısıntılara 
sebebolmuştur. İdealimiz gene liberasyondur ve 
liberasyon üzerinde çalışmaktayız. 

Kâmil Kırıkoğlu arkadaşım; «Hükümet bize 
bir bilanço vermedi» demektedir. Bu bütçe zan
nederim esbabı mucibesiyle bir ^envanterdir. Ne
relerde ne iş yapılıyor, niçin yapılıyor, kâfi de
recede müdelleldir. Kanaatim budur. \ 

Ve yine aynı arkadaşım, liberasyon yolu ile 
girmiş olan radyo, otomobil, ruj ve saireden bah
settiler. Vekâlette bulunan arkadaşlar bilirler, 
vekâlette eskiden üç numaralı bir liste vardı, 
kabak çekirdeği karşılığında ruj ithal edilirdi. 
Bu gibi maddeler serbest döviz yolu ile girmiş 
değildir. Bu liste sonradan tadil edildi ve baş
ka şartlara bağlandı. 

Yine arkadaşımız yedek parça noksanlığın
dan bahsetti. Biraz evvel yedek parça ve lâstik 
miktarları okundu. İsterseniz bir defa daha 
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okuyayım, ama vakit geç, zamanınızı almak is
temem. (Okundu sesleri) 

Vergi politikasından bahseden arkadaşım, 
son zamanlarda 400 000 esnafın vergi dışı bıra
kıldığına temas etmediler. Bu hâdise, üzerinden 
uzun bir zaman geçmedi, yeni idi, Esnaf Vergi
si 400 000 esnafı ilgilendiren bir hâdise olduğu
nu söyliyebilirlerdi. 

Hüseyin Balık arkadaşımız çok merak etmiş, 
zeytinyağ meselesini arz edeyim. Evet zeytinyağ 
ihracedeceğiz. Zeytinyağ ihraç meselesi şudur : 
Amerika'dan don yağı alacağız ve bedelini Türk 
parası olarak ödiyeceğiz. Fiyatı da 70 - 80 ku
ruş arasındadır. Elde ettiğimiz zeytinyağını ih
racedeceğiz, zeytinyağından sabun yapmıyaca-
ğız. Zeytinyağını dışarıya satarak döviz temin 
edeceğiz. O vakit sabun fabrikalarına zeytinya
ğı vermiyeceğiz, don yağı vereceğiz. Ve bu don 
yağını zeytinyağı fiyatına sabun fabrikalarına 
vereceğiz, aradaki farkı da zeytinyağı ihracat
çısına vereceğiz. îşliyen mekanizma budur. (Sol
dan, «çok güzel» sesleri) 

Kıpçak arkadaşımız, şunu soruyor : Acaba 
maden rezervimiz nedir? Kalkınmamıza yeter 
mi? Miktarını ben bilmiyorum, bunu söylerlerse 
memnun olurum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Bir dakika Beyefendi, sual var efen

dim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Vekil Bey

den iki basit sualim vardır. 
1. Hükümetin politikası bir istikrar politi

kası mıdır, yoksa* yüksek fiyat politikası mıdır ? 
2. Hükümet; müşterek pazar ve serbest böl

ge mevzuunda Avrupa İktisadi İş Birliği Teşki
lâtında altı devlet ve ona ilâveten Büyük Bri
tanya'nın müşterek pazar ve serbest bölge mev> 
zuunda varmış oldukları kararları nasıl karşıla
maktadır? 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL
LAH AKER (İzmir) —Birinci sualinizi anlıya-
madım. Sorduğunuz, Hükümet bir istikrar poli
tikası mı takibediyor, yoksa yüksek fiyat poli
tikası mı, dır. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ ABDUL

LAH AKER ((Devamla) — Bizim bugünkü De
mokrat Parti iktidarı zirai mahsullerde himaye 
sistemini kabul etmektedir. (Soldan, bravo ses-
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İeri) Fiyatların istikrarı, benim kanaatimce, 
statik memleketlerde ancak mümkündür. Kal
kınmada olan bir memleket için buna imkân yok
tur. 

Yüksek fiyat politikası tajribetmekteyiz ve , 
bunun da pahalılık yarattığına kaani değiliz. 
(Soldan, bravo sesleri) 

öbür meseleye bendeniz cevap arz etmiyeçe-
ğim. (Soldan, alkışlar) 

REİS— Efendim; kifayet takriri gelmiş bu
lunuyor. Hükümetten sonra bir mebus arkadaşa 
söz verildikten sonra takriri reylerinize arz ede
ceğim. 

Turgut Göle. (Yok sesleri) 
Mehmet Tolunay. (Yok sesleri) 
Mahmut Ataman. (Vazgeçti sesleri) Buyurun. 
MAHMUT ATAMAN (Yozgad) — Çok muh

terem arkadaşlar; iktisat ve Ticaret Vekâleti 
bütçesinin Yüksek Meclisçe tetkik ve müzakere 
edildiği şu sırada bendeniz de bu vekâlete bağlı 
Maden Umum Müdürlüğü hakkında bâzı temen
nilerde bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
1950 senesinde iktidara gelen Demokrat Parti ve 
onun hükümetlerinin her-sahada olduğu gibi yer
altı servetlerimize de el attığını ve bu servetler
den memlekete ve millete âzami menfaat temin 
etmek istediği hepinizin yüksek malûmunuzdur. 
Nitekim bu sebepten bu umum müdürlüğü de 
içine almak suretiyle geçen sene hükümet (Maa-, 
din, Sanayi ve Enerji Vekâleti) namı altında 
daha geniş bir teşkilât kurmak için hazırladığı^ 
bir kanun lâyihasını Büyük Millet Meclisine tak-" 
dîm eylemiş ve fakat aradan bir sene geçtiği hal
de bu lâyiha kanuniyet iktisap etmemiştir. Hal
buki öte taraftan adı geçen umum müdürlüğün 
işleri baş döndürücü bir şekilde artmıştır. 

s Hatıranda kaldığına göre İktisat ve Ticaret 
Vekâletinin bir senelik umumi iş hacmi 120 bin 
olup bundan yalnız Maden Umum Müdürlüğüne 
isabet eden iş miktarı 50 bin civarındadır. Taki
be muhtaç bâzı işler vesilesiyle bu umum müdür
lüğe yolu düşen arkadaşlarımın idaredeki izdi
hamı gördükleri zaman irkilmemelerine imkân 
ve ihtimal bulunmadığı kanaatindeyim. 

İşlerin uzun zaman sürüncemede kalmış ol
masında ve izdihamın önlenememesinde başlıca 
âmilin bir kadro kifayetsizliğinden ileri geldiği
ni hemen sezmemek mümkün değildir. Memle
kete hizmet etmek ve millete faydalı olmak azmi 

.1907 C : 3 
ile işlerine dört elle sarılan ve cidden hüsnüni
yet sahibi bu umum müdürlüğün mensubu arka
daşlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. 
Fakat bunların bu şekilde çırpınmaları ve didin
meleri derdin devasını teşkil etmekten kanaati
mizce çok uzaktır. 

Onun için bu umum müdürlüğün memleket 
ölçüsündeki ciddî ve şümullü mesaisini ve halkı
mızın bu mesaiden istifadelerini temin maksadı
na matuf olan Büyük Meclisteki (Maadin, Sana
yi ve Enerji Vekâleti) Kanunu lâyihasının bir 
an evvel çıkarılmasını, umum müdürlük kalro-

' sunun tevsi ve takviyesini istirham eylerim. 
Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Kifayet takriri var, okuyoruz efen

dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet tavazzuh etti. Kifayeti müzakere 

' teklif ediyorum. 
Muğla 

Nâtık Poyrazoğlu 

REİS — Okunan kifayet takririni oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul elilmiştir. 

F. Lira 

Vekil tahsisatı .. . 12 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar '•* ,5 018 002 
REİS— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 851.163 
RE IS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 751 645 

REİS — Bu fasıl hakkında bir takrir var, 
okuyoruz. * 

T. B. M. M. Reisliğine 
Bellibaşlı ihraç maddelerimizin ve bu meyan -

da pamuklarımızın staııdardizasyonuna çok ehem-, 
miyet verilmelidir. Bu hal, millî iktisadiyatımız
la alâkalıdır. Bu işte çalışan elemanlar da yük
sek ücret verilmek suretiyle tatmin edilmelidir
ler. İktisat ve Ticaret Vekâletine bağlı Pamuk 
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Standardizasyonu Teşkilâtında vazifeg örmekte 
ve büyük bir. kısmı 400, 475 lira ücretle çalış
makta olan, meslekinde tecrübe sahibi hattâ içle
rinde Amerika'da ihtisas yapmış olanları da bulu
nan bu elemanlar, bir pamuk mevsiminde değeri 
400 ilâ 500 milyon liraya.baliğ olan 650 ilâ 700 
bin balya pamuk kontrol etmektedirler. 

Ticârette tağşişin men'i ve ihracatın muraka
besi ve korunması hakkındaki 1705 numaralı Ka
nunla bu kanuna ek olarak kabul edilmiş olan 
3018 numaralı Kanuna istinaden çıkarılmış bu
lunan Pamuk Nizamnamesi gereğince gerek tağ
şiş ve gerekse evsaf bakımından yapılan kontrol 
ve murakabe sayesinde pamuklarımız hakkında 
1953 yılından beri alıcılarımızdan şikâyetler gel
memektedir. 

Çırçır ve pres makinalarının devamlı görültü-
su ve daimî bir pamuk tozu atmosferi içerisinde 
büyük bir feragatle çalışmakta olan hemen hepsi 
yüksek tahsil görmüş üstelik pamuk ticaretiyle i§ş 
tigal eden tüccar gibi pamuklarının kontrolü ba
kımından murakabeleri altında bulunan Sümer-
bank, Çukobirlik, Tariş gibi " müesseselerin eks
perlerinden de daha az ücretlerle istihdam edi
len bu elemanların emeklilik veya sigorta şeklin
de istikbale inuzaf hiçbir garantileri olmadığı gi
bi halen aldıkları ücretler de tatminkâr olmak
tan uzaktırlar; Her kontfolda bu elemanlardan 
her biri, pamuklârinı kontrol ettikleri firmanın 
asgari 50 bin liralık bîr menfaati ile karşı karşı
ya bulunmaktadır, şimdiye kadar takbih edilecek 
bir hareketleri de görülmemiştir. 

Bütçe Eneümenihdeki görüşmeler sırasında 
da Pamuk Standârdizasyoîıu Teşkilâtında vazife 
gören elemanların ücretlerinin artırılması için bu 
işk ilgili iki fasla asgari % '25 nispetinde bir 
tahsisat ilâvesi teklif edilmiş fakat bu ilâve yapıl
mamıştır. Bu teşkilâtta vazife gören elemanların 
bir kısmı serbest hayatta veya başka müesseseler
de kolaylıkla iş bularak ayrılmaktadırlar. Dev
letçe ele alınmış ve başlanılmış bulunan işlerin 
devam ettirilmesi esâs olduğuna göre bu yetişmiş 
ve içlerinde Amerika'da ihtisas yapmış olanları 
da bulunan tecrübeli çalışmaları şayanı takdir 
eleman grupunun durumlarının düşünülmesi ve 
ücretlerinin artırılması çok yerinde olur. 

Malûmdur ki, gönül hoşluğu çalışma ahengi
nin teessüsünde esastır. Fikrî ve bedenî yorgun
luklarına istikbal için duyacakları haklı endişeler 
de inzimam ettiği takdirde bu elemanların mesai 
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güçleri azalacaktır. Bunun maddi cepheden ol
sun telâfi imkânı ise sadece itma keyfiyetidir. 

Binaenaleyh, bu teşkilât elemanlarının bugü
nün icaplarına göre ücret bakımından tatmin 
edilmeleri lâzımgelir. Bu itibarla, bu teşkilât 
için•% 25 üzerinden İktisat ve Ticaret Vekâleti
ne ait 203 ncü bölümün 11 nci maddesine 16 700 
lira, aynı bölümün 12 nci maddesine 171 300 li
ra ve yine bu bölümle alâkalı 422 nci bölüme de 
55 000 liralık tahsisat ilâve edilmelidir. Arz ve 
teklif ederiz. 

Seyhan 
1. Uslu 
Uşak 

O: Dengiz 
İçel 

R, Çetin 
Burdur 
EL. Çimen 
Ankara 

H. Türegün 
Trabzon 

M. Goloğlu 
Samsun 

F. Tüzel 
Konya 

H. R. Atademir 
(Okunamadı) 

(Okunamadı) 

Edirne 
M. Enginün 

Van 
H. Kartal 

Niğde 
S. Ertur 
Bingöl 

S. Göker 
Konya 

T. Kozbek 
Sivas 

H. Çitil 
Tokad 

M, Şahin 
Çorum 

S. Baran 

Kütahya 
A. G. Bubik 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Seyhan 
A. Kınık 
Burdur 
M. özbey 

Bolu 
S. Baysal 
Trabzon 

H. Ağanoğlu 
Samsun 

M. özkefeli 
Kırklareli 

M. A. Ceylân 
Muğla 

• Ordu 
M. Yazıcı 
Kütahya 

A. Kavuncu 
Çanakkale 
N. Togay 

İzmir 
A. Güngören 

Ankara 
F. Zineirkıran 

Niğde 
A. U. Arıkan 

Konya 
M. Güzelkılmç 

Edirne 
S. Parsoy 
Samsun 

Y. Paşamehmetoğlu E. Anıt 
Edirne 

H. Maksudoğlu 
Konya • 

A* Çilingir 
Zonguldak 
H. Hilâlcı 
Gümüşane 
S.0. San 
Erzincan 

S. Perinçek 
Konya 

M. Keskin 
Sivas 

E. Erdinç 
Tokad. 

S. Gülüt 
Amasya 
K. Eren 

(Okunamadı) 
• . . . . . . . ] 

Kastamonu 
S. Çağlar 
Konya 

T. F. Baran 
Çanakkale 
S. Sezgin 

Van 
H. Durmaz 

Muş. 
G. Emre 
Erzincan 
V. Varol 

Sivas. 
A. Doğruyol 
Kastamonu 

A. M. Tanöver 
Amasya 
1. Olgaç 

Kocaeli 
3. Göksel 
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REİS .— İsmet Uslu. 
İSMET USLU (Seyhan) — Muhterem ar-

kadaşlar; sizleri fazla rahatsız etmemek için 
bir iki kelime ile takrire ilâvede bulunacağım. 
Bu arkadaşların hepsi yüksek tahsil yapmış, 
adedleri 80 i bulan pamuk eksperleridir. Bu 
teşkilât kurulmadan evvel pamuklarımızın için
den taş ve sair maddeler çıkmakta idi. 1952 den 
bu yana, Amerika'da tahsil yapmış olan bu 
muhterem teknik eksperlerimizin sayesinde pa
muklarımızın ihracı mümkün olmakta ve dâ
hilde de itimat telkin ederek satılmaktadır. 
İzmir, Adana, Antalya ve Maraş gibi bölgeler
de dağınık bir Vaziyette bulunan bu arkadaşla
rın durumu ile bâzı arkadaşlar meşgul oldular 
ve bir kanun teklif ettiler. Devlet memurları 

\ aracında bir ikilik yaratmıyalım, diye bunları 
D cetveline alalım, dediler. D cetveline girdik
leri takdirde, emeklilik ve sair haklardan isti-
fade edemiyecekleri için bu arkadaşlar mağdur 
olacaklardır. Bu mevzu üzerinde Bütçe Encü
meninde müzakereler cereyan etti, prensip an
laşmasına varıldı. Bunu Hükümet halletsin, de
nildi. * 

Muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
243 t)in liralık bir zammı kabul edelim. Bu arka
daşlar ikinci tip pamuğa birinci tip, birinci tip 
pamuğa ikinci tip pamuk, diyebilecek salâhi
yettedirler. Vazifeleri icabı milyonluk mesele
lerle alâkalıdırlar. Fakat, bu teşkilât kuruldu
ğu günden bugüne kadar en fuak bir dedikodu 

' bile duyulmamıştır. Mesailerinin yorucu olma
sına rağmen kanaatkardırlar. Muhterem arka
daşlarımdan bu teklifin kabulünü hassaten rica 

^derimi 
REİS — Mehmet Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Muhterem 

arkadaşlarım, ihraç mallarımızın kontrol ve 
murakabesi hiç şüphe yoktur ki, dış piyasalar-
daticari itibarımızı kuvvetlendirmektedir. Ti
caret Vekâletinin- bünyesi içerisinde pamuk 
eksperleri grupu, diye bir grup var ki, bu ar
kadaşlar bundan 5 - 6 yıl önce büyük Vait-
lerle bu teşkilâta alınmışlardır. Hepsi yüksek 
tahsilli ve mesleklerinde ihtisas yapmış insan
lardır. Aynı zamanda vekâlet de bunlar için 
hem emek bakımından, hem de masraf bakı
mından büyük külfetlere katlanmıştır. Binaen
aleyh pamuk eksperleri bu teşkilâta girdikleri 
günden bugüne kadar (E) cetvelinden, yani 
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müstahdem kadrosundan ücret almaktadırlar; 
Kadrosuzluk dolayısiyle iyi imkânlar sağlıya-
mamaktadırlar. Girdiklerinde adedleri ne ka
dar ise bugün onun tamamen yansına düşmüş
tür. Mesleklerine feragatle ve fedakârlıkla bağlı 
ve iç piyasada mesleklerinin ehemmiyeti dola
yısiyle daha yüksek ücret almaları imkânlarına 
rağmen bu arkadaşlar bu mesleklerine gönül 
vermişler ve bakanlıkta bu mesleklerine zaman 
harcamışlardır. 

Onun için bu (E) kadrosu dışına bu arka
daşların terfihlerinin sağlanması için yapmak 
istediğimiz tahsisatın tefrik edilmesini bilhassa 
istirham ederiz. 

Gelecek sene bütçesinde de Ticaret Vekili
mizden şunu rica ederiz ki, kadro almalarına 
imkân olmıyan bu arkadaşlarımızın (Muvakkat 
E cetvelinden) çıkarılarak daimî ücretlilere ait 
(D) cetveline geçirilmelerini de bilhassa istir
ham.ederiz. 

REİS — Komisyon. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATÎ ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlarım; 
bu mevzuubahsolan tahsisat müteferrik müs
tahdem ücretlerine aidolan tahsisattır. Bu (E) 
cetveline aidolan kadrolara verilir. Bu kadro
ların miktarlarını ve ücretlerini tesbit etmek 
salâhiyeti İcra Vekilleri Heyetine aittir. îcra 
Vekilleri Heyeti bütçeye konulmuş olan tah
sisatı işin icabettiği miktarda kadro, işin ica-
bettiği miktarda ücret tesbit etmek suretiy
le verir. Müteferrik müstahdem kadrosudur. 
Bu. tahsisatı kabul etsek de etmesek de, bu zam 
teklifinin esbabı mucibesi olan eksperlerin 
ücretlerinin artırılması keyfiyeti tamamen Hü
kümetin salâhiyetine bırakılmış bir keyfiyettir. 
Kanaati âcizaneme göre, Hükümet isterse bu
rada mevcudolan 700 bin küsur liralık tahsi-
satdan, bu sene yeniden tanzim edeceği kad
rolarda eksperlere ait bir zam yapabilir. Bu 
takrir Hükümetin 1957 (E) cetvelini tesbit eder
ken bu kadrolarla tesbit edilecek ücretlere 
biu zam yapması temennisi mahiyetinde ol
mak iktiza eder. Toksa bu tahsisata zam etmi
şiz, etmemişiz Hükümet tamamen kendi salâhiye
ti dâhilinde olarak bu kadroları tesbit ediyor. 

Kaldı ki, bu geçici hizmet, (E) cetvelindeki 
kadrolardaki bu arkadaşlar bu (E) cetveline sırf 
(eğer müteferrik müstahdem olmayıp da barem 
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kanunlarının şümulü dâhiline giren kadrolara 
tâyin edilselerdi, çok düşük ücret alacaklardı.) 
bunlara yüksek ücret verilmesi gayesiyle (E) 
cetveline alınmışlardır. Bunlar bu (E) cetvelinin 
âzami plâfonundadırlar. Bir milyon lira da 
zammetsek, Hükümet îcra Vekilleri Heyefi bu 
arkadaşların vaziyetini daha fazla ıslah etmek 
imkânına mâlik değildir; (E) cetvelinde kaldık
ları müddetçe. Zaten bunların vaziyetini ıslah 
bakımından bu yola gidilmiş ve ıslah imkânının 
âzamisi de bunlara verilmiştir^ 

Şimdi bir nokta daha var, arkadaşlar. Seyhan 
Mebusu Sedat Ban arkadaşımız bu eksperlerin 
vaziyetini tanzim etmek, etaha sağlam esaslara bağ
lamak bakımından bir kanun teklifi yapmış idi. 
Bu kanun teklifi geçici komisyondan geçti ve bi
zim komisyona geldi. Şimdi Sedat Barı'nm bu 
kanun teklifinden vazgeçmek niyetinde olduğu 
anlaşılıyor. Bu arkadaşların vaziyeti odur ki, 
mevcut maaş kanunlarımız çerçevesi dâhilinde 
şimdiye kadar yapılmış olanlardan daha fazla
sını vermek mümkün değildir. Bunlar için Hü
kümet tarafından bir statünün hazırlanması ve 
istisnai bir dururnun tanınması icabeder. En is
tisnai cihet bunların. (E) cetvelinde olmalarıdır. 
Sırf fazla ücret verebilmek için (E) cetveline al
mışlardır. Buraya ne koysak yine (E) cetvelin
de, yine (E) cetvelinde bu parayı alacak. Bi
naenaleyh bu takririn arkadaşlarımızın esbabı 
mucibesine iştirak edeyim. Fakat bu takririn 
bunların vaziyetini yemden gözden geçirmek ba
kımından ancak heyete bir temenni mahiyetinde 
olması icabeder. Yoksa takriri kabul etmekle fu
zuli bir zam kabul etmiş olacağız. 

REİS — Kenan Akmanlar, buyurun. 
BÜTÇE EN. ADINA KENAN AKMANLAR 

(Antalya) —Muhterem arkadaşlar; Bütçe Ko
misyonu sözcüsü hakikaten malî bakımdan for
malitesini huzurunuzda"ifade etmiş bulunuyor 
ama, beri taraftan takrir sahibi arkadaşların te
mas ettiği bir realite vardır. Devlet sektöründe 
bu neviden terfihlere gidilmemiş değildir, gi
dilmiştir. Mühendislerin görevleri falan... Bu ça
lışan eksper arkadaşlar hakikaten dış ticareti
miz için mühim vazife görmektedirler Bunların 
terfihlerinde zaruret vardır. Hükümetin bunla
rın terfihleri için bir çare bulmaması hakikaten 
şayanı teessürdür. Şimdi yapılacak iş, hususi 
kanunla dahi olsa, bunların terfihine ait bir ka
nun tasarısı getirmelidirler. Nihayet milyonlarca 1 
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liralık pamuk ihracatını kontrol eden bu arka
daşlar en küçük bir göz yummadan dolayı mil
yonlar kazanabilirler ve milyonları zarara so* 
kabilirler. Binaenaleyh onların namuslu ve ha
kikaten işlerini bilen çalışkan ve feragatli hu
susiyetlerini daha fazla istismar etmeye hakkı
mız yoktur. Takriri mütalâa ederken bu husus
ların da nazara alınmasını rica ederim. 

BÜTÇE EN. M. M. SEBATÎ ATAMAN (Zon
guldak) — Maksadınız nedir? Takririn kabulü
nü mü istiyorsunuz?. 

KENAN AKMANLAR (Devamla) — Ben 
realiteyi arz ediyorum. Encümende ekalliyette 
kaldığım bir fikri Heyeti Celileye izah sadedin
de konuşmuş oldum. * . 

REİIS — İsmet Uslu. 
ÎSMET USLU (Seyhan) — Çok muhterem 

arkadaşlar, Sebati Beyefendi zımnen bu takriri 
kabul etmiş vaziyettedirler. Yalnız bizim encü
men olarak salâhiyetimiz yoktur, vekâlet olarak 
salâhiyetleri vardır dediler. 

Biz Ticaret ve Maliye vekilleriyle görüştük, 
ancak tahsisat konduğu takdirde mümkün olur 
dediler. Bizim hükümetten istediğimiz bir şey 
değil, 300 - 400 liraya taallûk etmektedir. Bâzı 
devlet sektörlerinde ihtisas sahibi olan memurlar 
500, 800, 100, 1 500, hattâ 2 000 - 3 000 lira al
dıkları halde, bunlarınki diğerleriyle mukayese 
kabul etmiyecek derecededir. Komisyon vekâlete 
ve vekâlet de komisyona havale etmektedir. Bu 
futbol topu gibi oynanmaktadır. 1952 senesinden 
beri bunların kanunu bulunmaktadır. Biz bun
ları tatmin etmek mecburiyetindeyiz. Reylerinizle 
inşallalı bunu halledersiniz. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

RElS — Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SEBATI ATA

MAN (Zonguldak) — Muhterem arkadaşlar, biz 
komisypn olarak eksperlerin vazifesinin * Kenan 
Akmanlar arkadaşımızın burada tarif ettiği şe
kilde mahiyetini müdrikiz. Eksperlerin bir nok
tada şöyle yapmakl» milyonlar kazandıracak, bir 
noktada şöyle yapmakla milyonlar kaybettirecek 
kadar ehemmiyetli vazifeler gördüğünü de müd
rikiz. Ama (E) cetvelinde bu eksperlerin vaziye
tini bu tahsisatla islah etmeye imkân olmadığım 
.arz ediyorum. Bunların plâfonu da şimdi arka
daşımızın dediği gibi 300 - 400 lira değildir. 
Bunun baş eksperi var, baş eksper muavini var, 
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eksperi var, eksper muavini var. Baş eksperden 
itibaren başlayıp, bu kademeyi takibediyor. Bun
lardan eksper muavini 300 den yukarıya doğru 
çıkıyor. Bunların hepsini birden başeksperle mü
savi bir vaziyete getirelim denilirse. Bakanlar 
Kurulunun bileceği iş bu. Tahsisat var, yapar. 
Bunlar, icra Vekillerinin salâhiyeti dahilindedir. 
Eğer Hükümet siz bu tahsisatı kabul edin ben 
bunu yapacağım derse kabul edelim. Fakat hü
kümet bunu demiyor. Komisyonda bu mesele mev-
zuubahsedildi, bu işin ehemmiyeti konuşuldu, 
fakat bakıldı ki, bunların ıslahı için ancak E cet
veli düşünülmüş ve kabul edilmiştir. 

Eğer bu vaziyette bunu kabul edecek olursak 
tamamen fuzuli br iş yapmış olacağa ve bütçeye ; 
medarı dokunmıyacak bir rakam ilâve (itmiş ola
cağız. 

Hükümet desin ki, bu tahsisatın bir medarı 
dokunacaktır, söz veriyorum bendeniz encümen
de müdafaa edeceğim. 

REİS — Mehmet Ünaldı. (Reye reye sesleri, 
gürültüler) 

.MEHMET ÜNALDI (Seyhan) — Vazgeçtim. 
REİS — Okunan takririn dikkate alınmasını 

kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miş, fasılla birlikte encümene verilmiştir. 

Fasıllara devam ediyoruz. 

P. 

206 

Lira 

207 

209 

210 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656. sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun#14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... 'Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 

105 130 

İ967 
P. 

O : â 
Lira 

195 000 

2 100 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

403 

408 

418 

REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 56 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 55 500 
REİS —• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 50 000 
REİS -T- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul" edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 191 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 140 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 10 000 
REİS— Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 322 320 
REİS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf lafı ve 
harcırahları 22 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 6 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ticaret ataşelikleri masrafları 338 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6224 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre yapılacak öde
meler 21 600 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları masrafları 16 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

410 

422 

Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi masrafları 

40 000 

220 000 

REÎS — 203 ncü fasıl münasebetiyle veril
miş takrir bu fasılla da alâkalı olduğu için 422 
nci fash reyinize arz etmiyeeeğim. 

P. Lira 

49 000 451 Yaym masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 96 512 
REÎS — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Sergi masrafları 300 001 
REÎS — Kabul edenler... Et^ 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 10 000 
* REÎS — Kabul edenler... Et- -, 

miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alet ve malzeme
lerin onarımı 1 250 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları için satmalmacak makina 
ve alet ve malzemeler 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

756 Sanat modelleri satmalmması 
ve dağıtılması 800 000 
REÎS — Kabul edenler... E t -
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — İktisat ve Ticaret Vekâleti bütçesi 
bitmiştir. 
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D — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

Bütçesi. 

S. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 195? malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/580) (1) 

REÎS — Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâ
leti bütçesiyle birlikte Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

Söz alanları sırasiyle okuyorum: 
Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına Asını 

Okur, 
Halk Partisi Meclis Grupu adına Hasan Er

doğan, 
Sabri özean San, 
Hüsnü Göktuğ, 
Osman Talu, 
Lûtfi Oğultürk, 
Baha Akşit, 
Zeki Erataman.^ \ 
Söz Hürriyet Partisi Meclis Grupu adına 

Asım Okur'undur. 
HÜRRÎYET PARTİSÎ MECLÎS GRUPU 

ADINA ASİM OKUR (Antalya) — Muhterem 
arkadaşlar, Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı
na Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti bütçe
si hakkında görüş ve tenkidlerimizi hulasaten 
ancak bir buçuk, iki saatlik bir zamanda anlat
mak mümkün iken; «Son, grup sözcülerinin on 
dakikalık konuşma müddeti karşısında» Heye
ti Muhterem enize ve Türk efkârı umumiyesine 
izah etmek imkânından mahrum bırakılıp, mu
rakabe vazifemizi çok ağırlaştırıcı bu hal kar
şısında duyduğumuz teessürü ifade ile kısaca 
mâruzâtıma başlıyorum: Gördüğümüz halaların 
ve muvaffakiyetlerin en büyüklerine kısaca işa
ret edip geçeceğiz. 

îlk cumhuriyet hükümetlerinde rahmetli Re
fik Saydam tarafından modern bir vekâlet ola
rak kurulup yürütülmeye başlanan sağlık işle
rimiz bugüne kadar cemiyetimizin tekâmül ve 
ihtiyaçlarına göre; ne mevzuat ve ne de teşki
lâtında keyfiyet ve kemiyet itibariyle bir isti
hale ve tekâmüle ulaşamamıştır. 

Altı senelik Demokrat Parti iktidarının 
«Günlük politika» zihniyeti maalesef bu vekâ-

(1) 69 sayılı matbua zaptın somundadır, 
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lette de kendisini göstermiştir. 1951 den bu ya
na Maliye Vekilinin tefahürle bahsedip alkışla
nan nutkunda söylendiği gibi bütçede yüzde 300 
bir artış varsa da bu artışın azametine nispet
le sıhhi hizmetlerimiz verimli bir seviyeye bizi 
ulaştıra mamıgtır. 

Muhterem arkadaşlar; plânsız ve program
sız bir şekilde sarf edilen milyonların hacmi 
ne kadar kabarırsa kabarsm hizmet, randı
manca düşük kalmaya mecburdur. Yapılan sıh
hat tesislerimiz personel ve malzeme noksan
lığı ile faideli hizmetler göremez bir hale gel
miş ve gayeden uzaklaşmıştır. Vekâletin, ec
nebi ve yerli mütehassısların verdiği rapor
lardan da faydalanarak «Yüksek Sıhhat Şûra
sı gibi büyük sıfatlı bir müessesemizi küçük hiz
metlere yöneltmeyi» vatanın, coğrafi, içtimai, 
iktisadi ve sıhhi durumunu göz, önüne ala
rak memleket realitelerine uygun, iktidarların 
siyasi görüşüne göre değişmiyen millî bir sağ
lık plânı yaptırıp tatbik etmesini özlediğimi
zi ifade etmek isteriz. 

Muhterem, arkadaşlar, personelin tâyin Ve 
terfilerinde adelet ve hakkaniyet prensipleri 
göz önünden kaçırılmamalıdır. Ayni fakülte
den çıkıp, aynı ihtisası yapmış ve aynı sınıf
tan iki şahsın tâyin, terfi ve nakilleri bu hak
kaniyet ve adalet prensiplerinden inhiraf ile 
sistemsizlik ve kayfîliğe kaçarsa ferdin hizmet 
aşkı söner, içtimai karakteri za'fa** uğrar ve 
egoizm hâkim olur. istanbul'da öyle hastane
ler vardır ki, 30 yataklı bir serviste aynı ih
tisas kolundan beş hekim vazife görürken di
ğer vilâyetlerde aynı yatak miktarını havi has
tanelerimizin bâzılarında bir tek mütehassıs bi
le bulunmadığı teessürle müşahede olunmakta
dır. 

Muhterem" arkadaşlar; Sıhhat Vekâletinin 
koruyucu, tedavi edici hekimlik ve sosyal yar
dım hizmetlerinden de kısaca bahsedelim. 

1. Koruyucu hekimlik; medeni cemiyetler
de sağlık hizmetlerinin başında koruyucu he
kimlik geldiğinde iktidar ve muhalefet daima 
birleşmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasında bu 
prensipler sarahaten ifadesini bulmuştur. Köy, 
şehir'' ve kasabalarımızın sağlık plânlarının 
yapılmasından itibaren sıhhi meskenler, te
miz su, kanalizasyon veya benzeri sıhhi tesis
ler, gebelik ve doğumdan ferdin içinde bulun-
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duğu imknâlar, beslenme ve bulaşıcı hastalık
lardan korunma meselelerinin bir bütün ola
rak ele alınması icabeder. 

'% 82 si köylü olan vatandaşın sağlığını 
korumak Vekâletin en başta gelen vazifesidir. 
Bu gaye ve büyük ümitlerle bir hamle halinde 
kurulmasına girişilen sağlık merkezleri, maa
lesef gayeden inhiraf ile tedavi edici hekim
lik işini de yüklenip dejenere edilmiştir. Per
sonel ve malzeme noksanı ile D. P. nin çok 
öğündüğü aded ve rakam kabartılarak ileri 
sürülen ve işini bilir bir idarenin elinde çok 
büyük faydalar sağlamaya namzedolan bu mü
esseseler vazife göremez halde, bir kısmı muat
tal ve bir kısmı da yarı muattal bir durumda
dır. 

201 sağlık merkezinden 77 sinin hekim, 40 
mm hemşire kadrosu tamam; 81 inin hekimi, 
69 unda hemşire ve 43 ünde hiç hekim yoktur. 
201 merkezde ancak 63 mütehassıs vardır. Hal 
böyle iken halen inşa halindekiler bitirilme
den yeniden yapılacaklar için. tahsisat isteme
ye akıl erdirememekteyiz. 

Personel yetiştirmeden, kadroları boş sağlık 
müesseselerinden sıhhi hizmet beklemek; ansız 
boş kovanlardan bal beklemekten farklı mıdır1? 

250 Hükümet tabibi münhal olup 28 kaza-* 
mızda hiçbir sıfatla tabip bulunmamaktadır. 
Sağlık merkezlerinde 168, trahom, frengi ve sıt
ma mücadeleleriyle belediye kadrolarında 166 
hekim kadrosu boştur, 

Veremle mücadele; bugünün 'en önemli da
vasıdır. 1950 den 1954 e kadar büyük bir ham
le ile gelişen verem mücadelemiz 1954 ten bu 
yana duraklamış ve hattâ gerilemiştir. B.C.G. 
aşısı tatbikatını istisna etmek isteriz. Verem 
yatağı 1949 da 1 097 iken, 1950 'den 1953 e ka
dar göğüs kabartıcı bîr seviye olan 6 357 ye 
yükselmiş son üç senede 1 420. ilâvesiyle 7 777 
yi bulup bir duraklama kaydetmiştir. İkinci 
Verem.Savaş (Komisyonunun hazırladığı kanun 
lâyihasının kanunlaştırılarak ciddî bir verem 
mücadelesiyle sıtma mücadelede olduğu gibi 
muvaffak olacağına katiyetle inanıyoruz. 

2. Tedavi 'edici hekimlik : 
Muhterem «arkadaşlar; hastane'lerimfede ya

tak adedi az, teçhizat ve personel noksandır. 
Bu yüzden birçok hastalar geri çevrilmekte, fe
ragatle çalışan sıhhat personeli halkın nazarm-
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da müşfik bir meslek sâliki olarak değil, insaf- I 
sız bir varlık olarak göze batmaktadır. 

Sağlık personeli en küçüğünden en büyüğü
ne kadar ne maddi ne mânevi tatmin edilmiş 
değildir. Diğer meslekler baremin en üst mer
tebesine kadar yükselir, mahrumiyet zammı, me
sai fazlası ücretleri alırken mütehassıs hekimler 
bile 90 liradan yukarı çıkamamaktadır. 

REÎS — Bir dakikanız, 'kaldı. 
ASIM OKUR (Devamla) — Hulâsa olarak 

arz «deyim : 
Arkadaşlar; bütçe raportörü arkadaşımızın I 

bütçe raporu hakkındaki beyanatını, görüşünü, 
Hürriyet Partisi olarak biz de benimsiyoruz. 

Muhterem Sağlık Vekilinden şunu rica et
mekteyiz : Siyasi görüşlere göre inhiraf etmi- I 
yen sağlık mevzuunu, millî dâva olarak müte
hassıslarla plânlaştırmasmı ve bu memleketin 
en büyük derdi olan sağlık dâvasını siyaset üs- I 
tü olarak ele almasını temelini ederiz. Biz bu- I 
nu halisane destekliyeceğiz. Bumı bu kürsüden I 
ifade ediyoruz. (Alkışlar) I 

REÎS — Halk Partisi Meclis Grupu atlına I 
Hasan Erdoğan. I 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN ERDO
ĞAN (Kars) — Memleketimizde modern mâna- I 
siyle sağlık meseleleri sonHfö sene içinde ele alın- I 
maya başlanmıştır. 20 nci asrm medeni dünya- j 
smda Garp anlamında bir Devletin sağlık poli- I 
tikası daha hamleli olmalıdır. Bütün tetkikler j 
şunu göstermektedir ki, sağlık personelinin ve I 
asıl yükü üzerinde taşıyan hek;nı!'s refahını te- I 
inin etmeden sağlık dâvasını başarmaya imkân 
yoktur. Anadolu'nun hekimsiz ve hastanesiz I 
yerlerinde kurulan yeni tesislerin birçoğunun I 
muattal halde kalması diğer kısmının da iyi işli- I 
yememesi sebeplerinin başında hekim ve perso- I 
nelin tatmin edilememesi gelmektedir. Ancak 
bunu hallettikten sonradır ki, yaptığımız müesse- I 
seleri iyi çalıştırabilir, halkın haklı şikâyetleri- I 
ni azaltır ve yeni yapacağımız tesislere daha ce
saretle sarılabiliriz. Üzülerek kaydetmek zorun- I 
dayız kî, birçok kaza, nahiye ve sağlık tesislerimiz I 
hekimsiz ve personelsizdir. Halen 250 hükümet, I 
168 sağlık merkezi, 62 sıtma, 8 frengi, 20 tra
hom, 76 belediye savaş tabipliği, 121 ihtisas 
branşı olmak üzere ceman 759 hekim kadrosu da I 
münhaldir. 2 049 aded de diğer personel mün- I 
hal olup bunun nispeti % 18,5 gibi büyük bîr | 
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I rakamdır. Şunu işaret etmek isteriz ki, mevcut 

kadrolar esasen kifayetsizdir. Münhaller memle
kette hekim ve diğer personelin mevcudiyetine 
rağmen dolduramıyor, geniş istifalar oluyorsa, 
bunun sebeplerini ciddiyetle tetkik ederek çare
lerini bulmamız lâzımdır. 14 ncü Millî Tıp 
Kongresi dolayısiyle neşredilen bültenler, mem
leketimizdeki hekimlerin % 75 nin geçim şartla
rının vasatın altında olduğunu tesbit etmiştir. 
Memur hekimlerin % 86 sı 60 liradan aşağıda 
çalışmakta ve kadro yokluğu dolayısiyıe birçok 

I hekim yüksek kadrolara geçememektedir. Büyük 
şehirlerde ve iktisadiyatı iyi yerlerdeki hekimle
rin bir kısmı hariçten kazandıklariyle geçimlerini 

I temin etmektedirler. Halkı fakir, mahrumiyet 
I mıntakalannda ise hekim bu imkânları elde ede

memekte, esasen aldığı maaş da çok az olduğu 
için bu bölgelere istemiyeıek gitmekte ve ilk fır
satta ayrılmaktadır. 

I Hekimliğin yalnız maddiyat olmadığını bili-
I yoruz. Hekimin de bir insan olduğunu düşüne-
I rek zaruri ihtiyaçlarını temin etmek ve istik-
I balinin bir parça olsun sigortalamasını gayret 
I etmemiz lâzımdır. Hemşire, ebe, sağlık memur-
I larmıri duranın da bu vaziyettedir. 
I Mahrumiyet bölgelerinde çalışacak hekimle-
I ri ve personeli tatmin etmek, fazla ücret veya 
I tazminat vermek, erken terfisini sağlamak el-
I zemdir. Bu suretle meşakkat ve sıkıntısı hiç ol-
I mazsa maddi olarak karşılanmış olur. Hekim-
j siz hastane ve tesislerimizi bu şekilde vatandaş 
I hizmetine vermiş oluruz. 

I Kadrosu dolu 77 sağlık merkezine mukabil 
81 inde bir doktor mevcut olup 43 sağlık mer-

I gezinde iso hiç doktor yoktur. Diğer doktoru 
I olan sağlık merkezlerinin ekserisine Hükümet 
I tabipleri vekâlet etmektedir. Hekim, hemşire, 
I ebe, sağlık •memurlarının kadrosuzluk yüzün-"" 

den maaş terlilerinin yapılamaması keyfiyeti 
I acilen halledilmelidir. Bir belediyede mühendi-
I sin aldığı'2 500 liraya mukabil hademe 250, he-
I kim 206 lira ile çalıştınlırsa, bir sıtma müca-
I dele teşkilâtında hekim şoförden daha az üc-
I ret aldığı için şoförlüğe talibolursa, veya bir 
I mahrumiyet mmtakasma tâ3'in edilen bir hekim 

ntensubolduğu vekâlete insan isem oturacak bir 
I yer, hayvan isem bir ahır gösterin diye müra-
I caat ederse o teşkilâtın elbette kadroları boş 
I kalır, müesseseleri çalışamaz ve vatandaş hiz-
| mietine açılamaz. 
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Fahrî asistanların durumları da iyi değildir. 

'Maaşlı asistan kadroları fazlalaştırılmalıdır. 
Fahrî asistanın hiç olmazsa yatağı, yemeği, si
gara parası verilmeli 3 - 4 sene gece gündüz 
emeğini döktüğü bir hastanede bir fahrî asista
nın bir bardak çayı dahi içememesi çok acı ol
duğu gibi, gayriinsani, insan haklariyle kabili 
telif bile değildir. İhtisas almak için Devlete 
muhtaçtır diye uzun ve yorucu bir tahsilden 
sonra bu hekim zümresinin bu şekilde muame
le görmedi bizzat hekimliğe, memleket sağlığı
na sapılan kötülüktür. Vekâletin, 14 ncü millî 
tıp kongresinde Türk hekiminin sosyal duru
munu belirten rapordaki hususlar üzerinde dik
katle durmasını sağlık dâvasının halli bakımın
dan zaruri görmekteyiz. 

Hekim sayımız 10 000 nüfusa 3 gibi bir nis
pette olup bunun içine büyük şehirlere teksif 
edilmişler de dâhildir. Birçok bölgelerde 50 bin 
40 bin nüfusa bir hekim isabet etmektedir. En 
yüksek nispet Avusturyada 17,31, îsveçte 6,6 
dır. Bu son ̂ rakama varmak için daha 8 640 
hekime ihtiyacımız vardır. Memleket nüfusunun 
artışı nispeti de nazara alınırsa bu miktarın da
ha da fazlaya çıkacağı görülür. 

. Yukarda kısa .anlattığımız hakikatlerin ta
hakkukuna çalışacak hekimliği cazip bir hale 
getirmek lâzımdır. Sağlık memuru, ebe, hem
şire, laborantlar da aynı şekilde mütalâa edi-, 
lebilir. -

Türkiye'de verem yatakları da dâhil asgari 
daha 100 bin yatağa ihtiyacımız vardır. Birçok 
bölgelerden hastanelerin kifayetsizliği dolayı-
siyle hastalar büyük şehirlere akın etmektedir
ler. Birçok hastane ve sağlık merkezinin inşa
atlarının zamanında bitirilmemesi malzeme ve 
kalorifer tesislerinin ikmal edilememesi, bunla
rın tam randımanla çalışmasını imkânsız kıl
maktadır. 1950 den önce inşaatı Kızılay tara
fından bitirildiği halde hâlâ tam randımanla 
çalışamıyan Ankara- Kızılay Hastanesini de 
bu arada zikretmek isteriz. Muhtelif yerlerde 
yapılan sağlık merkezlerinin 43 ü muattal bir 
vaziyette durmaktadır. Raportörlerin de liste
sini verdikleri 94 sağlık merkezine şimdilik ih
tiyaç görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu sene sağ
lık merkezlen için fazla tahsisat ayrıldığını 
memnuniyetle müşahede ettik. 

İnşaat fiyatlarındaki farklar dolayısiyle 
mütaahhitlerin birçokları zamanında inşaatla-
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rmı bitirememekte, bâzı talepleri Hükümet ta
rafından karşılanamadığı için de temelleri atıl
mış bir vaziyette durmaktadır. Yurdumuzda bü
yük bölge hastanelerine ihtiyaçlar vardır. Hu
susi hastane ve doğumevi açacakları teşvik et
mek döviz, ihtiyaçlarını hiç, olmazsa bir turistik 
otel kadar temin etmek, geniş uzun vadeli, kre
di sağlamak elzemdir. Bu suretle paralı hasta
ları Devlet üzerinden-hususi hastane ve doğum 
evlerine intikal etmiş olur. Bugün bunun ta
mamen aksini müşahede ediyoruz. Hususi has
taneler çok zor durumda olup malzeme sıkıntısı 
çekmektedirler. Yatak fiyatları bir otel ile mu
kayese edilemiyecek kadar düşüktür. Birçok 
paralı hekim ve hekim ölmıyan sermayedarlar 
bu yüzden, bu müesseseleri açmaya yanaşma-
maktadır. Bu kısma verilecek ciddî alâka Sağ
lık Vekâletini asıl vazifesi olan koruyucu taba
bet, umumi hifzıssıhha, verem ve bulaşıcı has
talıklarla mücadeleye çekecektir. 

Büyük bir dâvamız da eczane. meselesidir. 
Büyük şehirlerde birçok eczane yanyana, bir
biriyle ıtriyat ve parfümeri satmak için reka
bet ederken Anadolu'nun birçok kazaları eeza-
nesizdir. Vekâletin bu meseleyi de halletmesi 
zaruret olmuştur. 

Bir seneden beri, »hayati ehemmiyeti haiz 
ilâçları bulmak bile imkânsız bir haldedir. 
Streptomisin gibi tüberkülozun en mühim te
davi unsuru olan ilâcın bütün vaitlere rağmen 
hâlâ memleket ihtiyacının % 2 sini bile karşı-
lıyamadığı meydandadır. Aylardan beri Devlet 
verem hastanelerindeki hastaların % 5 inin 
bile Streptomisin ihtiyacını karşılıyamamakta 
bu yüzden hastalar kaderleri ile başbâşa bıra
kılmaktadır. Biz, vekâletten verem için yeni ke
şif yapılmasını istemiyoruz. Dünya ilminin be
şeriyete hediye ettiği bu mühim ilâçların va
tandaşlar tarafından satınaİmması için piyasa
da bulunmasını istiyoruz. Bu mevzu üzerinde 
daha önce arz ettiğim temennilerimize ilâveten 
arz etmek isteriz ki, bu yoldaki döviz ihtiyaç
ları bir an. önce halledilmelidir. Röntgen filimi 
ihtiyacı son zamanlarda ayarlanmış olmasına 
rağmen, yine ara sıra piyasada bulunmamakta
dır. Röntgen makinası bekliyen birçok hekim 
mevcuttur. Son ithal edilen 20 makinaya vekâ
letin el koyarak hiçbirisini hekimlere vermeyişi 
teessüre şayandır. 
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Veremin iktisadı ve sosyal şartlarla alâkalı 

olduğu dünyaca kabul edilmiş bir hakikattir. 
Yiyecek fiyatlarındaki artışlar sosyal şartları 
bozuk olan halk kütleleri üzerinde en çok tesi
rini göstermekte ve tahribim yapmaktadır. Ve
remin son yıllarda dünyada % 50 nispetinde 
azalması başında, son keşfedilen ilâçlarla bera
ber cerrahi tedavinin teşviki ve B. C. G. aşısı 
tatbiki âmil olmuştur. Memleketimizde bu aşı
nın geniş bir şekilde tatbikine başlamasını mem
nuniyetle müşahede ediyoruz. 

Bu mevzuda yetiştirilecek ekiplerin her böl
geye geniş bir şekilde teşmiline ihtiyaç vardır. 
Son verem kongresinde Ankara'nın sokaklarm-
daki balgamların % 4,4 ünde canlı verem mik
robu tesbit edilmiştir. Sokaklarımızdaki balga
mın çokluğu nazara alınırsa vatandaşa, Dev
lete, belediyelere ne büyük vazifelerin teret-
tübettiği bültenlerde hâlâ bulaşıcı hastalıkların 
büyük bir yekûn tuttuğu görülür. Tifo vasati 
ayda 1 000 civarındadır. Modern ilâçlara rağ
men vefiyat hâlâ yüksektir. Bundan sonra en 
çok difteri, boğmaca, kızamık, şarbon gelmek
tedir. Hastalık miktarı ihbar edilen vakalar 
olduğu dikkate alınırsa hakikatin bunun üs
tünde olduğu anlaşılır. Bulaşıcı hastalıklarla 
daha ciddî paralı çalışmak mecburiyeti vardır. 
Kızamık, bu yıl epidemik bir hal almıştır. Boğ
maca ve kızamık geçirenlerin vereme karşı vü
cut mukavemetinin kırıldığı düşünülürse he
kimsiz mıntakalarda bilhassa köylerdeki çocuk
ların birçoğunun vaktinde tedbir alınamaması 
yüzünden kızamığın ihtilâtlarmdan öldüğü bir 
hakikat olursa, bunlarla mücadeleyi daha fazla 
ve para ile yapmak bir zaruret.olur. Doğum nis-
ıpeti bizde, binde otuz beş olup, doğanın binde 
yüz yirmisini yani 1/8 i ölmektedir. Bu, hâlâ 
medeni milletlere nazaran büyük bir yekûn teş
kil etmektedir. Büyük Mecliste mevcut Sağlık 
Vekâleti Teşkilât Kanunu ve senelerce encü
menlerde bekliyen veremle mücadele kanunu
nun bir an önce çıkarılmasını temenni ederiz. 
(Sağdan, alkışlar) 

TALÂT VASFÎ ÖZ (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, bütçemizin raportörü olan arka
daşımızın Sıhhat Vekâletine ait bütçedeki mü
talâalarını incelemiş bulunan arkadaşlarım gö
rürler ki, bu kıymetli arkadaşlarım, içinde bu
lunduğumuz durumun realitelere istinaden gü
zel bir tahlilini yapmışlar, muhtacolduğumuz hu-
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j susatı tebarüz ettirmişler ve hangi cihetlerin 

yapılması lâzımgeldiğine işaret buyurmuşlar
dır. 

Muhalefet sözcüsü arkadaşlarımın konuşma
larını dikkatle takibettim. Aşağı - yukarı muh
terem raportör arkadaşlarımın işaret ettiği hu-
susata ayn ayrı temas etmekten daha öteye bir 
mütalâa dermeyan etmemişlerdir. Muhtelif se
nelerde vekâletimizin bütçeleri görüşülürken 
dahi tebarüz ettirdiğim hususatı tekrar'etmek
ten içtinabetmek niyetindeyim. Fakat kıymet
li arkadaşlarım bilirler ki, sağlık mevzuatı muay
yen sistemleri ve ilmî icapların netayici olarak 
telâkki edilmelidir. Gayrimümkün şeyleri ifade 
etmek hâdiselerin izahı için kâfi bir mucip sebep 
teşkil edemez. Demokrat Parti iktidara geldiği 
günden beri sağlık mevzuatında hangi istika
mete yönelmek-lâzımgeldiğini sarahaten ve muh
telif vesilelerle izhar etmiştir. 

Orta yerde bir hakikat vardır, muhalefet 
sözcüsü arkadaşım işaret buyurdular. Memleke- * 
tin % 80 ini teşkil eden köylü vatandaşları
mız münferit yerlerdedir ve büyük şehirlerle 
irtibatı çok defa kesilir durumdadır, ve tababet 
bu yüzden kendilerine lâyık oldukları hizmeti 
ifa imkânından mahrumdur. Bu ıstırapta biz de 
kendileriyle beraberiz. 

Bütçe müzakerelerinin başından beri devam 
eden münakaşalardan tebarüz ettirmek istedi
ğimiz bir nokta vardır : Memleket büyük bir 
inşa faaliyeti içindedir. Hükümet her cephe
den bu yolda maddi ve mânevi kuvvetlerini se
ferber etmiştir. Bugün vücuda gelen netice he
pimizi elbette sevindiren bir mahiyet arz etmek
tedir.. Hekimin, mahrumiyetler içinde bulunan 
bir memlekette bu mahrumiyeti giderme yolun
da gösterilen umumi mesai karşısında hassasi
yeti herkesten üstün olmalıdır. Şu ciheti teba
rüz ettirmek istiyorum. Yol ile olan irtibatı çok 
defa tabiî arızalarla kesilen ve mahsur kalan 
bölgede vatandaşların mâruz kaldıkları birçok 
hastalıklarla mücadele nasıl mümkün olabilir?. 
Hekim, fennî vasıtaya malik olmadıkça muvaf
fak olamaz. Gerek tedavi edici yolda ve ge
rekse koruyucu tababette muvaffakiyetin tek 
şartı bir memleketin imarı bakımından ileri bir 
merhaleye vasıl olmasıdır. O halde bir hüküme
tin kül halinde bir memleketin inşa ve ima-

I rmda sarf etmiş olduğu gayretler bizleri ifti-
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har ve gurur ile mütehassis etmek için kâfi bir 
sebep teşkil etmesi lâzımgelir. 

Bir arkadaşım dediler ki : «Refik Saydam 
rahmetlinin bu memlekette vücuda getirdiği 
eser, kemiyet ve keyfiyet itibariyle bir tekâmüle 
uğramamıştır.» Keyfiyet itibariyle belki. Bu 
arkadaşım genç olduğu için rahmetli Refik 
Saydam'm bu memlekette sağlık teşkilâtında 
salâhiyetle vazife deruhde ettiği günden itiba
ren bugüne kadar devam edegelen safahatı ya-
kînen takibetmek imkânından mahrum kalmış
tır. Biz hepsini adım adım müşahede etmiş na
çiz arkadaşlarınız olarak bu mütalâada isabet 
olmadığını beyan etmek mecburiyetindeyiz. 

Soruyorum bu muhterem arkadaşa : Anka-
ramızda Hacıbayram Mahallesinde iki katlı ah
şap bir binanın içinde kurulan ve mütemadiyen 
gelişen dünkü Sağlık "Vekâletini devraldığımız 
günden itibaren yapılanları nasıl unutuyorlar? 
Refik Saydam büyük hamleler yaptı, büyük iş
ler başardı, minnetle yâdederim. Onun kurdu-

'' ğu bir sıtma savaş dâvasında bile bugün vâsıl 
olduğumuz merhale tek başına göğüslerimizi gu
rurla doldurmaya kâfi gelecek bir ehemmiyette 
değil midir? Bu meseleyi bu memleket evlât
larının takdir ettiğini bildiğimiz kadar bu mem
leket dışında da Türkiye'de sıtmanın yapmış 
olduğu büyük tahribatı müşafhede eden yaban
cılar dahi takdir hislerini ifadeden kendilerini 
alamamışlardır. Yalnız bu sahada kat'ettiği
miz merhaleleri ifade etmek suretiyle arkadaş
larımıza cevap vermek imkânının mevcudolma-
dığmı elbette takdir edersiniz. îlmî müessese
ler, (recherche) lâboratuvarları, profilâktik ta
babette kat'ettiğimiz yol, verem savaşı ve saire... 

.Muhterem arkadaşlar, koruyucu ve tedavi 
edici tababette ve sosyal hizmetlerde de yapı-

. lan tenkidlerde biraz ifrata yönelmiş bulunmak
tadır. Biz bütün vatan sathında dünle bugün 
içinde bulunduğumuz mesut neticeyi mukayese 
ettiğimiz zaman kalbimizin en samimî hisleriyle 
Allah'a şükretmek ve bu yolda çalışan arkadaş
larımızı ve bize bu imkânları bahşeden Hüküme
ti tebrik etmeyi en tabiî bir vazife telâkki edi
yoruz. . 

RElS — Bir dakikanız var. 
TALAT VASFI ÖZ (Devamla) — îşaret bu

yurmanızı rica edeceğim, derhal itaat ederim. 
Muhterem arkadaşlar, yatak sayısını muka

yese edecek değilim. Biliyorsunuz kendileri 
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personelden ve bunların mâruz kaldıkları mah
rumiyetten bahsettiler. Haklıdırlar. Tabip yer
den ot biter gibi bitmez. Tabip yalnız Tıbbiyeden 
mezun olmakla da kâfi malûmat ve meleke sahibi 
olmaz. Mütehassıs elemanların zaman içinde te
kâmül ettiklerini kabul etmek mecburiyetinde
yiz. Onları tatmin etmek lâzımdır. Biz tâli per
sonelden ziyade (hakikaten bu meslekin müte
hassıs unsurlarına bugün dahi pek çok sayıda 
muhtaç durumdayız. Geçen sefer bütçe konuş
maları dolayısiyle arz ettiğim gibi, memleketi
mizde mevcut fakültelere daha bir o kadar fa
külte sayısı ilâve etseniz yine de kâfi hekime 
kavuşmak imkânsızlığını muhalefette bulunan 
arkadaşlar pekâlâ takdir ederler. îmar ve in
şa hareketleri tabiplerimizin vatanda yapacağı 
faaliyetleri kolaylaştıracağından minnet ve şük
ranlarımızı arz etmeyi bir vazife bilir, muhale
fete mensup arkadaşlarımızdan samimî ve re
alist tenkidlerinden bizi mahrum etmemelerini 
bilhassa rica ederiz. 

REİS — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) — Vakit * 

geçti, dileklerimi sonra Vekil Beyefendiye arz 
edeceğim. 

RElS — Baha Akşit. 
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka

daşlarım, sabrınızı suiistimal etmiyecek kadar kı
sa konuşacağım. Zaten dakikalarımız da sayılı. 

Değerli arkadaşlarım, Sağlık Vekâletinin ik
tidarımız zamanındaki çalışmalarını küçümsene
cek halde görmemekteyim. 

önce şu ciheti belirtmek isterim: Sağlık pa
halı bir iştir, kolay temin edilemez. 

Bu pahalılık ve zorluğuna rağmen koruyucu 
tababette, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede sağ
lık merkezlerinin açılşmda hastane adedinin ve 
yatak sayısının artışında ve haata tedavisinde dü
ne nazaran katettiğimiz mesafe, muhalif arkadaş
larımızın tenkidlerine rağmen, hakikaten büyük
tür. Bunu inkâr etmeye imkân yoktur. Çünkü, 
tıp müspet ilimdir, çalışma sahası malûmdur. 
Biade, tenkid edenler de bilirler ki, yapılan işler 
meydandadır. 

Dört, beş sene önce seçim bölgelerimizi ge
zerken pek çok verem hastasına tesadüf ediyor, 
sirayetini, etrafı için vahametini bildiğimiz halde 

I hastaneye yatıramamanm ıstırabını duyuyorduk. 
I Çok şükür Allah'a, bugün o ıstıraplı günler ge-
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ride kaldı. Gerçi esas gayeye ulaşmamız için bir 
hayli gayrete ihtiyacımız var. 1 097 verem yata
ğının 7 777 ye çıkması, sadece bu mesele dahi, te
şekküre değer. 

Veremlinin hastaneye yatırılması iki bakım
dan mühimdir. Birincisi sirayetini önlemiş olu
ruz. Sonra hastaya şifa temin etmiş oluruz. 

Bugün sadece hastayı tecrit bakımından de
ğil, tedavi cephesinden de bir hayli ileri durum
dayız. 

Sağlık merkezleri küçümsenecek müesseseler 
değildir. Hekim arkadaşlarım bilirler, sağlık mer
kezleri bulaşıcı hastalıklarla*mücadele ve koruyu
cu tababet için bir merkez olduğu gibi hastaları 
da tedavi eder. 

Âcil vakalar için bu tesisler büyük bir kıymet
tir. 

Daha dün harap han köşelerinde tedaviye ça
lıştığımız hastalarımızı düşünelim. Bilgili bir ba
kımdan mahrum ve mazbut olmıyan han odala
rındaki hastalarımızın halini hatırlıyalım. îşte 
o zaman sağlık merkezlerinin ehemmiyetini da
ha iyi takdir etmek kabildir. Yapılan sağlık mer
kezlerini tenkid edenlere bu ciheti hatırlatmak 
isterim. 

Hastanelerimizin ve yatak adedinin artmış ol
ması mühimdir. Muhalefete mensup arkadaşımız 
Hasan Erdoğan, yatak adedinin yüz bine çıkarıl
ması lüzumunu belirtti. iktidara geldiğimiz gün
den beri yatak adedini devraldığımız miktarın 
beş misline çıkardığımıza göre, elbette bunun da 
takdire lâyık olduğunu ifade etmek icabeder. 

Memleketin sağlığı ile alâkalı mevzularda mu
halif arkadaşların da aynı insaf ölçülerini kullan
malarını rica ederim. 

Arkadaşlarım, sağlık mevzuu yalnız Sağlık 
Vekâleti bütçesindeki rakamlarla alâkalı değildir. 
Bütçenin çeşitli bölümündeki hizmetlerin mem
leket sağlığı ile yakın alâkası vardır. 

Yolun, içme suyunun iktisadi gelişmenin ba
taklıkların kurutulmasının sağlık "mevzuu ile sı
kı irtibatı vardır. Iktisaden geliştikçe hastalık 
azalır. Yol olursa hekimin hastaya, hastanın he
kime gelmesi imkân dâhiline girer, içme suyunun 
sağlık ile olan alâkası malûmdur. 

Temiz su içmek salgın hastalıkların bir kıs
mının sirayetini önler. Binaenaleyh sağlık dâva
sını yalnız Sağlık Vekâleti bütçesi ile alâkalı gör
mek hatalıdır, yanlıştır. Yapılan işleri takdir et-, 
mek icabeder. 
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Benim de Yüksek Heyetinizden ve Sağlık Ve

kâletinden bir temennim var, Vekâletin sağlık 
merkezlerinin açılmasında, hastane ve yatak aded-
lerinin artırılmasında, sıtma, verem, trahom ve 
diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadeledeki çalış
malarını takdir etmek lâzımdır. Sağlık işlerinde 
canla başla, feragatle çalışanları tebrik etmek 
icabeder. Yalnız karşımızda süratle halledilmesi 
icabeden bir mesele durmaktadır. Personel mese
lesi. 

Personel işinin, hemşire, ebe, sağlık memuru 
ve hekimler için terfi ve terfih bakımından he
men ele alınması lâzımdır. 

Bu mühim meselenin Yüksek Heyetiniz tara 
fmdan halledileceğine inandığım için kanun tek 
liflerimi takdim etmiş bulunuyorum. 

Kim ne derse desin ben şahsan sağlık mesele 
lerinde mühim merhaleler katedildiğine kaaniim 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi hürmet 
le selâmlarım. 

EEÎS — Hürriyet Partisi Meclis Grupu adı 
na Yusuf Azizoğlu. 

HÜRRIYET PARTISI MECLIS GRUPU 
ADINA YUSUF AZtZOĞLU (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime ' başlarken 
şunu arz edeyim : Biz hekimler arasında, büyük 
demiyeyim, hemen hemen hiçbir görüş farkı 
yoktur, muhalif, muvafık hep 'aynı şeyi görü
yor, aynı noktalar üzerinde aynı dozlarla duru
yorum. 

Yalnız Demokrat Parti Sözcüsü muhterem 
arkadaşım Talât Vasfi tarafından yanlış anla
şılan bir nokta var, onu tavzih edeceğim : 

Raportör arkadaşım, sağlık merkezlerinin 
tekevvününde Refik Saydam zamanında başla
yıp devrimize kadar gelen kısımları mütalâa 
ederken, bu inkişafın memleketimizin ihtiyaç-
lariyle ve memleketimizin vâsıl olduğu inkişaf 
ile mütenasibolmadığım söyledi. Gecenin bu geç 
saatinde ve on dakikalık bir zaman içinde taf-
silen arz etmeme imkân olmadığını takdir bu
yurursunuz. " 

Refik Saydam merhum zamanından değil, 
1950 den 1956 ya kadar bile muhakkak M bü
yük inkişaflar olmuştur. Bunu inkâr etmenin 
mânası yoktur. Ama bu inkişafları, memleketi
mizin vâsıl olması lâzımgelen ihtiyaçları dola-
yısiyle, kâfi görmüyoruz. Nitekim raportör ar
kadaşımız da kâfi görmüyor, Sözcü arkadaşı
mız da kâfi görmüyor. Hepimizin temennisi, 
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memleketin ihtiyaçlarını gözönünde bulundura
rak bir ah evvel muhtacolduğumuz seviyeye 
isal edilmesidir. 

Baha Akşit arkadaşımızın da işaret ettiği 
gibi, sıhhat hizmeti pahalı -bir hizmettir. Fakat 

. pahalı olduğu için o nispette kıymetli ve Hü
kümetçe fedakârlık istiyen bir mevzudur. Bu 
itibarla Grupumuzun görüşü olarak ve daha 
evvel de şahsen müdafaa ettiğim bir mevzu 
olarak, sağlık işlerimiz için verilen tahsisatı hiç
bir zaman kâfi görmedik. Muhterem arkadaşlar ; 
dünyanın her tarafında sağlık hizmetleri bütçesi 
umumi bütçenin % 10 ndan aşağı düşmemekte
dir. Bilhassa Türkiye gibi kültür seviyesinin 
yüksek olması istenen bir memlekette bu nispet 
% 10 un çok üstünde olmalıdır. Fakat maalesef 
geçen sene % 3 olan sağlık payı, 1957 bütçesin
de % 4 küsura düşürülmüştür. Biz bunu hiç tas-

~ vibetmiyoruz. Yıldan yıla bu çok ehemmiyetli 
tahsisatın mevzuun ehemmiyeti ile mütenasip 
bir şekilde artırılmasını temenni ediyoruz. 

Raportör arkadaşım raporunda süratle doku
nup geçtiler, hakikaten komisyonda diğer ar
kadaşlar da buna temas ettiler. Bu memlekette 
bilhassa ehemmiyetle* üzerinde durulması lâ-
zımgelen, prensibe taallûk eden 5 - 6 sağlık me
selesi olduğuna bilhassa işaret etmek isterim. 
Bunların başında programsızlık gelmektedir. 
Memleketimizde birçok mevzularda olduğu gi
bi, sağlık problemlerinin hallini derpiş «eden, 
bunları tahakkuk ettirecek olan, memleketimiz 
ihtiyaçlarına göre ayarlanmış ve uzun seneleri 
içine alan bir sağlık programına ihtiyaç vardır. 
Demokrat Partinin maalesef bu mevzuu ele al
mış ve tatbika konulmuş bir programı yoktur. 
Yalnız Muhterem Behçet Uz'un hazırladığı bir 
program varsa da bunun kabul edildiğine dair 
ne Büyük Millet Meclisine izahat verilmiş, ne 
de tatbika konulmuştur. 

İkinci mevzu personel işidir. Sağlık hizmeti 
demek personelin keyfiyet ve kemiyeti demek
tir. Sağlık Vekâletinin bu iş üzerinde lâyık 
olduğu ehemmiyetle durması icabeder : Sayı iti
bariyle, personelin terfihi itibariyle, uzak mmta-
kalara, mahrumiyet bölgelerine gönderilenlerin 
bu sahalarda çalışmaları bakımından... 

Sağlık merkezlerine bir zamanlar büyük ümit
ler bağlamıştık, arzu ettiğimiz derecede muvaf
fak olamaması bizleri üzdü. Raporun tanzimin
den de anlaşılıyor ki, sağlık merkezlerinin he-
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men büyük bir kısmının hekimsizlik, kadrosuz
luk yüzünden boş oluşu, tek kadro hailnde, bir 
tek hekimin çalışması yüzünden sağlık merkezle
rimizin iş yapması mümkün olamamaktadır. Tek 
hekimin bir taraftan iş görmesi, diğer taraftan 
poliklinikte bekliyen yüzlerce hastaya bakması 
mümkün olamamaktadır. Sayılan 201 e varan 
sağlık merkezlerimizden 160 mda tek hekim bu
lunmakta veya hiç hekim bulunmamaktadır, 160 -
170 inde sağlık, memuru -ve hemşire dahi yok
tur. Ya bir tek hastabakıcı ile hastalara bakıl
makta yahut hiç kimse bulunmamaktadır. Bun
lar bir sağlık merkezi olarak değil, sadece bir ra
kam olarak ifade edilebilir, hizmet olarak kabul 
edemeyiz. Zannederim ki; mütehassıs arkadaşla
rım da aynı fikirdedirler. 

Verem mücadelesi 1950 senesinden sonra ik
tidarın ele aldığı ve üzerinde ehemmiyetle dur
duğu bir mevzudur. Fakat üzüntü ile görüyoruz 
ki; 1953 ten 1954 senesine kadar süratle giden bu 
hizmet 1954 ten sonra gevşemiştir. 1949 senesin
de 1057 olan yatak sayısı, 1953 senesine kadar 
6357 ye çıkarılmıştır. Bu takdire şayan bir şey
dir. Fakat 1953 senesinden sonra vazıh bir du
raklama vardır. 1953 senesinden 1957 ye kadar 
yatak adedi 7 770 olmuştur. Artma 1 300 küsur
dur ki, bu, gerilemedir arkadaşlar. Biz bunu su
reti katiyede tecviz edemeyiz. Verem, üzerinde 
çok ehemmiyetle durulması icabeden ve bu mem
lekette geniş mikyasta tahribat yapan bir mevzu
dur. Bakanlığın bir zamanlar Halk Partisi ida
resinin sıtma mevzuu üzerindeki muvaffakiyetli 
çalışmalariyle elde edilen çok müspet neticelerin 
verem mevzuunda da aynı hassasiyet ve muvaffa
kiyeti göstermesi icabeder. 

İlâç ve eczacılık mevzularının halledilmesi en 
âcil bir meseledir. Bu, dış ticaret ve dövizle alâ
kalıdır ama, hayati ilâçların şu veya bu şekilde 
geciktirilmesine tahammüle imkân yoktur. Mik
tar itibariyle büyük bir yekûn tutmayan bu ilâç
ların memleket sağlığı halamından teminine ça
lışılmasını rica edeceğiz. 

Sağlık sigortası : Medeni memleketlerde bir 
zaruret olarak kabul edilen sağlık sigortasını ya
vaş yavaş memleketimizde de görmek isteriz. Sağ
lık sigortasını tam manasiyle teşkil etmek güçtür 
ama, hiç olmazsa müsait mmtakalarda tecrübeli 
kimselerin fikirlerinden istifade ederek bu işe 
başlanmalıydı. Bunun için zamanın gelmiş, hattâ 
geçmiş olduğuna kaaniiz. 
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Vaktim kalmadığından diğer mevzulara geçe-

miyeceğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
RElS — Zeki Erataman. 
ZEKİ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, gerek C. H. P., gerek H. P. adı
na konuşan arkadaşlarımızla noksanlıkların belir
tilmesi bakımından tamamen hemfikiriz. Şu ka
darını da ifade etmek isteriz ki, noksanlıkları
mızı daha da belirtememişlerdir. işin muvaffa
kiyetli ve bizi teselli eden tarafı, 1950 ye nazaran 
işi teslim aldığımız günden bugüne kadar haki
katen diğer sahalarda olan inkişafa muvazi ola
rak sağlık işlerinin, bilhassa bina yapımında bü
yük hamleler yapmış bir hükümet olmaklığımız-
dır. Yatak adedindeki artış % 261,4 tür. Bunun
la beraber bu, hiçbir zaman bizim bütçelerimizde 
1950 den bu yana fazla bir artış ifade etmemek
tedir. Hattâ 1957 yılında ilâve edeceğimiz ya
tak adedi, 1 298 dir. Bunun arkadaşlar, her sene 
750 bin kişi arttığımız kabul edildiği takdirde 
fazla olarak ancak 478 yatak ilâve ettiğimiz gö
rülür. Bu da bu memleketin sağlık mevzuunda 
kifayetsiz olduğunu gösterir. 

Arkadaşlarımız personelden bahsettiler. De
mokrat Parti iktidarı maddiyata dayanan her 
türlü tesisleri vücuda getirmekte tereddüt etmez. 
Fakat ne çare ki, personeli satınalmaya imkân 
yoktur. Bir tabip on sekiz senede yetişir arkadaş
lar. Bir hemşirenin yetişmesi de aşağı - yukarı 
buna yakın senelere ihtiyaç gösterir. 

Arkadaşlar, Sıhhat Vekâleti tıp mensuplarının 
terfihi için ne zaman Meclise gelmişse, bu mem
leketin sağlık dâvası iyi anlaşılmadığı için bu 
sağlık mensuplarının terfih imkânları esirgen
miştir. Bu hususu iki sene evvel burada ifade 
ettiğim gibi, yine ifade etmekte fayda mülâhaza 
ederim. 

Aziz arkadaşlarım; bir hekim ki, çıkar eline 
215 lira para verirsiniz, emri altındaki şoföre 
makinanm başına geçince asgari 300 lira verir
siniz; bu memlekette sağlık personeli yetişmez. 
Biz sizlerden istirham ediyoruz: Eğer bu mem
lekete hükümet olarak, iktidar olarak kazandır
dığımız sıhhat âbidelerine hayat vermek istiyor
sak - ki bunda şüphem yoktur - yakında Hükü
metin getireceği kanunu kabul ederek sağlık per
sonelini terfih etmek suretiyle bu mesleke olan 
rağbeti artırmak mecburiyetinde ve zorundayız. 
Aksi takdirde arkadaşlar, bugün doktorlar dahi 
meslekten ayrılarak başka yerlere gitmek duru-
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imandadırlar, istirham ediyorum, hiç değilse ay
nı tahsil seviyesinde olan ve kıymetli hizmetle
riyle göğsümüzü kabartan mühendis arkadaşla
rımız kadar olsun onları terfih ettirelim. Bunu 
Büyük Meclisten talep ve niyaz ederim. Aksi tak
dirde arkadaşlar, hiçbir zaman 18 sene tahsil 
gören bir hekim, bir kasabanın 60 - 70 bin nüfu
sunun sağlığını korumak için koşamaz. 

Bu bakımdan sağlık dâvasının tahakkukun
dan iktidara ve muhalefetin ayrılığı yoktur, hiz
metlerini teksif için çalışıyorlar, ama düne na
zaran daha çok çalışmamız iktiza etmektedir. De
mokrat Parti iktidarı zamanında diğer hamle
lere nazaran sağlık işleri geri kalmıştır, aradaki 
mesafenin kapanması yüksek kararlarınızla müm
kün olacaktır. (Bravo sesleri) 

RElS — Buyurun Sağlık Vekili... 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE-

KlLl NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Muhterem 
arkadaşlar, gecenin bu ilerlemiş saatinde mâru
zâtta bulunurken yorgunluğumuzu, bu arada lût-
funnzu da göz önünde tutarak itinalı davranaca
ğımdan emin olabilirsiniz. Konuşan arkadaşları
mın mütalâalarına sözcümüz Talât Vasfi öz kıs
men cevap verdiler. Kıymetli vakitlerinizi alma
mak için onun temas ettiği noktalara ben temas 
edecek değilim. 

Her vazifede olduğu gibi sağlık işlerinde de 
personel mevzun hakikaten çok ehemmiyetlidir. 
Personel babamından hekim olsun, hemşire olsun, 
ebe olsun, sağlık memuru olsun temamen kâfi 
bir adede sahip değiliz. Yalnız bir noktaya işa
ret etmek isterim. Aşağı - yukarı bundan 10-12 
sene evvel nispî şekilde bir hekim bolluğu vardı. 
Hattâ mecburi hizmeti olan bâzı hekimleri, Vekâ
let tâyin edecek yer bulamıyordu. Ama I -.ıgm 
tıbbiyemizden hekimler adedce daha çok bir şe
kilde mezun olurken ve yeni yeni Tıbbiye Fakül
tesi ilâve edijirken yine bakıyoruz ki, hekim yö
nünden noksanız; hemşire yönünden noksanız. O 
halde bunu manalandırmak icabederse: Demek ki 
birden bire sağlık hizmetlerimiz genişlediği için 
personel kâfi gelmiyor. 

Hakikaten personel bakımından tedbir alma
ya mecburuz. Hekimlerin terfihi; maaşlarında, 
hele mahrumiyet bölgesine sevk edeceğimiz he- * 
kimler yönünden tedbir almak icabetmektedir. 
Biz bu mevzuu ele almış vaziyetteyiz. Ümit edi
yoruz ki yüksek huzurunuza bir kanun tasarısı 
ile geleceğiz. 
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Hekimlerin bu şekildeki terfihinden sonra 

aynı zamanda hususi sektörde çalışan birçok he
kimler resmî sektöre intikal edeceklerdir. Bun
dan ayrıca istifade edeceğiz. Hemşire bakımından 
da aded itibariyle noksanız. Şimdi yeni bir ka
nun tasarısı hazırlamaktayız, yakında Yüksek 
Meclisinize sevk edilecektir. Hemşirelerin 8 saat
ten fazla çalışmaları halinde, fazla mesai ücreti 
vermek suretiyle, bunların terfihine gayret ede
ceğiz. 

Asım Okur arkadaşımız, bilhassa koruyucu 
hekimlik üzerinde durdular. Gayet haklıdırlar, 
birinci vazifemiz budur. Yalnız bugünkü sağlık 
merkezlerinin daha ziyade tedavi ile meşgul ol
makta ve koruyucu tebabet yapmadıklarını ifade 
ettiler ki mesele pek de böyle değildir. Bizim 
sağlık merkezlerin esası Mixte sistemidir. Bu 

. sistemde merkez bir taraftan koruyucu tababet 
yapacak diğer taraftan tedavi yapacaktır. Elbette 
koruyucu tababet yapan ve bununla meşgul 
olan cephesi ile köylerde sağlık eğitimi, diğer 
hastalıklarla mücadele ve orada buldukları 
hastaları da hiç olmazsa sağlık merkezinin 
kendi imkânlariyle tedavi etmeye gayret ede
cektir. Bu, sistemden, Baha Akşit arkadaşımın 
da ifade ettikleri gibi, memleket çok fayda 
görmektedir. Biraz sonra istatistik ilâ sağlık 
merkezlerimizin ne gibi işler gördüğünü huzu
runuzda arz edeceğim. 

Veremle mücadele, hakikaten memleketimi
zin mühim meselelerinden birisidir. Şunu ilâve 
edeyim ki, 1950 den bu yana bu sahada büyük 
merhaleler katettik. 1950 de verem yatağı 1 097 
iken, bugün 7 777 ye çıktı ve 1957 bütçesinin^ 
tatbikatı ile bu aded 8 575 e çıkacaktır. Ve
remlilerimiz eskiden olduğu gibi hastane kapı
larında beklememektedir. B. C. G. aşısı ile daha 
objektif şekilde bu hastalıkla mücadele etmek
teyiz. 44 vilâyeti taramış vaziyetteyiz. înşaal-
lah önümüzdeki sene bütün vilâyetler de bu ba
kımdan taranmış olacaktır. Şimdiye kadar 13 
milyon vatandaş bu bakımdan taranmış ve 5,5 
milyon vatandaşa da B. C. G. aşısı tatbik edil
miştir ki, hiç küçümsenecek rakam değildir. 

Zannediyorum Hasan Erdoğan arkadaşımız 
•mahrumiyet bölgelerindeki Çekimlere temas et
tiler. Verdiğim cevabın tatmin edici vaziyette 
olduğunu tahmin ediyorum. 

Bir de hususi hastanelerden bahsettiler. 
Bunlar bize yardımcı olan müessesedirler. Bu 
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itibarla yataklarının fiyatı ne olursa olsun on
ların idamesini temin edecek şekilde, o ölçüler 
dâhilinde bu gibi müesseselere daima yardımcı 
olacağımızı ifade eder ve bu müesseselerin 
memleketimizde bir an evvel çoğalmalarını te-

. menni ederiz. 
Yalnız; «Tifo vakaları son zamanlarda biraz 

fazla görünmeye başladı.» dediler. Bu ifadenin 
Hasan Erdoğan arkadaşımızın beyanatının ya
nında yer alması mümkün değildir. Hele bir 
memlekette şehirler, kasabalar ve köylerin bü
yük bir ekseriyetinin iktidarımız zamanında 
fennî, tazyikli suya kavuşmalarından sonra tifo 
ve buna benzer hastalıkların daha da düşece
ğini beklemek doğru olur; fazlalaşması her hal
de bahis mevzuu olmasa gerektir. 

Son olarak bir de ilâç mevzuuna temas et
mek istiyorum. Bir sözlü soru münasebetiyle bu 
mevzuda mâruzâtta bulunduğum cihetle şimdi 
fazla vakitlerini almıyacağım. 

Birçok memleketler bunu şu şekilde hallet
mişlerdir : îthal ettikleri müstahzarları, salahi
yetli bir komisyon tarafından tetkik ettirmiş
ler ve bunların hangisi hayatidir, hangisi de
ğildir, diye tesbitler yaptırmışlardır. Biz de 
bunu yapmış vaziyetteyiz. İthal ettirdiğimiz 
müstahzarların hayati olanlarını tesbit etmiş 
bulunuyoruz ve esasen 5 - 6 aydan beri priori-
teye tâbi tutmak suretiyle ithalât yapıyoruz. 
Streptomisin, ensülin ve birtakım kalb ilâçları
nı piyasada bol miktarda bulundurmak üzere 
her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. 

Birçok yollardan memleketimize ilâç ithal 
edilmektedir. Biz, bunu kâfi görmiyerek yalnız 
hayati mahiyetteki ilâçlara münhasır olmak 
üzere, ayda 100 bin dolarlık otomatik trans
ferli bir tahsisat temin etmiş bulunmaktayız. 
Bu, ancak yardımcıdır. Başka yollardan, baş
ka tahsislerle memleketimize ilâç girmektedir. 
Aynı zamanda son aylar içerisinde hakikaten 
sıkıntısını çektiğimiz stroptomisinden 375 bin şi
şe dağıtmış bulunmaktayız. Bugünlerde daha 
bol miktarda memleketimize stroptomisin gele
cektir. Meselâ, artık bugün ensülinden bahse-
dilmemektedir. O kadar bol getirdik ki, piyasa 
doydu. Şimdi eczaneciler ensülinin tamamiyle 
satılmadığını söylüyorlar. Hattâ bundan evvel 
memlekette ensülin var veya yok gibi münaka
şalarından sonra, birçok hastalar kendilerine lü
zumundan fazla ensülin almışlar, şimdi bozulur 
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diye eczanelere iade etmektedirler. Bundan son
ra başka ilâçları da piyasada bol miktarda bu
lundurarak bu şekilde piyasayı doyuracağız. 

Şimdi arkadaşlar; 1950 den bu yana sağlık 
müesseselerimizdeki inkişafı aded olarak ve bir 
de hizmetleri itibariyle arz etmeme müsaadenizi 
rica ediyorum. O vakit kat'ettiğiniz merhale da
ha mütebariz bir hale gelecektir. 

Devlet hastaneleri : 1950 de 41 iken 1956 da 
121 olmuştur. 

Yatak adedi: 1950 de 7 329 iken 1956 da 15 000 
olmuştur. Yatakta tedavi edilenlerin adedi : 1950 
de 103 000 iken 1956 da 227 000 olmuştur. 

Ayakta tedavi edilenler : 1950 de 642 000 iken 
1956 da 1 5] 5 000 olmuştur. Verem tesisleri 
biraz evvel arz ettim; 1950 de yatak adedi, 1 097 
idi, 1956 da yatak adedi; 7 777, bu seneki tat
bikatla ise 8 575 olacaktır. 

. Sağlık merkezlerine gelince; 1950 de 22 idi, 
1956 da 241 adeddir. Yatak adedi ise: 1950 de 
220; 1956 da 2 960 tır. Yatarak tedavi edilen 
hasta miktarı: 1950 de 758, 1956-da 16 000, 
ayakta tedavi edilenler: 1950 de 71 000; 1956 
da 639 000... 

Şu istatistik gösteriyor ki; 1950 den itiba
ren hakikaten büyük merhaleler kat'etmiş ve va
tandaş sağlığı bakımından tatminkâr hale gel-. 
miş vaziyette bulunuyoruz. 

Sözlerimi daha uzatmak istemiyorum. Bu 
sene de ayrıca hastaneler ve sağlık merkezleri 
yapacağız. Bu şekilde memleketimizin sağlık 
yönünden daha mükemmel, daha tatminkâr bir 
şekilde istenilen seviyeye ulaşması gayret ve 
cehdi içinde bulunuyoruz. 

Sözlerime nihayet verirken, gecenin bu sa
atinde lütfedip bizleri dinlediğiniz için tekrar 
şükranlarımı arz ederim. (Şiddetli, alkışlar) 

REİS — Hüsnü Göktuğ (Yok, sesleri) 
İbrahim Us. (Vazgeçti sesleri).. Lûtfi Oğul-

türk. (Vazgeçti sesleri) Hasan Erdoğan. 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, dâvanın üzerinde hekimce duruyo
ruz. Hamdolsun bu mevzuda hiçbir propaganda 
yapmıyoruz. Eski iktidar partisine mensup bir 
milletvekili olarak şunu arz etmek istiyorum ki, 
bu kürsüye çıkan arkadaşlır, Talât Va-fi Bey 
hariç, bu devrin yurtlarında yetişmiş arkadaş
lardır. Zeki Erataman arkadaşımızın izah ettik
leri gibi, hakikaten sağlık meselesi geç teşhis edi-
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liyor, derhal tedavisi yapılamıyor, 9 - 10 sene 
sürüyor. 

Muhterem arkadaşlar, 1950 den 1957 senesi
ne kadar sağlık işlerimizde büyük hamleler ya
pılmıştır. Fakat .acaba 1923 te bu iş nasıl devra
lındı? Bir milyona yakın, hattâ daha az bir büt
çe ile gelen vekâletimiz neler yapmıştır? Haki
katen bunlar üzerinde duracak olursak o günün 
şartlarına göre yapılan işler asla az değildir. 
(Doğru, doğru sesleri) Bunu propaganda ola
rak söylemiyorum arkadaşlar. (Soldan, doğru 
doğru sesleri) 

Meselâ 1926 senesinde Devlet, ö.̂ ej idare ve 
belediye hastanelerinde yalnız 23 oın kişi jata 
rak tedavi edilmiştir, 1947 de bu, 194 bine çık 
mıştır. Ayakta tedavi 1926 da 70 bin iken, 1947 
de 1 milyon 350 bine çıkmıştır. 1923 te üç aded 
hastanemiz varmış, 1947 de 41 i geçmiş, sağlık 
merkezleri bundan haliçtir. 

Sıtma mücadelesinde de öyle. 1944 te 18 sıt
ma mücadele bölgesi varmış, 1948 <}e bu 40. a 
çıkmış. Hekim adedi 403 kadar yükselmiş. 

Ben zamanınızı almak istemiyorum, çünkü 
biliyorsunuz, İkinci Dünya Harbinlen sonra bü
yük bir sıtma mücadelesi yapıldı, büyük insan 
gücünü, kuvvetini mahveden sıtma ile mücadele 
hususunda hamleler yapılmıştır. 

Şimdi doğum evlerinin vaziyetine geçiyorum. 
Ebe adedi gayet az bir durumda idi, 1923 sene
sinde dört tane hemşire varmış arkadaşlar. 1923 
senesinde dört hemşire varmış arkadaşlar. Son
ra, 580, 600 kadara çıktı. Bir kıyas yapılırsa 
bu muazzam bir şeydir. Ben propaganda yap
mak istemiyorum. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Bu mesaîyi 
inkâr eden yok, Hasan Bey. 

HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Bir par
tili olarak bunları arz etmek mecburiyetinde
yim. (Doğru sesleri) Refik Saydam zamanında 
bir nazariye vardı: «Hekim adedi çoğaltılarak 
büyük şehirlerden küçük şehirlere hekim akın 
edecek.» denilirdi. 

Hakikaten arkadaşlar, bir zamanlar bu mec
buriyet hâsıl oldu, buna rağmen hekimlerin 
çoğu gitmiyorlardı, çünkü oralarda hekimleri 
geçindirecek bir vaziyet yoktu. Oralarda heki
mi tatmin etmek lâzımdı. Dışarıda bir doktor 
ayda üç bin lira temin ederken Posof gibi bir 
yerde 300 lira ile bir operatör çalışmaz. Onun 
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için hekimlere tatmin edici bir şey vermek lâ
zımdır. 

Yalnız bir hususu arz etmek istiyorum. Ya 
Bakan yanlış anladı veya ben yanlış anlattım. 
«Bulaşıcı hastalıklardan tifo yüksek mertebe
dedir.» dedim. Her ay rakam 1 200, 980 dir. Bu 
yüksek bir rakamdır. Bulaşıcı hastalıklar için
de en yüksek rakam tifodadır. Ondan sonra kı
zamık geliyor. Bu bakımdan ben tifo artıyor, 
diye bir şey demedim. 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET VEKÎ-
Lt NAFİZ KÖREZ (Manisa) — Affedersiniz, 
yanılmışım. 

REİS — Kenan Çığman. 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, kısaca bir temennide bulunacağım, 
sözümü hulâsa edeceğim. 

Verem mücadelesi memlekette hakikaten 
ehemmiyetli bir mevzu olarak önümüzde dur
maktadır. Bunun için bâzı esaslı kanunlarımız 
var. Hıfzıssıhha mektepleri kanun tasarısı Sağ-
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lık Komisyonundan çıktı. Bütçe Komisyonun
da iki senedir beklemektedir. 

Sonra, bir de Verem Mücadele Kanunu var
dır. O da 4 senedir beklemektedir. Geçen sene 
bu tasarı kadük oldu. Sağlık Vekâletinin ve
rem mevzuunda yaptığı mücadele verimli değil
dir. Verem mücadelesi işimiz halledilmiş değil
dir. Bu mücadelenin muvaffak olabilmesi için 
bu kanun tasarısının kabul edilmesi lâzımdır. 
Hastanelerde hasta yatırmak verem mücadelesi 
değildir. Bunun usulü vardır. Bu kanun tasarı
sının bir an evvel çıkarılmasını temenni ediyo
rum. (Soldan alkışlar) 

RElS •— Efendim, başka söz istiyen arkadaş 
olmadığına göre fasıllara geçilmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bugün saat 10 da toplanılmak üzere İnikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : (27. I I . 1957) , 2,15 

«m» 

TASHİHLER 

Bu inikat zabıt ceridesinin sonuna merbut matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

S. Sayısı Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

67 

69 
69 

35 

15 
15 

67 
67 
67 
67 
67 
69 

38 
38 
39 
39 
39 
15 

36 
37 
6 
13 
33 

1 5 

34 Yapacağı su işlerine yardım 

13 ncü satırdan sonra (Madde 20, 
ilâve edilecektir. 
Madde 20. — 
mahsus 
Madde 30. — 
Madde 40. — 
Madde 50. — . 
31 . XII . 1936 3058 rüsumu 
Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Kanun 

7 10 . VI . 1939 
8 6246 

Yapacağı içme su işlerine yar
dım. 

— Geçit yolları yapımı) satırı 

Madde 30. — 
mahsus bilûmum 
Madde 40. — 
Madde 50. — 
Madde 60. — 
31 . VII . 1956 3058 rüsumu 
sıhhiye hakkındaki- 500 sayılı 
Kanuna ek Kanun 

10 . VI . 1949 
6426 
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Ankara Üniversitesi 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

• 

AFYON KARAHİSAB 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Zafer Gökçer" 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTAtYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 323 
\ Kabul edenler : 295 

Reddedenler ; 28 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 201 
Münhal mebusluklar : 17 

[Kabul edenler] 
| BALIKESİR 

Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
Sırrı Yırcalı 

BILJEUI* 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

j BİNGÖL 
AT J." 4 JL 

Neoatı Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ı ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
thsan Karasioğlu 

I Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 

| ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu * 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu-
Rükneddin Nasuhioğlu 

Kemal Yaşınkılıç 
ELÂZIĞ 

Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
îshak Avni Akdağ / * 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman \ 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurl 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Abdülkadir Atik 
thsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü *"" 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen % 
Abdullah îzmen 
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Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMUŞANJ 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin iiereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl llamazanoğlu 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Neçmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopuloa 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Ilanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

IZMlR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Halûk ö keren 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 

KASTAMONU 
Nâztm Batur 
Süleyman Çağlar 
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Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazili Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Hevelioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhst Akın 
Hamdi Başak 
Selâmi Binçer 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Tevi'ik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim B#urçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Koz bek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Kâmil Kırıkoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Melih. Koçer 
Nafiz Körez 
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Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Uksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet Oztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN. 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
ilam di Tekay 
Ilâdi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 

Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet ünaldı 

SINOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damah 
Abdürrahman Boğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Samim Yüccdere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Elalit Ağanoğlu 
Muzaffer Ilarıınoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
I avcı oğlu 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
]\Iustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp * 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl Öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yıısuf Aysal 
Hacim Yılmaz 
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VAN 

Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
İbrahim öktem 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ragıp Karaosmanoğlu 

AF̂ YON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Ahmet Tekclioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik (V.) • 
Nihat îyriboz 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
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YOZGAD 

Danyal Akbel 
İhsan Aktürei 
Talât Alpay 
Ömer Lûtfi Erzurum-
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luoğlu 
Numan Kurban 
Hûşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

[Reddedenler] 
İhsan Hamid Tiğrel 

ÎZMÎR 
Cihad Baban 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman" Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Nüvit Yetkin 

[Reye iştirak etmiyenler] 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı * 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Lûtfi Oğıütürk 

BURDUR 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Raif Aybar (I.) 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

Tahsin Uygur 
ÇORUH 

Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

ERZURUM 
Hâmid Şevket İnce (I.) 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Hicri Sezen 

Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 

SÎNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

TOKAD 
Hasan JCangal 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
CevdeJ; San 

GİRESUN 
Tahsin inanç 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sekip İnal 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

• İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
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Nazim Bezmen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan 
növer 
Ahmet Topçu 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemİr 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktafif 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın * 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Hilmi Dura 
Ziya Termen 

KAYSERÎ 
Kâmil Gündeş 

î : 47 26.2 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz* 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir '* 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özge» 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 

MANİSA 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Reşit Kemal Timuroğlu 

.1957 . 0 : 3 
MUĞLA 

Turhan Akarca (I.) 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu (I.) 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim .Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümü§oğlu 
Ömer Güriş 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

•• SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Cavid Oral 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ (I.) 
Şevki Ecevit 

Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
ihsan Bâç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karavanız 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA » 
Feridun Ergin 
Plasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz (1.) 
Hakkı Gedik 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal MebusUıklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

tstanbul 
tzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

17 
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. istanbul Üniversitesi 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

AFYON KARAHİSAR ! 
Rıza Çecçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdı Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarh an 
Hazım Türegün 
Fuad Zinoirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
328 
301 

27 
0 

196 
17 

[Kabul edenler] 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat "Ülkü 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

* BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nıısrettin Barut 
Selâhattin înan. 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

Lûtfi Oğultürk 
BURSA 

Sabahattin Çıracıoğlu 
Müfit E.rkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-

, kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Mecit Bumin . 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 

i Kemâl Terzioglu 
DENİZLİ 

Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdı Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Mustafa Ekinci 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğhr 
Kemal Yaşıftkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
tshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

ı Rıza Topcuoğlu 
ESKİŞEHİR 

Hasan Polatkan 
İsmail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Süleyman Kurancl 
Ali Ocak 
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Salâhattin Ünlü 
GÎRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞAN3 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 

. Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut ^ 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Arif Güngören 
Necdet încekara 

1 : 47 26. 
I Halûk ö keren 

ilhan Sipahioğlu 
KASTAMONU 

Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

j Emin Develioğlu 
! Servet Ilacıpaşaoğlu 

İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay • 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan GÖkmenoğhı 
Mekki Kçskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
l\t Rüştü özal 
Halil özvörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Kâmil TCırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet'Bayur 

. 1957 0 : 3 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalincî 
Nuri Özsan 
Yavuz Pasamehmetoğh 

MUŞ 
Şemsi Agaoğlu* 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avnî Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 

I Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 

I Sabri tşbakan 
I Memiş Yazıcı 

RİZE 
I İzzet Akçal 

Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

I Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 

I Hadi Üzer 
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I SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumhı 
Ahmet Kınık 
Salim Serç« 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

• SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 

I Etem Erdinç 
I Kâzım Oskay 

Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhat'tin Gül üt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer, Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 

I Pertev Sanaç 
I İsmail Şener 

Mustafa Reşit Tarakçı-
| oğlu 

Osman Turan 
TUNCELİ 

Bahri Turgut Okaygün 
URFA 

«Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl Öncel 
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Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Hacim Yılm a4E 

VAN 
Ililmi Durmaz 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 

BURDUE 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
İbrahim öktem 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA • 
Atıf Benderlioğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Ahmet Tckelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 

Talât Alpay 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Cihad Baban 
KARS 

Hasan Erdoğan 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

MALATYA 

Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 

Fevzi Lûtf i Karaoşman-
oğlu 

[Beye iştirak etmiyenler] 
BJJRDUR 

Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar (1.) 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

• ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Cevat Köstekçi 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
DİYARBAKIR 

Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ (1) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Hâmid Şevket İnce (I.) 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Cevdet San 

Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşini Tan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sekip İnal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mııtlngil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazım Bezmen 
Lûtf i Kırdar 
Ziya Köktürk 
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Puad Köprülü 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza. Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (î) 
Ahmet Topçu 

ÎZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
feâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgirj, 

? 

Afyon Karaîıisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

1:47 26.2 
KOCAELİ 

Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet ^Koyuncu 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet îhsan Gürsoy, 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

% MALATYA 
Mehmet Kartal 
Hilmi Özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsal an 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

; Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

. 1957 C : 3 
MUĞLA 

Turhan Akarca (I.) 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Ahmet Morgu 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Tevfik tleri 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Cavid Oral 
Mehmet Ünaldı 

SİÎRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şeraittin Ayhan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ (I.) 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Aîpiskendev 
Necmi Arman 
Fethi Malıramlı 

TOKAD 
îhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabrı Dilek 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz (I. Â.) 
Hakkı Gedik 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGÜLDAKf 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

17 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.') 
<-

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Dcmirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
öiner Bilen 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek • 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türe gün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
329 
305 

23 
1 

195 
17 

[Kabul edenler} 
Zühtü Uray I Kenan Yılmaz 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu j 
Mekki Said Esen 
Müeteba Iştın 
Halil 1 urc 
Almıet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş ! 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talat Oran 

BİNGÖL ! 
Necati Araş 
Kkrem Yıldız 

BİTLİS 
Nasrettin Barut 
Sola hattın İnan 

BOLU 
Reşat Akşemset tinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayı oğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lfıtfi Oğaltürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi KÖymen 

Ali Fer ruh Yücel 
Bjıha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 

t 

Kemal Yaşmkılıç 
ELÂZIĞ 

Selâhattin Toker 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana 
lan 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlıı 
Sabrı Erdurnan 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topçuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
İsmail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
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Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 

OÜMÜŞANB 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbeî 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Ilacopulos 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkpeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 

I >4Z 26.2 
îlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
'Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel # 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Selâmı Dinçer 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

. 1957 O : 3 
MALATYA 

Abdullah Köroğlu 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkâdir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali,Ulvi Arıkan 
'Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Oavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
tzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ham di Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Seree 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah îhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
îsmet Uslu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment- Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed Özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
îsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
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TUNCELİ 

Bahri Turgut Okaygün 
ÜRFA 

Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlıı 
Celâl öncel 
Saim önhon 

Aziz özbay 
UŞAK 

Hâeim Yılmaz 
VAN 

Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlci 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
ibrahim öktem 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

IZMtR 
Gihad Baban 

KARS 
Fevzi Aktaş 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 

MALATYA 
Esat Doğan 

îsmet tnönti 
Nuri Ocakcıöğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş. 

Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

[Müstenkifler] 
MALATYA 

Ahmet Fırat 

[Reye işi İrak etmiy enler] 
AĞRI 

Kasım Küfrevi 
AMASYA 

Hâmit Koray 
ANKARA ^ 

Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi Inang 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat lyriboz 

Ar Baki ökdem 
BALIKESİR 

Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

BURDUR 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Baif Aybar (I) 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Halûk Şaman 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket ince (î.) 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GİRESUN 
Mazhar Şener 
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GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbını 

HATAY 
Sekip İnal 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Büstü Çetin. 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Rs.) 
Aziz Koksal 
Mehmet Mııtltıgil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 

KARS 
Sırrı Atalay 

1 : 47 26.2 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

.1957 0 : 3 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Etem Aybar 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (I.) 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif San oğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Ferid Tüzel 
Şükrü Ulueay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Lûtfi Sezgin 
Mehmet Ünaldı 

StîRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ (I) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
İsmail Halikı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğhı 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavıız 
Osman Turan 

URFA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz (t. Â.) 
Hakkı Gedik 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

Afyon Karahisar ] 
Ankara 2 
Antalya 1 
A^dın 1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

[Münhal Mebusluklar] 
istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

İT 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi - 541 

Rey verenler 370 
i 

Kabul edenler 282 
Reddedenler 2 5 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler ; 217 
Münhal mebusluklar 17 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıraıı 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Ahmet? Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 

[Kabul 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil İmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırealı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Mithat Dayıoğlıı 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

edenler] 
Bedi Enüstüıı 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğln 
Kemal Yaşınkılıç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
•Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
ismail Sayın 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
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HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu; 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ate§ 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Adnan Menderes 
Nadir Nadi 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tl&bar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
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Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KOOAELİ 
Nüzhet Akın 
Ziya Atığ 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Muammer 0buz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Melih Koçer 
Nafiz Körez 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah. Aytemiz 

. 1957 0 : 3 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlı; 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadı oğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

. SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Sinanı Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Samim Yücedere 

TÖKAD 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
thsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
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Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 

ANTALYA 
Asım Okur 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
ibrahim Öktem 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 
Âliye Temuçin 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 

Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 

[Reddedenler] 
ELAZIĞ 

Selâhattin Toker 
Suphi Ergene 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

İZMİR 
Cihad Baban 

KARS 
Fevzi Aktaş 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Turan Güneş 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Nuri Oeakcıoğlu 

[Eeye iştirak etmiyenler] 
Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar (I) 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
ibrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halir Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktürk (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Hâmid Şevket ince (I.) 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 

GİRESUN 
Tahsin inanç 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

Nusret Kirişeioğlu 
Avni Yurdabayrak 

Mehmet Fahri Oral 
Nüvit Yetkin 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

TOKAD 
Hasan Kangal 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

Halit Zarbun 

HATAY 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Lûtfi Kır dar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
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Zeki Rızş, Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
növer) (I.) 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

K İR ŞE HIR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 2 
Antalya 1 
Aydın 1 

1 : 4 7 26.2 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökrnenoğlü 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Eteni Aybar 
Cevdet Öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (1.) 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu (I.) 

[Münhal M 
Bursa 3 

> Çoruh 3 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 
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MUŞ 

Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NlĞDE 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Şabri Işbakan 

-Selâhattin Orhon 
RÎZE 

Hüseyin Agun 
Kemal Balta 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu. 
Ömer Güriş 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Ahmet Kınık 
Lûtfi Sezgin 
Mehmet Ünaldı 

SIÎRD 
Suat Bedük * 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 

• Nrıi'i Serf oğlu 
•Muhit Tüm erkan 

SÎVAS 
Nuri Demirağ (I) 
Şevki Ecevit 
Nurettin EH ürk 

ehusluklarj 
istanbul i 
tzmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 3 

Rifat Öçten 
TEKİRDAĞ 

ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necini Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Malıramlı 

TOKAD 
İhsan Baç (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Osman Hacıbaloğlı-
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğiıı 
Selâhattin i\ araya v iv/ 
Emrullaîı Nutku 

URFA 
Feridun Ergin 
11 asan Ora! 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz (I. Â.) 
î lakin Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih' Görentaş 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum 
luoğlıı 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sahih Duralı. 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

Kırklareli ı 
Zonguldak . : 

_. 

r 
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Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler : 319 
Kabul edenler : 301 

Reddedenler 14 
Müstenkifler 4 

Reye iştirak etmiyenler :. 205 
Münhal mebusluklar : 17 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Şeyhim 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türe gün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
[Cenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 

[KaLul 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki Ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR™*^ 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Müetebâ Iştın 
Halil Imre „ 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
lleşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülcz 
Ahmet Hatı 
Lûtîi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

edenler] 
BURSA 

Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agah Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin îiasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
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Rıza Topçuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKÎŞEHÎ2 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Samih înal 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
îsmail Hakkı Baykal 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu" 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıealı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Alekşandros Hacopulos 
Jlâdi Hüsman 

Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Necdet îneekara 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
îlhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Deveîioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurınel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 

Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Gikelkılmç 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyö rük 
Sabahattin Sönmez 

MALATYA 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakçı oğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN | 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan j 
Yavuz Paşamehmetoğluj 

MUŞ 
Şefik Çağlayan | 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin l 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 

Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah îhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
îsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİIRD 
Suat Bedük 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Osman Haeıbaloğlu 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlıı 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
îsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğhı 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
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UŞAK 

Yusuf Aysal 
Orhan Deniz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 

Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 

Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Muhlis Ete 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

MALATYA 
Esat Doğan 

Ahmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

SlNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

ANTALYA 
Asım Okur 

[Müstenkifler] 
KARS 

Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 

MALATYA 
Hilmi özbay 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kıza Çerçel 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 

ANKARA 
"Muhlis, Bayramoğlu 
Muzaffer Ergüder 
Mümtaz Faik Fenik 

ANTALYA 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BÎNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Sabrı Çonkar 

İBURDUR 
Fethi Çelikbas 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar (I) 
Sabahattin Çıracıoğlu 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Cevat Köstekçi 

DENÎZLt 
Mustafa Gülcügil 

Mehmet Karasan 
DİYARBAKIR 

Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ (I.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 

GAZÎANTEB 
ihsan Daî 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

Salâhattin Ünlü 
GÜMÜŞANE 

Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbuıı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 

IÇEL 
Refik Koraltan (Rs.) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Mükerrem Sarol 
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Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktâş 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 

I : 47 26.2 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
İsmet inönü 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük • 
Nedim ökmen 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 

. 1957 O : 3 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (I.) 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Sabrı Işbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet; Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 

SİİRD 
Baki Erden • 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sertoğlıı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ (I) 

Abdürrahman Doğruyoİ 
Şevki Eceyit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Sam im Yücedere 

TOKAD 
İhsan Baç (Es. V.) 
Hulusi Bozbeyoğhı 
Selâhattin Gül üt 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu-
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Kara yavuz 
Emrullah Nutku 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı. Gedik 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 
Edibe Sayar 

[Münhal Mebusluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
.2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
3 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

— 
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Karayolları Umum Müdürlüp 1957 yılı Bütçe Kanununa yerilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlıı 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Hazım Türegün 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Ödedik 

A 
Rey 

za adedi : 541 
verenler : 339 

Kabul edenler 321 
Reddedenler 18 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmiyenler : 185 
Münhal mebusluklar : 17 

[Kabul edenler] 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştm 
Halil İmre 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Gökcr 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaı 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Âli Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana-
lan 
Tevfik Şenocak 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu (1.) 
Esat Tuncel 
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ESKİŞEHİR 
Hasan Pölatkan 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu ! 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Samih inal 
Süleyman Kuraııel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Haindi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah îzmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Sabrı Özcan San 
Halit Zarbün 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İÇEL 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Haeopulos 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 

t : 47 26.2 
Nazlı Tkbar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğln 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm 
Selâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

.1957 0 : 3 
Sadettin Yalım 

| KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek , 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 

MUĞLA 
Zeyyat Mandâlinci 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtı'k Poyrazoğlu 
Akif Sarı oğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmet Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 

Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğru 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Si nam Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolotı 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğnıyol 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 
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TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Haeıbaloğlıı 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 

t : 47 26.2 
Süleyman Felımi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ -
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Mehmet Hatiboğlıı 

.1957 0 : 3 
UŞAK 

Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğiu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
îhsan Aktürel 
Talât Alpay 

Mahmut Ataman 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakla Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Aviıi Yurdabayrak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
îhsan Hamid Tiğrel 

ELAZIĞ 
Selâhattin Toker 

AFYON KARAHISAR 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümta^, Faik Fenik 
Aliye Temuçin 

ANTALYA 
Asım Okur 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat lyriboz (î.) 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 
İZMİR 

öihad Baban 
KARS 

Hasan Erdoğan 
MALATYA 

Esat Doğan 

Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Hilmi özbay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 

[Reye iştirak etmiyenler] 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Selâhattin înan 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar (1,) 
Sabahattin Çıracıoğkı 
Selim Ragıp Emeç 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 

Cevat Köstekçi 
DENİZLİ 

Mustafa Gülcügil 
DİYARBAKIR 

Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ (î.) 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Hâmid Şevket İnce (1.) 
Cemil Önder 

ESKİŞEHİR 
"Muhtar Başkurt 

SİNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

TRABZON 
Emrullah Nutku 

URFA 
Feridun Ergin 

GAZlANTEB 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 

GÜMÜŞANE , 
Ekrem Ocaklı 
Halis Tokdemir 

v HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlıı 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
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Refik Koraltan (Rs.) 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Ziya Köktürk 
Nadir Nadi 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

ÎZMlR 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Balaban 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut (röle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeni araş 

KASTAMONU 
Salim Esen 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

1 : 47 26.2 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Mustafa Bağrıaçık 
Ziyad Ebüzziya 
Ahmet Koyuncu 
Halil Özyörük 

KÜTAHYA 
ihsan Şerif özgen 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
ismet inönü 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
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Cevdet öztürk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca (t.) 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettm Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Öavid Oral 

SİİRD 
Suat Bedük 
Vcysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
Nuri Sert oğlu 
Muhit Tüm erkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ (I.) 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

Rifat öçten 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Necmi Arman 
Fethi Malıramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç 
Selâhattin Gül üt 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Muzaffer Haruııoği ıi 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saiın önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum 
lııoğlıı 
Numan Kurban 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak 

[Münhal Mebusluklar 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

3 
2 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 
1 
1 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
1 
.3 

Kırklareli 
Zonguldak' 

I 
1 

— 
17 
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Karayolları U. M. Bütçesi 



Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 malt yılı bütçe kanunu 
lâyihan ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/584) 

T. C. """" ? 

Başvekâlet 30. XI. 1956 
Kanunlar ve Kar arlar 

%Tetkik Dairesi 
Sayı: 71-485/3887 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğin* 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdi
mi icra Vekilleri Heyetince 30.XI.1956 tarihinde «kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı muöibe 
ve üişîkleriyle* birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A . Menderes 

*-'••--*- - -• ESBABI MUCİBE 

Karayoları Umum Müdürlüğünün 1957 malî yılı bütçesi, A/ l yatırımlar dışında kalan masraf
ları için 14 549 105 lira ve A/2 yatırım masrafları i'çin de 416 500 000 lira olmak üzere ceman 
431 049 105 lira olarak hazırlanmıştır. 

Bütçeye konan tahsisatın mucip sebepleri fasıl ve maddelerî itibariyle hizalarında arz edilmiş
tir. 

.P. M. " • - • • - • " ' ' - - • • • , - . • * . : ' • : l 

201 11 Merkez memurları maaşı : 
5539 ve 6387 sayılı kanunlara göre kanuni kadro tutarı 
1957 «L» cetveli 

Fiilî-kadro tutan 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek 5 aylık tahsisat 

1 700 000 
1956 yılında «L» cetvelinde olan kadrolardan (2) aded 90, (6) aded 80, (4) aded 70, 
(5) aded 25 liralık kadro serbes bırakılmıştır. Bunların yıllık tutar; 89 400 liradır, bu 
kadrolar daha alt derecede bulunan ve bu derecelerde terfi müddetlerini tam&mlıyan 
personeHn terelerini sağlamak için serbes bırakılmıştır. 
1956 yılında serbes iken 1957 yılında «L» cetveline alınan kadrolar (2) aded 60, (3) 
aded 50, (3) aded 40, (2) aded 30 liralık olup, bunların tutan da 38 400 liradır. 
4598 sayılı Kanuna göre 1 ve 2 üst dereceden aylık alanların farkları ek görev ve ve
kâlet suretiyle idare edilecek kadrolardan sağlanacaktır. 
Bu duruma gÖYe 1056 yılma naaaran 207 87$ İfra fazla teklif edfî$ıîştîr. 

\„d 

+ 

1 386 000 
184 800 

1 201 200 
498 800 

(S. Sayısı ; 67) 
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Vilâyetler memurları maaşı ; ^ 
5539 ve 6387 sayılı kanunlara göre kanuni kadro tutarı 2 959 800 
1957 «L» cetveli 889 500 

Fiilî kadro tutarı 2 070 300 
6211 «ayılı Kanuna göre verilecek 5 aylık tahsisat 4- 829 700 

2 900 000 

1956 yılı bütçesinde «L» cetvelinde olan (4) aded 90, (5) aded 80, (6) aded 70, (10) 
aded 35 lira maaşlı kadrolar 1957 yılında, alt derecelerde olup, kanuni terfi süresini ta-
mamhyanlarm terfilerini sağlamak üzere serbest bırakılmıştır. Bunlann yıllık tutan 
213 300 liradır. 
1956 yılında serbest olan kadrolardan, (3) aded 60, (10) aded 50, (10) aded 40 liralık 
kadro «L» cetveline alınmıştır. Bunlann yıllık tutan 92 400 liradır. 
4598 sayılı Kanuna göre verilen 1 ve 2 üst derece farkLan, vekâlet veya ek görev karşı
lığı, kadrolardan yapılacak tasarruflardan sağlanacaktır. 
Bu duruma göre madde tahsisatı 1956 yılına nazaran 138 350 lira fazla teklif edilmiş
tir. 
Merkez memurlan açık maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat verilmiştir. 
Vilâyetler memurlan açık maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat verilmiştir. 

Merkez hizmetliler ücreti : 
1956 yılı «D» cetveli aded (205) 651 600 
1957 yılı ihdaslar aded (165) + 929 700 

1957 yılı tenziller aded (78) 

1957 yılı «D» cetveli tutan 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek 5 aylık tahsisat 

v 

+ 

1 581 300 
130 500 

1 450 800 
604 200 

2 055 000 

İhdaeiar, idari hizmet ifa eden pozisyonlara işgal eden elemanların yevmiye ile istih
dam edilmemeleri hakkında Divanı Muhasebat Umumi Heyeti karannı yerime ge
tirmek için yapılmıştır. 
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Vilâyetler hizmetliler ücreti : 
1956 yılı «D» cetveli aded (346) 1 595 400 
Bütçe Komisyonunda aded itibariyle kabul edilip tahsisa
tı olmıyan (2) aded 11 400 
1957 yılı ihdaslar aded (308) 4- 1 379 100 

2 985 900 
1957 tenziller aded (44) • 77 400 

2 908 500 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek 5 aylık tahsisat + 1 211 500 

4 120 000 
İhdaslar, idari hizmet ifa eden pozisyonları işgal eden ölemanların yevmiye ile istihdam 
edilmemeleri hakkında Divanı Muhasebat Umumi Heyet kararını yerine getirmek için 
yapılmıştır. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti : 
1. 1956 yılı «E» cetveli 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisat 

2. 1957 yılı «E» cetveli 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisat 

1956 yılma nazaran fazlası 
Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 
1. 1956 yılı «E» cetveli 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisat 

2. 1957 yılı «E» cetveli 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek tahsisat 

+ 

+ 

•f 

+ 

*—~ 

417 000 
167 000 

584 000 

426 000 
177 000 

603 000 
584 000 

19 000 

810 600* 
324 400 

1 135 000 

843 900 
351 100 

1 195 000 
1 135 000 

1956 yılma nazaran fazlası 60 000 
Merkez memurları çacuk zammı : 
Madde tahsisatı 1956 yılının aynı olarak 19 000 lira teklif edilmiştir. 
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12 Vilâyetler memurları çacuk zammı : 
Madde tahsisatı 1956 yılının aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir., 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Madde tahsisatı 1956 yılının aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı: 
Madde tahsisatı 1956 yılının aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Madde tahsisatı 1956 yılının aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Madde tahsisatı 1956 yılının aynı olarak 7 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Erzurum'da ihdas edilen 12 nci bölgeye tâyinleri yapılacak memurların yakacak zamları 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddeye 1 500 lira ilâve edilmiştir. (Madde tahsisatı 
3 000 lira) 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödencek para mü- ^ 
kâf atı : 
Madde tahsisatı 1956 yılının aynı olarak 1 500 lira teklif edilmiştir. 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş keseneği : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tâbi olanlard_an bu kanunun 14 ncü mad
desinin (A) ve (B) fıkraları gereğince kesilecek emekli giriş kesenekleri karşılığı olmak 
üzere madde tahsisatı 

201 — 11 1 700 000 
201 — 12 2 900 000 
202 — 11 2 055 000 
202—12 4 - 4 120 000 

10 775 000 X % 5,5 = 592 625 
Tahsisatlar dolayısiyle noksan teklif edilen 173 625 

419 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

12 % 1 ek karşılıklar : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasına göre ödenmesi icabeden % 1 i kar
şılamak üzere madde tahsisatı 

201 — 11 1 700 000 
201 — 12 2 900 000 
202 — 11 2 055 000 
202 — 12 + 4 120 000 

10 775 000 X % 1 -=107 750 
Tahsisatlar dolayısiyle noksan teklif edilen 31 750 

76 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi : 
1957 yılında emekliye ayrılacaklara 5434 sayılı Kanunun 89 ncu maddesine göre veril-
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mesi icabeden emekli ikramiyesini karşılamak üzere madde tahsisatı 1956 yılına nazaran 
12 500 lira fazlasiyle 50 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları.: 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesini tadil eden 6311 sayılı Kanunun 9 nou maddesi
ne göre verilecek sandık yönetim masraflanm karşılamak üzere madde tahsisatı 20 000 * 
lira olarak teklif edümiştir. 

15 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini tadil eden 6122 sayılı Kanunun 1 nd maddesinin 
(C) fıkrasına göre kurumlarınca emekliye ayrılanlara 55 ten eksik olan her yaş İçin 
ödenecek % 10 lan karşılamak üzere madde tahsisatı 10 000 lira olarak teklif edilmiş
tir. 

• 

Temsil tahsisatı : » ^ 
Umum Müdürlük makam tahsisatı, 1956 yılı tahsisatının aynı olarak 2 100 Ura tek
lif edümiştir. 

10 Kırtasiye : 
Madde tahsisatı esas itibariyle ihtiyacı karşılamamaktadır. Merkezde yeniden köprü, 
temsil ve teşkilâtlandırma daireleri ile Erzurum'da 12 nci Bölge ihdas edilmiştir. Bu 
suretle çoğalan teşkilât ihtiyaçlannı karşılamak üzere madde tahsisatı geçen yıla na
zaran 3 000 lira fazlası ile 15 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Döşeme : 
Bir kısım döşeme eşyası miadını tamamlamış, kullanılmaz haile gelmiştir. Bunların yen 
ilenmesi, mevcutların tamiri ve bu faslın 10 ncu maddesinde izah olunan yeni dairele
rin döşeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere madde tahsisatı geçen yıla nazaran 1 000 li
ra fazlasiyle 6 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : , v 

Merkez teşkilâtında kullanılmakta olan yazı, hesap ve cetvel makineleri ile sair de
mirbaşa ait eşyalann eskiyenlerinin tamiri ve kullanılmaz hale gelenlerin yenilenmele
rini temin ve yeni kurulan daireler ihtiyaçlannı karşılamak üzere madde tahsisatı 
1956 ya nazaran 2 000 lira fazlasiyle 7 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları : 
Merkez teşkilâtı muhtelif binalarda çalışmaktadır. Mevcut tahsisat Ağustos ayı 15 ine 
kadar sarf edilmiştir. Bu hali ile senenin 2 nci yansı ihtiyacını karşılıyacak tahsisat > 
kalmamıştır. 
Bu zaruretle, madde tahsisatı 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
1956 yılı tahsisatı ihtiyacı karşılıyacak miktarda görüldüğünden 1957 yılı için ayni 
miktar (20 000 lira) teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
1966 yılı tahsisatı ihtiyacı karşılıyacak miktarda görüldüğünden 1957 yılı için ay
ni miktar (15 000 lira) teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye : 
Karayollan Umum Müdürlüğünün iş hacminin artması neticesi kırtasiye işleri â» 
çoğalmış bir de yeniden 12 nci Bölge ihdas edilmiştir. 
Artan iş ve yeniden ihdas olunan bölge ihtiyacını karşılamak üzere madde tahsilata 
5 000 lira fazlasiyle 23 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

yL,.^:. (& S W : 07) 



20 Döşeme : 
1957 yılında 11 nci Bölge yeni binasına nakledeeck, yeniden Erzurum'da 12 noi Bölge 
ihdas edilmiştir. 
Bu bölgeler ihtiyaçlarını temin, diğer bölgelerde eskiyen döşeme eşyalarının tamir
leri yapılmak üzere madde tahsisatı 5 000 lira fazîasiyle 15 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

80 Demirbaş : 
302 nci faslın 20 nci maddesinde arz olunan sebeplerle madde tahsisatı 5 000 lira 
fazlası ile 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 öteberi masrafları: 
12 nci Bölgenin ihdası dolayisiyle madde tahsisatı 2 000 Ura fazlası ile 8 000 lira ola
rak teklif edilmiştir. 

50 Aydınlatma : 
îhdaş olunan 12 nci Bölge ihtiyacının karşılanması için maddeye, 2 000 lira bir tahsi
sat ilâvesi zaruri görülmüştür. 

60 Isıtma: 
îhdas olunan 12 nci Bölge ihtiyacını karşılamak üzere madde tahsisatına 3 000 lira 
ilâve edilerek 21 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : " ' ' ' ~ : " r " * * "*' t T%' *J 
Madde tahsisatı ihtiyaca kâfi gelmemektedir. Tabedilmesi icabeden bir kısım işler 
yapılamamıştır. 
Yeniden faaliyete geçen 12 nci Bölge ihtiyacının merkezden temini zarureti dola
yisiyle madde tahsisatı 3 000 lira fazlası ile 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri: 
Madde tahsisatı ihtiyaca yeter görüldüğünden 1957 yılı için aynı miktar 30 000 lira 
teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
12 nci Bölgenin ihdası dolayisiyle madde tahsisatına 3 000 lira ilâve yapılmak sure
tiyle 33 000 lira teklif edilmiştir. — 

21 Merkez telefon masrafları: 
Bütün tasarruf tedbirlerine rağmen, h hacminin artması sebebi ile zaruri telefon mu
habereleri için 1956 yılı için kabul edilen 65 000 liralık tahsisat 15.VIII.1956 itibarı 
ile sarf ecÖlraiştir. 
Malî yılın ikinci yarısı için tahsisat istenilmesi düşünülmektedir. 1957 yılında aynı 
halin tekerrürünü önlemek maksadiyle maddeye 30 000 lira ilâve edilmek suretiyle 
95 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları: 
' Erzurum'da açılan 12 nci Bölge ihtiyaçlarını karşılamak üzere maddeye 5 000 lira 
ilâve edilerek, 1957 yılı tahsisatı 33 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
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81 500 
14 000 
38 500 
33 600 
14 400 

11 Merkez kira bedeli: 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının halen icarında bulunan binaların kira bedelleri 

Lira 

Umum Müdürlük «merkez binası 
Vilâyet Yolları Teşkilâtı 
Makine ve Bakım Dairesi 
Teknik Hesaplar, Malzeme Şubeleri 
Muhasebe Müdürlüğü binası 

182 000 
liradır. 

Ancak; işçi Sigortaları tarafından Yenişehir'de inşa edilmekte olan büyük bir binaya, 
bütün teşkilâtın "toplanılması düşünülmektedir. Benzeri binalara belediyece 300 000 
lira tadir edilmiştir. 
Bu zaruretle madde tahsisatı 300 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler kira bedeli : 
Bölgelerde kira ile tutulan şube binaları kira bedelleri karşılığı geçen yıl tahsisatının 
aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : 
Elbise verilmesi icabedenjgre verilmek üzere, 

Elbise 20 X 
Ayakkabı 20 X 
Palto 10 X 
tş elbisesi 8 X 
îş ayakkabısı 8 X 

4 480 
olup 520 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Daimî memuriyet harcırahı : 
1956 yılı bütçesinde kabul edilen 60 000 lira ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. Bu itibarla 
1957 yılı 10 000 lira fazlasiyle 70 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Madde tahsisatı 1956 yılında olduğu gibi 40 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : î | T f T r r " * t - ! * r " ' ' " T r r r î 4 i 
Bir kısım elemanların geçen senelerde olduğu gibi tetkik maksadı ile ecnebi memle
ketlere gönderilmesi zarureti vardır. Maddeye 20 000 lira teklif ed|lmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve (hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

11 Merkez memurları tedavi masrafları : 
Merkez memurları tedavi ücretleri karşılığı olarak maddeye 5 000 lira teklif edil
miştir. 

12 Vilâyetler memurları tedavi masrafları : 
Vilâyet memurları tedavi ücretlerini karşılamak üzere maddeye 11 000 lira teklif edil
miştir. „ 

110 
35 
110 
25 
35 

3 S 

= 
= 
S 
= E 

2 200 
700 

1 100 
200 
280 
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6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince nakil vasıtaları sigorta fonu : 
50 000 liralık tahsisat ihtiyaca yeter görüldüğünden aynen teklif edilmiştir. 
Temsil masraftan : 
Yol, köprü ve tesis mevzuları üzerinde ilmî görüşmeler yapmak için, 1957 içinde mem
leketimize gelecek yabancı mütehassıs sayısı fazla olacaktır. Bunlara yapılacak temsilî 
masraflarla, teşkilâttan yabancı memleketlere gideceklerin, aynı maksatla yapacakları 
masrafları ve memleket içinde Umum Müdürlüğün iştirak edeceği merasimlerin gerek
tirdiği zaruri temsilî masrafları karşılamak üzere maddeye 7 500 lira teklif edilmiştir. 

30 Geriverilecek paralar : 
Madde tahsisatı 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 Mahkeme hacları : 
Madde tahsisatı 20 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Mahkeme masrafları : 
1956 yılı bütçesi ile kabul edilen 200 000 liradan Ağustos 1956 tarihine kadar yapılan 
sarfiyat, avukatlık ücreti 75 095 Ura, sair masraflar olarak da 40 382 lira olmak üzere 
ceman 115 477 liradır. Senenin 2 nci altı ayı için de' aynı miktar masraf olacağı tabiî 
telâkki edilmektedir. Bu hale göre 1956 tahsisatı senelik ihtiyaca kâfi gelmiyecektir. Bu 
sebep ve zaruretle fasıl tahsisatı 40 000 lira fazlası ile 240 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Satmalma ve abone : 
Madde tahsisatı 2 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit masraflar : 
Madde tahsisatı 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 
ile başka her çeşit masrafları : 
1956 yılı tahsisatının aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 
ve masrafları : 
1957 yılında ihtisas yapmak veya bilgilerini artırmak için Amerika'ya fazla eleman gön
derilmesi düşünülmektedir. Bu maksatla madde tahsisatı 15 000 lira fazlasiyle 50 000 li
ra olarak teklif edilmiştir. 

10 Kurum ve derneklere katılma payı : 
Madde tahsisatı geçen yıl tahsisatının aynı olarak 500 lira teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Karayolları Umum Müdürlüsü, mevcut anlaşmalara göre, 
1. Bağdad Paktı Konferansına 
2. Avrupa Münakalât Vekilleri Konferansına 
3. Cenevre ve Avrupa Ekonomik Komisyon toplantısına 
4. Beynelmilel Yol Kongrelerine , 
5. Orta - Şark Yol Birliği toplantısına ' 
iştirak etmek zaruretindedir. Madde tahsisatı 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. * 

10 Fuar umumi masraflar^: jri*T® !*"**©?* ̂  ••**' r* - ^ •* ;- : ' 
Madde tahsisatı 1956 yılının aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Sergi ve meşher umumi masrafları : 
Sene içinde tahsisat aktarılması ihtimaline binaen maddeyi muhafaza için 1 lira tah
sisat teklif edilmiştir. 
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Kurs masrafları : 
Westinghoune kredisi ile temin edilip memleketimİBe getirtilmiş olan makine ve alet
lerin kullanılışını öğretmek için Polatlı ve Alanya'da açılan iki kurs projesine gön-
derileeek operatör masraflarını karşılamak ve açılan lisan kurslarına, idarece görülen. 
lüzum üzerine iştirak ettirilenlerin Öğreticilere verilecek ders ücretlerini ödemek üze
re madde tahsisatı 10 000 Ura fazlasiyle 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Geçen yü borçlan : 
1966 yılında tahakkuk edip de ödenmesi mümkün olmıyan borçların ödenmesini sağ
lamak üzere fasıl tahsisatı 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

10 1952 - 1955 yıllan borçlan : 
Seneleri içinde tahakkuk edip, ödenmesi mümkün olamıyan borçlan karşılamak üze
re madde tahsisatı 3 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

20 1928 .1951 yıllan borçlan -' 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Hükme bağlı borçlar .* 
Hükme bağlanıp, ödenmesi zaruri bir hal alan borçlan karşılamak üzere, fasıl tahsi
satı 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

TdMnmlar 

II * Satmalma, yapı tesis ve sermaye tahsisleri 

edil-

fcA 

*••' 

10 Yapım : 
Bu maddeye 1956 ya nazaran 94 054 136 lira fazlasiyle 
mistir. 
Tahsisatın sureti ihesabı aşağıda açıklanmıştır. 
1. Teni ihale edileoek yol yapımı 
2. Devam eden ihaleli yol yapımı 
3. Emanet yol yapımı 
4. Geçft yollan yapımı 
5. Standart yolların noksanlarının ikmali 
6. Bitümlü kaplama (asfalt) 
7. İstimlâk 
8. Şehir içi geçSşleri' 
9. Yeni ihaleli köprü yapımı 

10. Devam eden köprü yapımı 
11. Emanet köprü yapım ve onarımı 
12. Köprü, imlâ, tahkim ve onarım 
13. Yeni ihaleli tesis yapımı. 
14. Devam eden ihaleli tesis yapımı 
15. Mevcut tesislerin noksanlarının ikmali 
16. Geçen yıllardan sâri malzeme, İhaleleri 
17. 1957 vftdeli bonolar 

* » * ? > - ^ i • % - - • ' ' * * . • • ' " • " • • • • - - - • • 

248 600 000 lira teklif 

19 525 000 
20020000 
32 150 000 
7 685 000 
9 647 000 

25 240 000 
30 000 000 
4 000 000 
5 306 000 

11 680 009 
3 622 000 
1 030 000 
6 009 000 
2 125 000 

260 000 
495 000 

+ 7000000Ö 

248 600 000 Hrad 
. . . j . L . . . . - j j _ 
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Makine re vasıtalar onarımı: 
Madde tahsisatı geçen yıla nazaran 8 590 000 lira noksanı ile 31 000 000 lira teklif 
edilmiştir. -
Tahsisatın sureti hesabı ve tevziî şöyledir : 
1. Makine onanım 18 691 000 
2. Makine ikmal isleri 11 598 000 
3. Geçen yıllardan müdevver malzeme borcu + 711 000 

31 000 000 Ucadır. 

30 Satınalınaeak makine ve vasıtalar : 
Madde tahsisatı geçen yıla nazaran 20 900 000 lira noksanı ile 15 000 000 liradır. 
Tahsisatın sureti hesabı şöyledir : 
1. Yeniden alınacak makineler 11 173 000 
2. Geçen yıllardan sâri malzeme bedelleri -f 3 827 000 

15 000 000 Uradır. 

40 İstikşaf, etüd, aplikasyon : 
Madde tahsisatı geçen yıla nazaran 110 000 lira noksandır. 
Noksanlık bâzı hizmet mevzularında yapılan tasarruftan 
meydana gelmiştir. 
Tahsisatın ilgili fen heyetleri itibariyle tevzii şöyledir : 
1. Plânlama ve Programlama Fen Heyeti 
2. Yol, Etüd, ve Plânlama Fen Heyeti 
3. Köprü, Etüd Fen Heyeti 
4. Araştırma Fen Heyeti 
5. Trafik Fen Heyeti 
6. Geçen yıllardan sâri malzeme bedelleri 

600 000 
3 300 000 
380 000 

1 300 000 
750 000 

f 70 000 

6 400 000 liradır. 

Sürekli onarmalar : . f**'V~'1'K^'"'""'" 
Madde tahsisatı geçen yıla nazaran 4 200 000 liralık bir fazlalık göstermiştir. 
Tahsisatın tevzii şöyledir : 
1. Yol onarımları 12 250 000 
2. Bakım işleri 25 500 000 
3. Köprü onarımları 1 000 000 

+ ' 250 000 4. Geçen yıllardan sâri malzeme bedeli 

39 000 000 liradır. 

(S. 8ayıa * OT > 
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60 Vilâyet ve köy yollan yapımı ve yapımına yardım. (Dağıtım ve harcama şekli icra Ve
killeri Heyetince belirtilir) : 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 46 000 000 lira ilâve edilmek suretiyle 75 000 000 lira 
teklif edilmiştir. 
1956 yılında kabul edilen 59 000 000 lira ile vilâyetlerin 1956 yol programlarının ik
mali mümkün olamaması sebebiyle 20 000 000 lira ek ödenek alınmıştır. 

782 Teknik hizmetliler muvakkat vazife harcirahı : 
1957 yılı için fasıl tahsisatı 1956 da olduğu gibi 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 

GELÎR ESBABI MUCÎBESt 

1. 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre Hazineden alınacak para tutarı 42 000 000 lira 
olarak hesabedümis olmasından 1 nci fasıl geliri 42 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

2. Karayolları Umum Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edebilceği gelir miktarı 
2 150 001 lira olarak tahmin edilmiş buna göre 3 ncü fasıl 1 lira, 4 ncü fasıl 2 000 000 lira, 5 nci 
fasıl 50 000 lira, 6 ncı fasıl da 100 000 lira gelir teklif edilmiştir. 

3. Bu duruma göre gelir bütçesinin 2 nci faslını teşkil eden Hazineden yapılacak yardım mik
tarı 386 899 104 lira olacaktır. > 
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Rapor 

21 . 1 . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1957 yılı bütçe tasarısı tetkik edilmiştir. 1956 bütçesi 
umumi yekûnundan 88 318 478 lira fazlasiyle 431 049 105 liradır. Bunun 416 500 000 
lirası A/2 ve 14 549 105 lirası A/ l cetveline aittir. (Ancak 1956 senesi içerisinde 28 milyon 
lira ek ödenek alınmış olduğundan fark 60 318 478 liradır.) 

. Umumi mütalâalar 

Kuruluşundan beri geçen 7 yıl zarfında edinilen tecrübeler sayesinde Karayolları Umum Mü
dürlüğünün, bütün faaliyet sahalarında gittikçe daha plânlı ve rasyonel bir çalışma tarzı gös-
termeii dölayısiyle daha verimli neticeler vereceği iimidedilmektedir. * 

Easyonel bir tarzda ve hususi etüdlerle tesbit edilen yol ihtiyaçları, yine bu etüdlerle elde 
edilen rüçhan sıralarına göre tertiplenen programlar gereğince ele alınmakta ve her masrafın 
en elzem işe sarfına gayret sarf edilmekte olduğu müşahede edilmiştir. 

Teşkilât Kanununa, memleketin ihtiyaç ve şartlarına ve mühim ihtisas kollarına göre hızla 
kurulup gelişerek, umum müdürlük bu günkü mükemmel denebilecek şeklini almıştır. Ancak he
men bütün ihtisas yerlerinde yevmiyeli personel kullanılmasına mecburiyet hissedilmiş olmasını te
essürle kaydederiz. Personel Kanununun bu meseleyi halledeceğini ümideder ve beklersek geç 
kalınmış olmasından korkarız. Ya bu kanunu bir an önce çıkarmak yahut bu mümkün olmıya-
caksa yevmiyeli daimî personel istihdamını menediei ve buna mukabil meslek tazminatı usulü
nü getiren bir kanunun müstacelen getirilmesini temenni ederiz. 

Umum müdürlüğün merkez teşkilâtının çalışma randımanı dağınık ve kifayetsiz binalarda 
mühim nispette düşmektedir. Buna bir son vermek zamanı artık gelmiştir. 

, Umum Müdürlüğün merkez teşkilâtı halen Ankara şehri içinde 7 muhtelif binaya dağılmış durum
dadır. Binalardan ikisi Devlet malı bina olup beşi kira ile tutulmaktadır. Bu dağınık durumun baş
lıca dört mahzuru bulunmaktadır. Birincisi, her yıl mühim yekûn tufan kira bedeli ödenmesi
dir. İkincisi, birbirinden uzak mesafelerde bulunan teşkilât üniteleri arasında gereken günlük 
irtibatın temini hem fuzuli zaman kaybına, hem de mühim taşıt masraflarına mal olmasıdır. 
Üçüncüsü, senelik bütçesi yarım milyar liraya yaklaşmış olan bir daireyi rasyonel bir tarzda sev-
ku idare etmekle mükellef muhtelif servis âmirlerinin "her gün ve bazan günde bir kaç defa 
birbirleriyle görüşmeleri icabettiği halde bu temasları kolayca yapamamaları yüzünden çalışma 
randımanının düşük olmasıdır. Dördüncüsü de, halen araştırma lâboratuvan olarak kullanılmakta 
olan kısmın ihtiyacı karşılamamasıdır. Yeni umum Müdürlük binası iki kısımdan ibaret olacak, ve 
bürolar kısmından ayrı olarak bir de lâboratuvan ihtiva edecektir. Yol çalışmalarından muvaffak 
neticeler alınmasında ise lâboratuvarm ehemmiyeti çok büyüktür. 

Bu yeni bina inşa edilinceye kadar teşkilâtı bir araya getirmek üzere îşçi Sigortaları Kuru
munun Tuna caddesindeki binasının yılda 300 000 lira bedelle kiralanması için teşebbüse geçilmiş 
ise de uzun müddet kira ödenmesi de gayriiktisadi olacağı gibi, kiralanacak binanın da maksada 
uygun bir şekilde yapılmış bulunmaması dölayısiyle ihtiyacı tam mânasiyle karşılayamıyacaktır. 
Bu itibarla,Umum Müdürlük binasının inşaatına 1957 yılında başlanması her bakımdan şayanı 
tavsiye bulunmaktadır. * ^ 

Amerikan yardımından temin edilmiş olan yol makinelerinden istifade edilerek emanet suretiy-
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lt 1957 yılında takriben €89 km. yolun yapımında çalışılacak ve bu işler için bütçeden 32 150 000 
lira nakit sarf edilecek ve 7 milyon liralık da bono çıkarılacaktır. Emaaeten yol yapımı meyanın-
da, Umum Müdürlükçe mubayaa olunan yeni tip yol makinelerinin kullanılırlarının personele öğ
retilmesi için açılmış olan kurs projesine de devam olunacaktır. Yine emaneten, standart yollarda* 
ki bâzı noksanların ikmali için 838 kilometre tutan muhtelif kesimlerde çalışılacak ve 9 547 000 
lira nakit ve 1 735 000 lira bono sarf edilecektir. 

24 550 kilometre tutan Devlet yollan ağı içinde, program sırası bakımından ilk planda olmı-
yan ve geçit vermez durumda olanlar 1956 başında 3 400 kilometre tutmakta idi Bu yolların stan
dart olarak inşaları daha uzun yıllara mütevakkıf olduğundan standartlardan şimdilik sarfı na
zar edilerek bu yollarda biran evvel geçit sağlamak gayesiyle 1956 yümdan itibaren «Geçit yol
ları» programının tatbikine geçilmiş ve makineli çalışma sayesinde bir yıl içinde iyi neticeler alın
mıştır. 1957 yılında bu programa devamla 19 yerde 1 059 kilometre tutan yol inşa edilecek ve bu
nun için 7 585 000 lira nakit ve 1 665 000 lira bono harcanacaktır. Bu nuretle 1958 yılı sonuna 
kadar Devlet yolları ağı içinde motorlu vasıtalara geçit vermiyen yol bırakılmaması derpiş olun-

«maktadır. Geçide açılan bu yollarda tekevvün edecek trafiğin ihtiyaçlarına göre bunlar merhaleli 
hir şekilde peyderpey ıslah edilecek ve daha sonra da, trafik muayyen bir seviyeyi bulduğu vakit, 
yeni güzergâh üzerinden standart yol inşa edilecektir. 

' Devlet yollarının şehir ve kasabalardan geçen kısımlarının ayrı bir programa göre ele alınma
sı derpiş edilmiş ve bütçeye bu işler için 4 000 000 lira nakit konmuştur. 

Muhtelif yerlerde tahminen 767 metre tutan köprünün yapımında ve geçen yıllarda yapılmış 
olan bâzı köprülerin imlâ ve tahkimat işlerinde emanet suretiyle çalışılacaktır. Bu işlere de 
4 652 000 lira nakit ve 610 000 lira bono ayrılmıştır. 

Yol bakımında ekonomi sağlamak ve daha rahat seyahat imkânlarını elde etmek üztre her yıl 
yürütülmekte ve memleketteki bitümlü malzeme istihsalindeki artış da nazarı itibara alınarak 1956 
yılından itibaren genişletilmiş olan bitümlü kaplama programının 1957 yılı tatbikatında, en kesif 
trafiği olan takriben 2 400 kilometre yolun asfalt kaplanması yer almakta olup 25 246 000 lira na
kit ve 4 500 000 lira bono harcanacaktır. 

Bütçe yekûnunu muayyen bir haddin altında tutmak mecburiyeti ile istimlâk masrafları için 
ancak 30 000 000 lira aynlabilmiştir. Bu meblâğın daha fazlası 1957 yılı içinde sarf edilebilece
ği alaşılmaktadır. İstimlâk işlerinin tehiri ise bilhassa yolların yapılmasiyle arazi bedellerinin git
tikçe artması sebebiyle Hazinenin zararını mucibolmaktadır. 

Umum Müdürlüğün bütün çahşmalan makine kullanılması prensibine dayanmaktadır. Bu mak
satla peyderpey mubayaa edilmekte olan çeşitli makine ve vasıtalarla mütevazin bir makine parkı 
elde edilmeye çalışılmaktadır, 

:CaBoyifli:67) 
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Karayolları makine parkının Eylül 1956 durumu 

Cinsi 

Kamyonlar 
Kamyonetler 
Traktörler 
Ekskavatörler 
Kompresörler 
Konkasörler 
Skreyperler 
Muhtelif silindirler 
Yükleyiciler 
Greyderler 
Ufak bakım makineleri 
Kar mücadele vasıtaları 
Muhtelif asfalt makineleri 
Servis vasıtaları 
Muhtelif yardımcı makineler 

Adedi 

1 605 
621 
443 
63 

140 
92 

137 
194 
85 

334 
427 
229 
935 
205 

2 244 

(Makine parkının kıymeti 28 399 900 dolardır.) 

Diğer taraftan makinelerin bakım ve tamirlerini lâyıkı veçhile yapabilmek için atelye, garaj 
ve bakım evi gibi tesislere önem verilmekte.ve noksanları tamamlanmaktadır. 

Gerek makine bakım ve işletmesini ve gerekse yol bakım işlerini daha randımanlı bir tarzda 
sevk ve idare etmek gayesiyle, 1956 yılı içinde, merkezi Erzurum'da olmak ve Erzurum, Kars ve 
Ağn vilâyetlerini içine almak üzere yeni bir karayolu bölgesi çalışmaya başlıyarak bölge sayısı 
12 ye yükseltilmiştir. 

Son senelerde yolların asfaltlama işlerinin hızlandırılmış olması büyük bir memnuniyetle mü
şahede olunmaktadır. Büyük miktarda döviz sarfı suretiyle memlekete itihal edilmekte olan nakil 
vasıtalarının bu sayede ömürlerinin mühim surette artması, işletme masraflaruun azalması ve yol 
bakımında tasarruf sağlanması, asfalt işlerine yapılan yat in mi an kısa zamanda amorti etmektedir. 

7 Yûhk çatışma neticeleri 

Yukarda arz edilen prensip ve esaslar dâhilinde 1950 yılından beri yapılmış olan işler ve bun
lara harcanan paralar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir ; 
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Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (*) 

Yekûn 

Tesviye 
(Km.) 

160 
326 
256 
374 
417 
375 
350 

2 258 

* 
îhaleten 

Stabilize 
(Km.) 

58 
228 
164 
423 
187 
264 
370 

1 694 

- M — 
Devlet yollarında biten yapı)n işleri 

Harcama 
(2) 

7 885 617 
7 579 694 

13 298 282 
21 521 727 
47 663 218 
35 650 646 
40 000 000 

173 599 184 

Tesviye 
(Km.) 

306 
200 
305 
558 
483 
388 
650 

2 890 
Diğer masraflar 

Emaneten" 
Stabilize 
(Km.) Harcama 

317 10 056 443 
649 8.451 206 
637 17 526 451 
514 14 809 743 
348 18 844 268 
730 31 222 242 
800 49 000 000 

3 995 149 910 353 
ve makine amortismaıu 

Ünrami yekûn 

Yıl içinde 
harcanan 

T. L. 
(îh. -h Em.) 

(2) 

17 942 060 
16 030 900 
30 824 733 
36 331 470 
66 507 486 
66 872 888 
89 000 000 

323 509 537 
222 417 463 

545 927 000 
" • • • ' » ' • 

(D 
(i) 
(i) 
(D 

Devlet yollarında onarım işleri 

Yılı. 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (•) 

Onarımı yapılan 

Yekûn 

yol adedi 

25 
121 -
94 
78 
93 
57 
97 

565 
Makine amortismanı 

Umumi yekûn 

Harcanan 
T. L. 

1 418 046 
4 814 277 
7 184 362 
8 059 712 

12 289 278 
4 911 801 

13 000 000 

49 677 476 
23 900 000 

73 577 476 

(*) — Tahmin 
(1) — Mütaahhitlere ödenen avanslar bu yekûna dâhüdir. 
(2) — Harcamalara bono dâhildir. 
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Devlet yollarında onarım prograjmiyle yapılan tesviye ve 

stabilize isleri 

Yılı » 

1954 
1955 
1956 (•) 

{ 

Tesviye (Km.) 

225 
200 

Yekûn 425 

Stabilize (Km.) 

1 331 
886 
500 

2 717 

Devlet yollarında «Geçit yolları* programiyle geçide açılan 
yollar (*) 

Yılı 

1956 

Yılı 

Km. 

700 
Makine amortismanı 

Umumi yekûn 

Devlet yollarında bakım işleri 

Bakım altında 
bulunan yol tulü 

(Km.) 

Harcanan 
T. L. 

5 300 000 
2 591 000 

7 891 000 

Harcanan 
T. L. 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 (•) 

18 363 
21 320 
20 174 0 
20 858 
20 940 
21 479 
21 700 

Yekûn 
Makine amortismanı 

Umumi yekûn 

12 910 300 
15 713 700 
18 542 300 
21 245 600 
21 991 600 
26 533 604 
30 600 00CT 

147 537 104 
71 100 000 

218 637 104 

(•) Tahmin. 
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Devlet yollarında bitümlü kaplaması biten yollar 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Yekûn 

Kaplaması biten yollar (Km.) 
Yeni 

183 
270 
459 
296 
221 
884 

(*) 950 

3 263 

Tek kat 

249 
44 
142 
548 
226 
52 
500 

1 761 

Yekûn 

432 
314 
601 
844 
447 
936 

1 450 

5 024 

Makine amortismanı 

Umumi yekûn 

Yıllık 
harcama 
T.L. 

686 301 (••) 
1 615 438 (*•) 
2 409 766 (*•) 
2 407 206 (•*) 
6 226 508 
11 450 978 
18 500 QP0 

43 296 197 

20 900 000 

64 196 197 

Devlet yolları üzerinde yapımı biten büyük köprüler 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 

Ihaleten 
Aded 

25 
40 
61 
57 
83-
68 

Tul M, 

1 977 
2 627 
3 013 
1 982 
2 661 
3 382 

Emaneten 
Aded 

6 
44 
29 
^20 
19 

Tul M. 

• 188 
852 
690 
354 
639 

Yekûn 
Aded 

25 
46 
105 
86 
103 
87, 

Tul M. 

1 977 
2 815 
3 865 
2 672 
3 015 
4 021 

Yıl içinde 
harcanan 
T. L. 

6 514 211 
6 319 993 
6 907 925 
8 771 016 
12 396 497 
13 618 941 

1956 (•) 75 3 500 20 700 95 4 200 16 807 000 

Yekûn 409 19 142 138 3 423 547 22 565 71 335 583 

(*) Tahmin 
(**) Akar yakıt dâhil değildir 
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İnşası biten tesisler 

Bölge tipi Şube tipi Bakım Şube Diğer Yıllık 
atejye atelye garajı binası (**) harcama 

Yıh ' (Aded) (Aded) (Aded) (Aded) (Aded) • T. L. 

1950 
1951 
1952 fe 
1953 
1954 
1955 
1956 (•) 

Yekûn 

5 
— 
— 
1 
—T" 
— 
1 

7 

9 
— 
— 
3 

.— 
• _ _ 

— 

12 

_ 
12 
7 
3 
— 
— < 
2 

24 

__ 
1 
2 • 
— 
1 
2 
5 

11 

1 
3 
3 
3 
— 
6 
12 

28 

2 146 683 
1 988 457 
1 584 805 
1 694 190 
3 710 834 
2 202 535 
4 860 000 

^ 18 187 504 

1948 - 1955 yıllarında yapılan etüd, aplikasyon ve proje işleri 

*w 

Devlet yolları 
Varyantlar 
îl yolları 

Bölge 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7, 
8 
9 
10 
11 

Etüd 

1 7*81 
2 179 
1 418 
2 119 
1 636 
-1 892 
1 276 
1 546 
1 290 
1 544 
867 

17 548 
4 500 
1 380 

23 428 

* 
Aplikasyon 

1 653 
1 999 
1 180 
2 048 -
1 569 
1 427 
1 154 
1 276 
1 225 
794 
807 

15 132 
2 500 
2 646 

20 278 

Proje 

938 
1 049 
689 

M 403 
969 
662 
729 
939 
824 
420 
240 

8 862 
350 
929 

10 141 

( * ) Tahmin. 
(**) Ambar, garaj, bakım evi, kantin v. s. 
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İstimlâk harcamaları 

Yılı Tülü (Km.) T.L. 

1951 l 
1952 J 
1953 
1954 
1955 
1956 (•) 

Yekûn 

1 604 
1 210 
1 706 
1 500 
500 

1 520 

11 760 948 
11 577 160 
12 430 795 
17 235 779 
18 500 000 

71 504 682 

Vilâyet yollan 

Vilâyet yolları ağı olarak 30 428 Km. tutan bir şebeke tesbit edilmiştir. Bunun 10 756 kilomet
resi iyi durumda, 3 056 kilometresi 1956 programiyle ele alınmış ve mütebaki 16 616 kilometresi 
henüz ele alınmamıştır. 

Vilâyet yollarından, trafiği fazla olanlar vilâyet yolu standartlarına göre inşa edilmektedir. Diğer 
yollarda, ve birinci plânda kaza merkezlerini bağlıyacak olan 1 815 Km. yol ele alınmak üzere, ge
çit yolları standartları tatbik edilmektedir. Kısa zamanda iyi neticeler alındığı Devlet yollarında da 
sabit olan geçit yolu usulünün 1957 de vilâyet yollarına büyük mikyasta teşmili için hazırlık yapıl
maktadır. 

Halen iyi durumda olan yollardan 3 690 kilometresi Devletçe bakıma alınmıştır. Bu uzunluk 
1955 yılında 2 064 kilometre idi Bakım için Karayolları Umum Müdürlüğünce ihtiyaç görülen vası
taların temini şartiyle Devletçe, bakıma alınacak vilâyet yolu uzunluğu her yıl artacaktır. 

Köy yollan 

Köy yollarının mecmu uzunluğunun 150 000 Km. civarında olduğu tahmin edilmiştir. En mühim 
ihtiyaçları karşılamak ve bu meyanda nüfusu 500 den fazla olan bütün köyleri yola bağlamak üzere 
49 765 Km. birinci plân yol tesbit edilmiş, bu miktardan 33 487 kilometresinin inşaatı ele alınarak 
19 307 Km. toprak tesviyesi ve 6 389 Km. kaplama yapılmıştır. ' 

Şimdi fasıl*ve maddelerin izahına geçelim : 

/ - Âdi bütçe (A/l) 

Umum Müdürlüğün 1957 bütçesinjn A/ l cetveli yekûnunda geçen seneye nazaran. 3 816 542 lira 
fazlalık ye 152 200 lira noksanlık olmak üzere, heyeti ümumiyesi 1956 bütçesine nazaran 3 664 342 
lira fazlasiyle 14 549 105 lira olarak teklif edilmiştir. Noksanlığın 2 000 lirası personel masraflarına, 
200 lirası yönetim giderlerinde ve 150 000 lirası da daire hizmetleri kısmmdadır. Fazlalığın 3 517 342 
lirası personel masraflarında, 234 200 lirası yönetim giderlerinde ve 65 000 lirası da daire hizmetleri 
kısmmdadır. FasıUardaki başlıca artış veya eksiliş miktarlarının sebepleri aşağıda ayrı ayrı mütalâa 
edilmiştir. 

(*) Tahmin 
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Fasıl 201 — Maaşlar: " 

Bu fasla 1956 senesi bütçesine nazaran 346 225 lira fazla tejdif edilmiştir. 
Bu fazlalık 1956 yılında «L» cetveline alınmış bir kısmı kadroların yeni ihtiyaçlar göz önünde 

tutularak çözülmesinden meydana gelmiştir. 

Fiilî kadroların yıllık karşılıkları tamamen konmuş olup, üst derece aylığı alanlara ait fark, 
ek görev ve vekâlet görevi suretiyle elde edilecek kadro, tasarruflarından karşılanacağından,. bunlar 
için ayrı tahsisat teklif edilmemiştir. . 

Fasıl 202 ~ Hizmetliler ücreti: 

Bu fasılda 1956 malî yılma nazaran 2 991 750 liralık bir artış vardır. Bu artış yeni kadro ihda
sının, yeni kadro, ihdası da Divanı Muhasebatın idari vazifelerde yevmiyeli eleman çalıştırılmaması 
kararının neticesidir. 

Fasıl 203 — Geçici hizmetliler ücreti : 

Bu fasılda 1956 bütçesine nazaran 79 000 liralık bir artış vardır. Bu artış yeni teşkil edilen yol
lar 12. Bölge Müdürlüğüne tâyin edileeek elemanlara ait kadroların ihdasından meydana gelmiştir. 

Fasıl 307/10 — Daimî, memuriyet harcırahı : 

1956 yılı bütçesine nazaran 10 000 lira fazlalık vardır. Bu artış yeni teşkil edilen 12. Bölge Mü̂  
dürlüğüne tâyin edileeek elemanların harcırahlarını karşılamak maksadiyle konulan tahsisattan mey
dana gelmiştir. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar •. 

- Bütçe teklifinde bu fasla idare tarafından konulmuş olan 2 010 000 liralık tahsisat, Maliye Ve
kâletince 2 000 000 lirası tenzil olunarak, 10 bin lira olarak kabul olunmuştur. Halbuki geçen yfl-
larda idarede yevmiye ile hizmet görmekte olan bir kısım işçilerin durumları itibariyle hafta ve 
resmî tatil günlerine ait yevmiyeleri ödenmemiştir. Bu gibi personel taralından idare aleyhine açılmış 
olan dâvalar alâkalıların lehine neticelenmektedir. Bugüne kadar açılmış olan dâvaların tutarı 
3 831 754 lira olup 517 804 lirası 1956 yılında hükme bağlanmıştır. 1957 malî yılında da hükme 
bağlanacaklarla beraber en az 2 000 000 liraya ihtiyacolacağı tahmin edilmektedir. Bu itibarla, iste
nilen 2 000 000 liralık tahsisatın bu fasla ilâvesinde zaruret görülmektedir. Aksi takdirde, idare ile 
hak sahipleri arasında hoş olmıyan hâdiselerin doğmasına sebebiyet verilmiş olacaktır. 

II — Yatırımlar (A/2) - ' 

Umum Müdürlüğün 1957 bütçesinin A/2 cetveli yekûnunda 1956 yılma nazaran 114 254 136 lira 
bir fazlalık ve 29 600 000 lira noksanlık olmak üzere 1956 bütçesine kıyasen mecmuan 84 654 136 
lira fazlası ile 416 500 000 lira olarak -teklif edilmiştir.. Noksanlığın 8 590 000 lirası makine ve va
sıtalar onarımında, 20 900 000 lirası satmalmacak makine ve vasıtalarda, ve 110 000 lirası istikşaf, 
etüd ve aplikasyon işlerindedir. Fazlalığın 94 054 136 lirası yapımda, 4 200 000 lirası sürekli onar
malarda ve 16 000 000 lirası da vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapımına yardım tahsisatmdadır. 
Fasıl ve maddelerin tahlili aşağıda irae olunmuştur: 

Fasıl 781 — Yollar ve köprüler : 

Madde 10 — Yapım : • 

Bu maddeye 1956 bütçesine nazaran 94 054 136 lira fazlasiyle 248 600 000 lira tahsisat teklif 
edilmiştir. • > 
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6344 sayılı Kanuna istinaden 1956 yılında çıkarılmış olan 70 000 000 liralık bono karşılığı 1957 
yılı bütçesinin bu'maddesinden ödenecektir. 

Geçen yıllarda ihale edilmiş olup 1957 yılma sirayet edecek 12 parça ve ceman 1 211 kilometre 
tutan yol yapım işi için 43 520 000 liraya, 168 aded ve 8 518 metre tutan köprü yapımı sâri ta
ahhütleri için 17 780 000 liraya ve 12 aded desise ait sâri taahhütler için de 2 125 000 liraya ki, 
böylece yalnız sâri yapım taahhütleri için ceman 63 425 000 liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

f meblâğın 29 600 000 lirasının bu madde tertibinden nakden tediyesi ve bakiye 33 825 000 lirası
n ı n da 1958 vadeli bonolarla karşılanması derpiş edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca 1957 yılında 501 
kilometre uzunlukta 13 aded yeni yol ihale edileceği ve bunlar için 19 525 000 lira nakit ve 

' 10 775 000 lira bono harcanacağı ifade edilmiştir. , 

Yapımı yeniden ele alınacak olan yollar üzerindeki yeni köprülerin ihalesi için 5 306 000 lira 
nakit ödenmesi ve 3 milyon lira tutarında da bono ihracı nazarı itibara alınacağı ifade edilmiştir. 
Yeniden ele alınacak tesis işleri, 6 yerde yapılması derpiş edilmiş olan bakımevleri, 7 yerde şube te
sisleri ve muhtelif bölge ve şube merkezlerinde inşası zaruri bâzı mütemmim tesisler ile Umum Mü
dürlük binasının 1957 yılında yapılacak kısmın cfan ibarettir. Zikrolunan bu yeni tesisler için büt
çeye 6 009 000 lira konmuştur. 

. Bu maddeden sarf edilecek emanet yol yapımı, standart yollardaki noksanların ikmali, geçit yol
ları yapımı, şehir geçişleri, köprü işleri, bitümlü kaplama ve istimlâk bedelleri umumi mütalâalar 
kısmında izah edilmiş bulunmaktadır. . 

Madde 20. — Makine ve vasıtalar onarımı : ' , 

Bu maddeye, geçen yıla nazaran 8 590 000 liralık noksanla, 31 milyon lira teklif edilmiştir. 

Bu meblâğın sureti sarfı şudur : 

18 691 000 lira yapım ve bakım makineleriyle vasıtaların onarım masrafları ve atelyeler işletme
sine; 11 598 000 lira yedek parça, atelye sarf malzemesi, nakliye, lâstik ve muhtelif ikmal giderle
rine; ve 711 000 lira da geçen yıldan müdevver malzeme karşılığına tevzi edilmiştir. 

- • • , -

Bütçe yekûnunu muayyen haddin altında tutmak mecburiyeti ile bu maddede yer alması gere
ken Amerikan Yardımı Karşılık Paralar Fonuna hiçbir tahsis ayrılamamıştır. ^ 

Madde 30. — Satmalmacak makine ve vasıtalar': . • » 

Bu maddeye de, geçen yıla nazaran 20 900 000 lira eksiği ile 31 milyon lira teklif edilmiştir. 

Teklif olunan tahsisatın sureti sarfı şudur : 

11 173 000 lira, memleket içinde imal ettirilecek ve asfalt işlerinde kullanılacak muhtelif tipte 
asfalt tank ve pompaj tesisatı, lâstik tekerlekli silindir, kar bıçağı ve arazöz ile piyasadan satınalı-
nacak kamyon ve muhtelif küçük yardımcı makinelere; 3 827 000 lira da geçen yıllarda siparişe 
bağlanmış muhtelif makinelerin 1957 tediyelerine tahsis edilmektedir. 

Yine bütçe yekûnunu yükseltmemek, mecburiyeti karşısında, Amerikan Yardımı Karşılık.Para
lar Fonu için tahsisat ayrılamamıştır. • 

Madde 40 — İstikşaf, etüd ve aplikasyon : 

Bu maddeye 1956 yılana nazaran 110 000 lira noksaniyle 6 400 000 lira teklif edilmiştir. Bu 
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meblâğın 6 330 000 lirası plânlama, yol ve köprü etüd ve proje, araştırma ve trafik işlerine har
canacak ve 70 000 lirası da eski yıllarda siparişi yapılan teknik aletlere ödenecektir. 

Madde 50 — Sürekli onarmalar : 

Bu maddeye 1956 yılma nazaran 4 200 000 lira fazlasiyle 39 milyon liralık bir tahsisat teklif 
edilmiştir. Artışın sebepleri, bakımı yapılmakta olan mecmu yol uzunluğunun artması, külliyetli 
miktarda yolun asfalta hazırlanması için onarım işlerinin çoğaltılması ve kanun gereğince işçilere 
yapılan munzam tediyelerdir. • ' -

Teklif olunan tahsisatın sureti sarfı şudur : 

Muhtelif yol onarımları için 12 250 000 lira; takriben 22 bin Km. tülünde Devlet yolunun ba
kımı için 25 500 000 lira; emaneten yapılacak muhtelif köprü onarımları için 1 000 000 lira; ve ta
ahhüde bağlı muhtelif onarım ve bakım malzemeli mubayaası için 2'50 000 liralık tahsisat teklif 
edilmiştir. Bu bakım ve onarım işleri için ayrıca 10 880 000 liralık bono sarfiyatı yapılacaktır. 

Madde 60 — Vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapımına yardım : 

Bu maddeye, 1956 yılı bütçesinin ilk tahsisatına nazaran 16 000 000 lira fazlasiyle 75 000 000 
lira konmuştur. Ancak, 1956 malî yılı içinde 1 maddeye şimdiye kadar 20 000 000 liralık ek öde
nek verilmiş ve ayrca 6 milyon liralık ikinci bir ek ödeneğin temini de derdest bulunmaktadır. 
Buna göre 1956 tahsisatı 85 000 000 liraya iblâğ edilmektedir. Bu itibarla hakikatte, 1957 yılı için^ 
teklif edilen tahsisat 1956 tahsisatının dûnunda bulunmaktadır. 

Fasıl 782 — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı ; 

Geçen yılın bütçesi göz önünde tutularak bu madde tahsisatı 1956 yılındaki gibi 1 500 000 lira 
olarak teklif edilmiş ise de 1956 yılındaki fiilî harcamalarla mukayese edildiğinde bu meblâğ'n kâfi 
gelmiyeceği anlaşılmaktadır. Muvakkat vazife harcırahı bütçedeki Karayolları tahsisatının en iyi 
bir surette sarfı ile yakînen ilgilidir. 1957 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 118 milyon lira fazla
lık gösterdiğine göre, yapılacak olan işlerin hacmi artacak ve binnetice bu işleri arazide idare ve 
murakabe etmek durumunda olanlara ödenecek harcırahlar da kabaracaktır. 1956 yılının fiilî sar
fiyatı, gözönüne alınarak bu suretle 1957 yılında 2 000 000 liraya ihtiyaç olacağı hesaplanmıştır. 

Temenniler 

1. —'• İnşaatı vilâyetlerce tamamlanmış olan yollardan eksiği kalmamış olanlar bir program dahi
linde Devlet yolları gibi bakıma alınmakta ise de senede vasati 2 000 Km. lik bu program ve hele 
mükemmeliyet şartı yanmda bir de kamyon devretme gibi munzam bir şart daha ileri sürülmesi 
bu mevzuun Karayolları Umum Müdürlüğünce tâli bir vazife sayıldığını açıkça göstermektedir. 
Elindeki imkân hudutları içinde haklı olsa bile bu işi kayıtsız ve şartsız fakat yine bir program, 
fakat daha tatminkâr bir program dâhilinde kendi esas vazifeleri içine almalı ve gerekirse vazife 
ve teşkilât kanununda değişiklik teklifini getirmelidir. 

2. Vilâyet ve köy yollarının yapımı ve yapımına yardım tahsisatı her ne kadar 16 milyon 
fazla görülmekte ise de 1956 senesinin ek ödenekleriyle fiilî sarfiyatından 4 milyon lira eksiktir. 
Halbuki köy kalkınmasının ilk şartı bu yollar olduğuna göre bu farkın tenakus değil, tezayüt şek
linde olması icabeder. Yüksek Encümence takdir * Duyurulacak bir ilâvenin yapılmasını temenni 
ederiz. 

3. Umum Müdürlüğün merkez binasına ait bu yılki 2 milyon liralık tahsisat ayrı bir fasıl ve 
madde ile konmayıp 781 nci faslın 10 ncu yapım maddesine ithal edilmiştir. Bunun R formülünde 
işaret edilmesi tatbikattaki anlaşmazlıkları önler. 
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4. istanbul'da akdedilmiş bulunan Beynelmilel Yol Kongresinin katî'hesapları henüz bitmiş 

olduğundan hesap bakiyesi olan 20 bin liranın 453 ııcü faslın 21 nci maddesine konması lâzımdır. 

5. 782 nci fasla 500 bin liranın ilâvesi icabet inektedir. 

6. 505 nci fasla 2 milyon liranın ilâvesi zaruridir. 

Netice 

^Karayolları Umum Müdürlüğünün 1957 malî senesine ait bütçesini yukardaki mütalâa ve te
mennilerimizle Yüksek Encümenin tetkikine saygı ile arz ederiz. 

Erzurum Mebusu Konya Mebusu Konya Mebusu Niğde Mebusu 
Ş. Erker R. Birand M. Bağrıaçık C. Kavurmacıoğlu 

Ordu Mebusu Trabzon Mebusu 
8. îşbahan »S. F. Kalaycıoğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 31 . I . 1957 
Esas No. 1/584 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îora Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 30 . X I . 1956 tarihli ve 71 - 485/3887 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maliye ve Nafıa Ve
killeri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1957 yılı 
bütçesini encümenimiz namına tetkik eden rapor
törlerimizin hazırlamış oldukları rapor mütalâa 
edildikten ve Umum Müdürlüğün faaliyeti ile il
gili hususlar hakkında vâki sualler cevaplandırıl
dıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tet
kikine geçilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden A/l işaretli 
cetvel yekûnu geçen yıla nispetle (3 664 342) lira 
fazlalıkla (14 549 105) ve yatırım kısmını teşkil 
eden A/2 işaretli cetvel yekûnu ise yine 
(84 654 136) lira fazlalıkla (416 500 000) lira 
olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiştir. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan artış ve 
eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçesin
de her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve 
izah edilmiştir. 

A/ l işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerin-' 
de yapılan incelemelerde 458 nci fuar, sergi ve 
teşvik masrafları faslının 10 ncu fuar umumi mas
rafları maddesine mevzu tahsisatın geçen büt
çe yılında istimal edilmediği gibi 1957 yılında da 
istimal edilemiyeceği alman izahattan anlaşılmış 
olmakla lüzumu halinde bu maddeye bir tahsisat 
ilâvesini mümkün kılmak üzere bir lira bırakıl
mak suretiyle (14 999) liranın tenzili kabul edil
miş ve başka bir değişiklik yapılmamak suretiyle 
A/ l işaretli cetvel yekûnu 14 534 106 lira olarak 
encümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün yatırım kısmını teşkil 
eden A/ l işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan müzakere ve incelemelerden sonra 
1956 yılma nazaran 94 054 136 lira fazlasiyle 
248 600 000 lira olarak Hükümetçe teklif edilmiş 

bulunan 781 nci faslın 10 ncu yollar ve köprüler 
yapımı maddesinden sarf edilmek suretiyle yapı
lan geçit yolları için gerekçede tefrik edilen mik
tarın kifayetsizliği dolayısiyle bu maksat için sarf 
edilecek tahsisatın ayrı bir maddede yer alması 
lüzumu kabul edilmiş ve 781 nci faslın 10 ncu 
maddesinden 15 000 000 lira tefrik edilerek ay
nı fasılda geçit yolları yapımı masrafları unvanı 
altında açılan 20 nci maddeye 15 000 000 lira tah
sisat vaz ve A/2 işaretli cetvel yekûnu da 
416 500 000 lira olarak Hükümetin teklifi veç
hile kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün varidatını 
gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla 
nispetle 88 318 478 lira fazlasiyle 431 049 105 
lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş 
olup bu varidatın 42 000 000 lirası 5539 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralardan, 386 899 104 lirası Hazine 
yardımından, 2 000 000 lirası menkul ve gayri
menkul mallar satış bedellerinden ve mütebakisi 
de çeşitli varidattan terekkübetmektedir. 

A/ l işaretli cetvelde yapılan 14*999 lira ten
zilât, varidat cetvelinin 2 nci Hazine yardımı 
maddesinden tenzil edilmek suretiyle (B) işaret
li cetvel yekûnu 431 034 106 lira olarak encüme
nimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Cetvellerde yapılan değişikliklerden sonra 
husule gelen rakamlar ımadde metinlerine akset
tirilmek suretiyle lâyihanın birinci, ve ikinci 
maddeleri tadilen ve mütaakıp maddeler ise Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yılı büt
çe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetveller 
ile birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Balıkesir Zonguldak Tokad 
H. tmre 8. Ataman ö. Sunar 
Afyon K. Ankara Çankırı 

M. Â. Ülgen M. Ete T. Uygur 
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Eskişehir 
M. Başkurt 
Gü'müşane 
Z. Başağa 

Kayseri 
/. Kirazoğlu 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Gazianteb 
E. Cenanı 

Gümüşane 
H. Tokdemir 

Konya 
R. Birand 

Niğde 

Giresun 
M. Şener 
istanbul 
N. Â. Sav 

Manisa 
M. Kurhanoğlu 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu C.Kavurmacıoğlu 

Ordu 
R. Aksoy 

Siird 
B. Erden 

Sinöb 
S. Somuncuoğîü 

Tunceli 
B. T. Okaygün 

Ordu 
S. îşbakan 

Siird 
M. D. Süalp 

Trabzon 
S.F.Kalaycıoğlu 

Van 
K. Yörükoğlu 

Bize 
/. Akçal 

Sinob 
N. Sertoğlu 
Trabzon 
/. Şener 
Yozgad 

T. Alpay 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı A/ l işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 14 549 105 lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı A/2 işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 416 500 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1957 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı «B» işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 431 049 105 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —- Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1957 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1957 büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvlede gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri vHeyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü kuruluşu hakkındaki 11 . II . 1950 tarihli 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1957 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstüne çıkan ve 1956 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, il
gili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da l&uha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 

( S. Sayısı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe 
kanunu layihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1957 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
rafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (14 534 106) lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (416 500 000) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlü
ğü 1957 bütçe yılı masraflarına karşılık olan va
ridat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (431 034 106) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 neü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçlan faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

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

MADDE 8. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 

B. E. 

cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları daire
sinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayolları 
Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir fasla varidat, 
diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde mevcut 
tertiplere tahsisat kaydolunur. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırıl
ması maksadiyle Karayolları Umum Müdürlüğü
ne, yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvel
de açılacak hususi bir fasla varidat, diğer taraf
tan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel bölüm
lere Maliye Vekâletince tahsisat kaydolunur. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Millî M. V. V. 
Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 

M. Cemil Bengü 
Devlet Vekili 
E, Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
IJ. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
A. özel 

Nafıa Vekili 

İktisat ve Ti. Vekili Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhun 
İşlenmeler Vefcîli ve 

Harfeiye V. V. 
S. Ağ&oğfaı 
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A/l - CETVELİ 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira l i r a 

İkinci kısım - Personel 
masrafları y 

I • Maaşlar ve ücretler 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetliler 
ücreti 

3 183 250 

584 000 
1 

1 135 000 

6 175 000 

603 000 

1 195 000 

Maaşlar 
Merkez .memurları maaşı 1 492 125 1 700 000 1 700 000 
Vilâyetler memurları maaşı 2 761 650 2 900 000 2 900 000 
Merkez memurları açık maaşı 1 1 1 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 1 1 1 

Fasıl yekûnu 4 253 777 4 600 002 4 600 092 

Ücretler 
Merkez hizmetliler ücreti 923 100 2 055 000 2 055 000 
Vilâyetler hizmetliler ücreti 2 260 150 4 120 000 4 120 000 

6 175 000 

603 000 

1 195 000 

Fasıl yekûnu 1 719 000 - 1 798 000 1 798 000 

11 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 

(S; Sftyım : 

19 000 

50 000 

5 000 

: 6?) 

• 

19 000 

50 000 

5 000 

:v 

19 000 

50 000 

5 OOfr 



30 

F. M. 

22 

31 

32 

40 

' 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Pasü yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

8 000 

3 000 

•7 000 
1 500 

93 500 

1957 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
3 000 

95 000 
. • » — : 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 000 

3 000 

7 000 
3 000 

95 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. ö. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
karşılığı 345 774 419 000 419 000 

12 % 1 ek karşılıklar 62 859 76 000 76 000 
13 Emekli ikramiyeleri 37 500 . 50 000 50 000 
14 Sandık yönetim masrafları 22 000 20 000 20 000 
15 Diğer ödemeler 10 000 10 000 10 000 

Pasü yekûnu 478 133 

210 Temsil tahsisatı 2 100 

îkinci kısım yekûnu 9 731 260 

575 000 

2 100 

13 246 602 

575 000 

2 100 

13 246 602 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

301 

10 
20 
30 
40 

Merkez daireleri büro masraf 
lan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

12 00O 
5 000 
5 000 

10 000 

15 000 
6 000 
7 000 

15 000 

15 000 
6 000 
7 000 

15 000 
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F. 

302 

303 
304 

M. 

50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

^ 

Tahsisatın nev'i 

Aydmîatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demu*baş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

20 000 
15 000 

67 OD0 

18 000 
10 000 
10 000 
6 000 

20.000 
18" 000 

82 000 

12 000 

30 000 

30 000 
65 000 
28 000 

1957 y. 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 
15 000 

78 000 

23*000 
15 000 
15 000 
8 000 

22 000 
21 000 

104 0G0 

15 000 

30 000 

33 000 
95 000 
33 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edi'en 
Lira 

20 000 
15 000 

78 OCO 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 

22 000 
21 000 

104 OCO 

15 000 

30 000 

33 000 
95 000 
33 000 

305 

306 
307 

Fasıl yekûnu 153 000 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

150 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 155 000 

10 
20 
40 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

5 000 

60 000 
40 000 
20 000 

191 000 

300 000 
5 000 

305 000 

5 000 

70 000 
40 000 
20 000 

191 000 

300 000 
5 000 

305 000 

5 0C0 

70 000 
40 000 
20 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasü yekûnu 

6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

30 öeriverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masrafları 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul ediîen 
Lira Lira Lira 

1 . 1 1 
120 001 130 001 130 001 

4 800 5 000 5 000 
11 200 11 000 11 000 
16 000 16 ÖbO 16 000 

50 000 50 000 60 000 
660 001 894 001 894 001 

7 500 7 500 7 500 

10 000 10 000 10 000 
20 000 20 000 20 000 

30 000 30 000 30 000 

200 000 * 240 000 240 000 

2 000 2 000 2 000 
500 500 500 

2 500 2 500 2 600 
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M. Tahsisatın nev'ı 

1966 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1967 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Staj masrafları " . " 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 5 000 5 000 5 000 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 35 000 50 000 50 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Kurum ve derneklere katılma 

Fasıl yekûnu 40 000 55 000 55 000 

20 

0 

• 

10 
20 

payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
Beynelmilel yollar kongresi 
için Paris Merkez Komitesine 
ödenecek hisse 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

500 

15 000 

150 000 

165 500 

15 000 

1 

500 

' 15 000 

0 

15 500 

15 000 

1 

500 
• 

15 000 

0 

15 500 

1 

1 

Fasıl yekûnu 15 001 15 001 

Kurs masrafları 5 000 15 000 1& 000 

Dördüncü kısım yekûnu . -465 501 380 501 365 502 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 15 000 15 000 15 000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Eski yıllar borçlan 
10 1952 - 1955 yılları borçları 
20 1928-1951 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

1957 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

ı için 
Encümerce 

kabul edilen 
• L i r a 

3 000 
1 

3 001 

10 000 

28 001 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkincı kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

9 731 260 
660 001 
465 501 

28 001 

10 884 763 

13 246 602 
894 001 
380 501 
28 001 

14 549 105 

13 24£ 602 
894 001 
365 502 
28 001 

14 534 106 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yollar ve köprüler 
10 Yapım 
20 Geçit yolları yapımı 
30 Makina ve vasıtalar onarımı 
40 Satınalınacak makina ve vası

talar 
50 İstikşaf, etüd, aplikasyon 
60 Sürekli onarmalar 

154 545 864 
0 

39 590 000 

35 900 000 
6 510 000 

34 800 000 

248 600 000 
0 

31 000 000 

15 000 000 
6 400 000 

39 000 000 

233 600 000 
15 000 000 
31 000 000 

15 000 000 
6 400 000 

39 000 000 
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Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Vilâyet ve köy yollan yapımı 
ve yapımına yardım (Dağıtım 
ve harcama şekli îcra Vekille
ri Heyetince belirtilir) 59 OOO 000 75 000 000 % 75 000 000 

Fasü yekûnu 330 345 864 415 000 000 415 000 000 

Teknik hizmetliler muvakkat 
vazife harcırahı 1 500 000 1 500 000 1 500 000 

Yatırımlar vekûnu 331 845 864 416 500 000 416 500 000 

Varidatın 

. B 

nev'i--

CETVELİ 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1957 yüı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince hazineden 
alınacak paralar 
Hazineden yardım 
Teberrular ve çeşitli varidat 
Menkul ve gayrimenkul mal
lar satış bedelleri 
Mütaahhitlere verilecek malze
me, alât, edevat, depo, arazi 
vesairenin kira bedelleri 1 50 000 50 000 
Müteahhitlerden' alınacak ge
cikme ve saire tazminatı ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 1 100 000 100 000 

110 400 000 
230 630 624 

1 

1 700 000 

42 000 000 
386 899 104 

1 

2 000 000 

42 000 000 
386 884-105 

1 

2 OOO 000 

UMUMÎ YEKÛN 342 730 627 431 049 105 431 034 106 
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C i GETVELÎ 

Eanım No 

5539 

Tarihi 

11.11.1950 Karayolları Genel Müdürlüğü kurul u§ ve teşkilâtına dair Kanunun 19 neu 
* maddesi 

D - CETVELİ 
1 

1 

2 

4 

5 

1 

Memuriyetin nev'i 

Tfeisjyen 
» 

Fotoğrafçı 
Usta 

» 

Steno (lisaıi 
Steno 

MERKEZ 

<l 

büir) 

Dû&ilo (lisan Wfîr) 

» > 
Daktilo » 

' X> 

Mütercim daktilo 
•Memur 

» 
» 
» 

Ip^aeı 
Odacı 

Teknifliyen 

* 

VtlAYETLER 

Aded 

8 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
t 
1 
1 
0 
7 
1 

64 
26 

. 13 
41 
49 
18 
18 
15 
5 
1 
5 

10 

Ücret 

625 
550 
300 
250 
225 
200 
400 
300 
350 
300 
200 
175 
350 
625 
550 
475 
400 
•t 
350 
300 
250 
200 
175 
150^ 
125 

625 

G. 

2 

4 

5 

6 

7 

Memuriyetin nev 'i 

Teknisiyen 
» 

Makinist 
Desinatör 
Usta 

» 
» 

Daktilo 

» 
Atelye şefi 
Ekip şefi 
Memur 

» 
£ 

» 
» 
» 

» 

Bekçi 

Hademe , ' 
Trafikçi 

» 
» . 

Aded 

2 
3 
6 
3 
8 
4 

• 5 
1 
5 

43 
10 
45 
26 
42 
29 

156 
135 
28 
10 ' 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
6 
4 
4 

Ücret 

550 
475 
625 
625 
625 
475 
350 
250 
175 
625 
625 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
100 
125 
250 
200 
175 
150 
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E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçîcd hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

G - CETVELİ 

Kanun 
No. 

5539 Karayolan Umum Müdürlüğü Kanunu
nun gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkmdaJki 33 ncü maddesi 

L CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLATI 

6 Y. Müh., Müh. veya fen memuru 
7 » » » » 
8 » » » » 
9 » » » » 

11 » 

nuru 
» 
» 
» 
» 

7 
10 
10 
10 
7 

70 
60 
50 
40 
30 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

5 Y. Müh., Mülh. veya fen memuru 
(îht. Mev.) 

6 Y. Müh., Müh. veya fen memuru 
7 » » » » » 
8 » » » » » 
9 » » •» » » 

10 » » » » » 
11 Mühendis veya fen memuru 
12 » » » » 

10 
15 
25 
40 
65 
25 
30 
25 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
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R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetveli formülü 
bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 407 - Madde 40 — Mahkeme Hardan 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek, hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile hakem 

ve ilâm ücretleri, delil tesbiti ve bilirkişi ücretleri ve sonunçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Umumi hükümler dışında lisan kurslarında öğreticilere verilecek ücretler. 

Fasıl 781 — Yollar ve köprüler 
Madde 10 — Yapım 

thaleten yaptırılan işlerde mütaahhitlere ödenecek istihkaklar, bu işlerin yapım, keşif, kontrol 
ve sair hizmetlerinde çalıştırılan işçi gündelikleri, emaneten yapılan yol, bitümlü kaplama, köprü 
ve tünellerle bunlara ait tesislerin yapılması onarılması ve bunlar üzerinde gerekli trafik emniyeti 
tesislerinin kurulması masrafları ile bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırı
lan işçi gündelikleri kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle mas
raflar. 

Ihaleten ve emaneten yaptırılan yol, bitümlü kaplama, köprü, tünel ve tesis işlerinde kullanılan 
bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kulla
nılacak her nevi malzeme-, alet ve vasıtalarla yapım işleriyle ilgili sair vasıta ve malzemenin, lâs
tiklerin satmalmması ve bunların gümrük masrafları, kiralanması nakil ve muhafazası ile bunların 
kullanılması ve tamirlerine ait masraflar, akaryakıt ihtiyacı, bilûmum vergi ve resimlerle 2256 
sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belelediye payları karşılığı, ardiye ve sigorta ücretleri; 

Yapım işlerinde kullanılan her. türlü makine ve malzemelerin taşınma, kurulma, sökülme ve ko
runmalarına ait her türlü masraflar, işçilerin giyin ve bu işçilerin barındırılması için lüzumlu tesisler, 
kantinlerin demirbaş eşyası, bürolar dışında kalan binalarla iş yerlerinin kira bedelleri, bunların 
ısıtma, aydınlatma,, demirbaş eşya, öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin telefon kurma ve ko
nuşma ücretleri, her türlü basın masrafları, basın ve yayın ücretleri, tören masrafları, yapım işleri 
için kullanılacak telli ve telsiz cihazların satmalına, kurma ve işletme masrafları, plâka ücretleri, 
istimlâk veya muvakkat işgal ve tazminat bedelleri ve bu işlerde çalıştırılacak bilirkişi ücret ve mas
rafları, tapu hare ve masrafları, ilk sıhhi yardım malzemesi, anlaşmaları gereğince Amerikan Yardım 
tdaresince memleketimizde bulundurulan yol uzmanı heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar. 

Madde 20. — Makine ve vasıta onarımı 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin yapım,, bakım ve işletme işlerine mahsus taşıt yol makinesi ve sair 

vasıtalarla bunların tamir edildikleri atelvelerdeki bilûmum makinelerin onarılması ve yenilenmesi 
için lüzumlu yedek parça, lâstik ve her türlü malzemelerin satmalmması ve bunların muayene, ambalaj, 
nakil, sigorta, gümrük resmi, ardiye ve muhafaza masrafları ve sair bütün vergi, resim ve harçlar 
ile 2256 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrüklerde alınacak belediye payları karşılığı ve bu işle-
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rin ifa, keşif kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barın
dırma masrafları ile kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, 
atelye ve garajların demirbaş, tenvir ve teshin mas raf lan, anlaşmalar gereğince Amerikan Yardım' 
İdaresince memleketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar, su, 
elektrik, akaryakıt, kırtasiye, her türlü matbaa işleri ve saire gibi bilcümle işletme masrafları. 

Madde 80. — Satınalmacak makine ve vasıtalar 
Yol, köprü, tünel ve tesisleri etüd, yapım, bakım ve işletmesi için lüzumlu her türlü makina, 

vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye ve liboratuvar, makina ve tezgâhları alet ve avadanlıklar satm-
almması muayene, ambalaj, nakil, sigorta, Gümrük Resmi, ardiye muhafaza masraflan, 2256 sa
yılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye payları karşılığı ve bu işlerin ifa, keşif, kabul 
ve sair hizmetlerin çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barındırma masrafları ile 
kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflan. 

Madde 40. — istikşaf, etüd, aplikasyon 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin bilûmum etüd, plânlama, trafik emniyeti, araştırma, istikşaf, 

etüd, aplikasyon ve her türlü proje ihzari işleriyle istimlâk veya muvakkat işgal işlerine ait etüd, 
istikşaf, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, ihaleten yaptırılan etüd 
işlerinde mütaahhitlere ödenecek istihkaklarla bu işleri ifa,, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde ça
lıştırılan işçi gündelikleri kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle 
masraflar, müşavir, mühendislik ve uzmanlık hizmetleriyle Amerikan Yardım idaresince memle
ketimizde bulundunüan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar, gerek ihaleten yap
tırılan etüd işlerinin kontrolunda ve gerekse emaneten yaptırılan etüd işlerinde, lâboratuvarlarda, 
trafik emniyeti işlerinde kullanılan bilcümle malzeme, makine ve geometri aletleri, tersim, teksir, 
tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kullanılacak her nevi makine ve malzeme aletleri, vasıtalarla 
etüd, tahlil ve trafik emniyeti işleriyle ilgili sair malzemelerin satmalmması, kiralanması, nakil 
ve muhafazası, bunların kullanılması ve tamirlerine ait bilcümle masraflar, muayene, Gümrük Res
mi, sigorta, ardiye ücret ve masraflan 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beledi
ye paylan karşılığı, etüd işlerinde kullanılan her türlü makine ve malzemelerin taşınması, kurul
ma ve sökülme ve korunmalanna ait her türlü masraflar, giyim, banndırma, tenvir ve teshini, ba
sın ve yayın masrafları, etüd işlerinde kullanılacak telli ve telsiz cihazların satmalmması, kurma 
ve işletme masraflan, emaneten yapılan etüd işlerinde çalışan geçici teşkilât için gerekli demirbaş, 
aydınlatma, ısıtma ve kira masraflan, havadan karadan ve sudan istikşaf işlerinde lüzumlu her 
türlü gereç ve vasıtaların satmalma bedelleri. 

Madde 50. — Sürekli onarmalar 
Yol, köprü, tünel ve tesislerle trafik emniyeti tesislerinin bakılması, tamirleri ve yollann 

ağaçlandırılması masraflariyle bu işleri ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalışan işçi gün
delikleri, kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilûmum masraflar, ba
kım ve ağaçlandırma işlerinde kullanılacak bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, 
tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kullanılacak her nevi makine, malzeme alet ve vasıtalarla ba
kım işleriyle ilgili sair malzemelerin satınalınmcsı, kiralanması, nakil, muayene, ambalaj ve muha
fazası ile bunların kullanılması ve tamirlerine ait masraflarla bilûmum vergi ve resimler, sigor
ta, ardiye masrafları 2256 sayılı Kanun gereğince Gümrük Resmi ve gümrüklerce alınacak be
lediye payları karşılığı bakım ve ağaçlandırma içlerinde kullanılan her türlü makine, vasıta ve 
malzemelerin taşınması, kurulma ve sökülme, korunmalarına ait her türlü masraflar, makine, vası
ta ve malzemelerin akar yakıt ve işletme masrafları, bakım işlerinde çalışanlann giyim ve barın-
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duma masrafları Hebasın ve yayın masrafları, bakım işleri için kullanılacak telli ve telsiz mu
habere cihazlarını satmalına, kurma ve işletme masrafları, bakım evlerinin demirbaş, aydınlatma, 
ısıtma ve kira masrafları, kar siperleri, karla savaş h:u* türlü masrafları. 

Fasıl 782. — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 
Keşif, yönetim kabul ve personelin sair yol işleriyle ilgili seyahat]erindeki harcırahları bu ter

tipten verilir. * 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 malî yılı (E) cetveli 
kadroları 

(Merkez 

:. ' • r 

Kadro unvanı 

Yol uzmanı 
Avukat 
Makine operatörü 

» » . 
Mutemet 
Avukat 
Alet opera törü 

» » 
Tercüman 

» 
Mutemet 
Alet operatörü 

» » 
» » 

Tercüman 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 
Doktor 

geçici hizmetliler 

Fası l 203/11 

Aded 

13 
1 

10 
3 
2 
9 

3 
0 

3 
4 
o 

9 

3 
1 
1 

o 
1 

58 
~~~— . 

Kadro 
ücreti 

875 
750 
700 
625 
625 
550 
550 
500 
500 
400 
400 
400 
350 
300 
300 

300 
300 

ücreti) 

Müddeti 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
32 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

Aylık 
tutar 

11 

7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

34 
• - - — ' : 

375 
750 
000 
875 
250 
100 
650 
500 
500 
600 
800 
800 
050 
300 
300 

600 
300 

• . . i 

• 

Yıllık 
tutar 

136 500 
9 000 

Si 000 
22 500 
15 000 
13 200 
19 800 
30 000 
18 000 
19 200 
9 600 
9 600 

12 600 
3 600 
3 600 

7 200 
3 600 

750 417 000 
. — - T T ^ r J S 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1956 malî yû% (E) cetveli kadrolan 

(Vilâyetler 

Kadro unvanı 

Yol uzmanı 
» » 
» » 

Avukat 
Makina enspektörü 

» » 
» operatörü 

Avukat 
Makina operatörü 

» » 
Fennî tesisatçı 
Mutemet 
Makina tamircisi 
Mutemet 
Makina tamircisi 
Alet operatörü 
Makina tamircisi 
Mutemet 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 
Sürveyan ve puvantör 

» » » 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 

geçici hizmetliler ücreti) 
Fasıl 203/12 

Aded 

20 
5 
8 
2 
1 

14 
12 
2 
3 
7 
2 
7 
9 
2 
2 
1 
2 
2 

4 

2 
1 
3 

3 

1 

115 

Kadro 
ücreti 

875 
800 
750 
750 
750 
750 
625 
625 
550 
500 
500 
500 
400 
400 
350 
350 
300 
300 

250 

225 
225 
200 

175 

150 

Müddeti 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 

12 

12 

» 

Aylık 
tutar 

Yıllık 
tutar 

17 500 210 000 
4 000 
6 000 
1 500 

750 

48 000 
72 000 
18 000 

. 9 000 
9 800 117 600 
7 500 
1 250 
1 650 
3 500 
1 000 
3 500 
3 600 

800 
700 
350 
600 
600 

1 000 

450 
225 
600 

525 

150 

90 000 
15 000 
19 800 
42 000 
12 000 
42 000 
43 200 
9 600 
8 400 
4 200 
7 200 
7 200 

12 000 

5 400 
2 700 
7 200 

6 300 

1 800 

67 550 810 600 

( S. Sayısı i 67 ) 



p 



Devr» : X A A 
içtima: 3 S. S A Y I S I : DÖ 

1957 Yılı 

Devlet Su İşleri U. M. Bütçesi 



Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/578) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 479/3881 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi İcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esba
bı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

ESBABI MüCtBB 

Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanunu esbabı mucibesi 

Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesiyle ekleri muayyen olan müddet içinde 
tanzim ve Büyük Millet Meclisinin tasdik ve tasvibine sunulmuştur. 

1 - Bütçe Kanununa bağlı masraf cetvelleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birisi âdi mas
raflara, diğeri yatırımlara aidolmak üzere iki kısma ayrılmış ve bunların karşılığını teşkil eden 
gelirler de (B) cetvelinde gösterilmiştir. 

Âdi masraflara ait (A/ l ) cetveli yekûnu 12 159 578 lira ve yatırımları gösteren (A/2) cetveli yekû
nu da 325 308 001 lirayı bulmaktadır. Bu suretle 1957 yılı umumi masrafları için teklif olunan tahsi
sat toplu olarak 337 467 579 liradan ibarettir. Bu miktar geçen seneye nazaran 117 769 890 lira bir 
fazlalık arz etmektedir. Bu fazlalığın 3 312 844 lirası âdi masraflara 114 457 046 lirası da yatırım
lara ait bulunmaktadır. 

Bunlardan âdi masraflara taallûk eden fazlalığın 25 001 lirası ikinci kısma 44 000 lirası 3 ncü 
kısma, 220 000 lirası 4 ncü kısma taallûk etmekte ve beşinci kısım yekûnunda ise 3 125 602 liralık bir 
artışa mukabil 3 ncü kısımda 5 000, 4 ncü kısımda 1 000, 5 nci kısımda 95 759 liralık bir eksilme 
mevcut bulunmakta bu suretle arada hâsıl olan tef azul âdi bütçenin heyeti umumiyesinde 3 312 844 
lira bir fazlalık arz etmektedir. 

İkinci kısım yekûnunda hâsıl oları 25 001 liralık artışın 10 000 lirası ecnebi uzman ve hizmet
lilerle bunlara yardımcı personelden bir kısmının 1956 yılında 10 aylık olarak alman kadrolarının 
bu yıl 12 ay olarak hesaplanmış bulunmasından, 10 000 lirasının vilâyetler memurlarının çocuk 
zammı faslına yapılan ilâve 5 000 lirası sandık yönetim masraflarından, bir lira da 6200 sayılı Teş
kilât Kanununda yapılacak tadilâtı havi lâyihada, Maliye Vekâletinde olduğu gibi idaremiz vezne
dar ve diğer kıymet muhafızlarına verilecek kasa tazminatı için açılması muktazi fasla yapılan ilâve
den mütevellit bulunmaktadır. 
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TASHİHLER 

Sayfa Yanlış Doğru 

335 308 001 332 808 001 

347 467 579 344 967 579 

298 356 000 295 856 000 

314 228 000 311 728 000 

335 308 001 332 808 001 

31 7 2 335 308 001 332 808 001 

31 Fası] yekûnu 341142 577 338 642 577 

31 Umumi yekûn 347 467 579 344 967 579 

22 

22 

29 

30 

30 

Madde 1: ' 

Madde 2. 

Fasıl M. 

786 11 

Fasıl Yekûnu 

Yatırıralar yekûnu 

Fasıl M. 
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Üçüncü kısım yekûnunda hâsıl olan 44 000 liralık artışın 4 000 lirası merkez daireleri büro mas

raflarına, 40 000 lirası da merkez telefon masraflarında yapılan ilâveden mümbaistir. 

Dördüncü kısım yekûnunda görülen 220 000 liralık artışın 200 000 lirası mahkeme masrafları, 
20 000 lirası da teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin har
cırah ve masraflarına mütaalliktir. Diğer taraftan 1 000 liralık eksilme milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı tahsisatında yapılan indirmeye aittir. 

Beşinci kısımdaki 3 125 602 liralık artışın 60 000 lirası % 5 faizli dahilî istikraz tahvillerimi
zin itfasına ve 3 065 602 lirası da 5977 sayılı Kanunla Seyhan Barajı finansmanı için Dünya Ban
kasından temin olunan 25 200 000 dolarlık kredinin faiz, itfa ve umumi masraflarına aittir. Di
ğer taraftan bu kısımda 95 759 liralık eksilmenin ise 92 552 lirası % 5 faizli istikraz tahvillerimi
zin faizlerine ve 3 207 lirası da mezkûr tahvillerin umumi masraflarına ait bulunmaktadır. 

II - Yatırımlara mütaallik (A/2) cetvelinde tesis olunan işletmelere verilecek mütedavil serma
yelere mütaallik 771 nci fasılda 1956 yılma nazaran 150 000 lira indirilmiş, diğer taraftan idare 
çalışmalarının en ehemmiyetli hizmetlerini içerisinde toplıyan 786 nci faslın yapım ve esaslı ona
rım işlerine ait 11 nci maddesine 68 866 000 lirası verilmiş bulunan 1957 vadeli iç ve dış bonolar 
için, 83 797 484 lirası Hirfanlı, Demirköprü, Kemer gibi büyük barajlarla Ayrancı, Sille gibi 
vasat barajların ve bunlar dışında kalan sulama, kurutma ve taşkından korumaya mütaallik işlerle 
yeraltı suları araştırma işleri için girişilmiş taahhütler ve bu taahhütlere ait istimlâk, müşavir 
firma masrafları ve umumi masraflar için, mütebaki kısmı da tamamlanmış barajlarla diğer işlerin 
verimli bir hale ifrağı için yapılması zaruri görülen yeni işler karşılığı olmak üzere ceman 
110 663 484 lira artırılmıştır. 

Makine ve vasıtaların onarımına ait 20 nci maddeye 1 500 000 lira, istikşaf, etüd, proje ve ap
likasyon masraflarına ait 40 nci maddeye 832 000 lira, işletme masraflarına mütaallik 70 nci mad
deye 1 500 000 lira ilâve ve 30 ncu maddeden 288 438 lira tenzil edilmiştir. Teknik personelin har
cırahlarına ait 788 nci fasla da 400 000 lira olmak üzere yatırım bütçesine ceman 114 457 046 lira 
ilâve yapılmıştır. 

Bu itibarla 1956 - 1957 (A/l, K/2) bütçeleri arasındaki hakiki tahsisat artışı 117 769 890 lira
dan ibaret bulunduğu görülür. 

III - 1957 yılında elde edilecek sulama hasılatı ile gelir bütçemizin diğer fasıllarmdaki varida
tın 1 325 002 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir ki» bu miktar geçen seneye nazaran 10 579 lira 
noksandır. Ege Elektrik Türk Anonim ortaklığından alınacak 5 000 000 lira da düşünüldüğü tak
dirde idare hasılatı olarak tahmin olunan 6 325 002 liranın haricinde kalan 331 142 577 lira Ha
zine yardımı ile karşılanacağından bu meblâğ varidat bütçesinin (B) işaretli cetvelin taallûk ettiği 
fasla aynen konulmuştur. 

IV - 1957 Bütçe Kanununda her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

V - Umumi muvazeneye dâhil dairelerin (R) cetvelindeki hükümleri haricinde kalan ve husu
siyet arz eden kısma ait formül (R) işaretli cetvelde sunulmuştur. 

'( S. Sayısı : 68 ) 



_ 4 ~ ~ 
1957 yık gider bütçesi esbabı mucibes-l 

Merkez memurları maaşı (SOS'000) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 
Vilâyetler memurları maaşı (1 843 000) lira. 
Geçen senenin aynıdır. 
Merkez memurları açık maaşı (1) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 
Vilâyetler memurları açık maaşı (1) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 

Merkez hizmetlileri ücreti (130 000) lira: 
Gecen senenin aynıdır. 
Vilâyetler memurları ücreti (504 000) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 

Merkez geçici hizmetliler ücreti (470 000) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 
Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti (1 075 000) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri (580 000) lira: 
Ecnebi uzman ve yardımcı personel kadrosunda 1956 yılma nazaran adetçe bir deği
şiklik yapılmamış yalnız yardımcı personel kadrolarında 1956 senesinde yeniden ih
das edilmiş bulunan 10 aylık kadroların,, bu hizmetlerin 1957 yılında tam olarak de
vam edeceği düşüncesiyle 12 şer aylık olarak teklif edilmesi dolaysıiyle bu fasla ge
çen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 580 000 lira teklif edilmiştir. 

Merkez memurları çocuk zammı (10 000) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 
Vilâyetler memurları çocuk zammı (41 000) lira: 
Taşra memurlarının zamma müstalıak çocuk sayısının Ağustos 1*956 ayında 840 dan 
ibaret bulunduğu bittetkik anlaşılmış olduğundan bu tertibe eski yıla nazaran 10 000 
fazlasiyle 41 000 lira teklif edilmiştir. 

Merkez memurları doğum yardımı (2 600) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 
Vilâyetler memurları doğum yardımı (5 000) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 
Merkez memurları ölüm yardımı (2 (XX)) lira: 
Geçen senenin aynıdır: 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı (3 000) lira: 
Geçen senenin aynıdır: 
Yakacak zammı (1 500) lira: 
Geçen senenin aynıdır: 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı (1 500) lira: 
Geçen senenin aynıdır: 
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209 1!1 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları (132 280j) lira: 
Geçen senenin aynıdır: 

12 % 1 ek karşılıkları (24 051) lira: 
Geçen senenin aynıdır: 

13 Emekli ikramiyeleri (25 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

14 Sandık yönetim masrafları (15 001) lira : 
Geçen sene konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 5 001 lira fazlasiyle 15 001 lira tek» 
lif edilmiştir. 

15 Diğer ödemeler (4 000.) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

210 Temsil tahsisatı (2 100) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

301 10 Merkez kırtasiye (5 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Merkez döşeme (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

30 Merkez demirbaş (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Merkez öteberi masrafları (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

50 Merkez aydınlatma (12 000) lira : 
Gerek 6200 sayılı Teşkilât Kanunu ile yeniden ihdas edilmiş olan daireler ve gerekse 
hizmet artışlarından dolayı bu kanun esasları dairesinde yeniden kurulmasına zaruret 
görülen reislikler ihtiyacını karşılryabilmek üzere bu tertibe mevzu tahsisat geçene se
neye nazaran 4 000 lira fazlasiyle 12 000 lira teklif edilmiştir. 

60 Merkez ısıtma (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

302 10 Vilâyetler (kırtasiye (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Vilâyetler döşeme (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

30 Vilâyetler demirbaş (18 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları (6 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

50 Vilâyetler aydınlatma (15 000) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 

60 Vilâyetler ısıtma (15 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri (25 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 
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12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri (25 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

21 Merkez telefon masrafları (75 000) lira : 
Teşkilâtın genişlemiş bulunması dolayısiyle kâfi gelmiyen bu masraf için (40 000) 
lira fazlasiyle (75 000) lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları (20 00 Ö) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

305 Merkez kira bedeli (40 000) lira : 
Geçen seneye göre 5 bin lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler (3 500) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

307 10 Daimî memuriyet harcırahı (15 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Muvakkat memuriyet harcırahı (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı (15 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve her türlü mas
rafları (20 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat (18 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

308 11 Merkez tedavi masrafları ve yollukları (3 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları ve yollukları (3 500) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

403 Temsil masrafları (6 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

407 30 Geliverilecek paralar (10 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Mahkeme hardan (20 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

419 Mahkeme masrafları (400 000) lira : 
Barajların istimlâkine ait dâvalar dolayısiyle tutulan on altı mukaveleli avukat ücretiy
le bu avukatların bölgeler dahilindeki seyahatlerinde mukaveleleri gereğince ödenecek 
seyahat yollukları ve yine mezkûr avukatlann ödiyecekleri nakil vasıtalan ücretleriyle 

. idare menfaatleri icabı muayyen bir müddet mevzuubahsolmadan bir işin takip ve in
tacını temin edecek avukatlann ücreti ve hüküm ve ilâm ücretleri, delil tesbiti, bilir ki
şi ücretleri ve neticelenen dâvalarda diğer tarafa ödenecek mahkeme masraflarına kar
şılık olmak üzere 200 000 lira fazlasiyle 400 000 lira teklif edilmiştir. 

451 10 Satmalma ve abone (5 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Başka her çeşit masraflar (7 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 
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10 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin har-
cirah ve her türlü masrafları (60 000) lira : 
Milletlerarası münasebetlerin temin ettiği faydalar göz önünde tutularak teknik perso
nelin bilgi ve ihtisaslarını artırmak maksadiyle ve teknik yardımdan fayadalanmak 
suretiyle geçen yıllara nispetle daha çok sayıda gönderilmesi derpiş olunan personelin 
harcırah ve her çeşit masraflarını karşılamak üzere 20 000 lira fazlasiyle 60 000 lira 
teklif edilmiştir. 

10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı (1500) lira : 
Geçen seneye göre 1 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve her türlü masraflan (30 000) 
lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

10 Fuar umumi masraflan (5 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Sergi ve meşher umumi masraflan (1) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

Kurs masrafları (5 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

Geçen yıl borçlan (10 000) lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

10 (1952 - 1955) yılları borçlan (3 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

20 (1928 - 1951) yıllan borçlan (200) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

Hükme bağlı borçlar (3 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

10 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkanlan istikraz tahvillerinin % 5 fa
iz karşılığı (1 353 241) lira : 
Tanzim olunan itfa plânına göre geçen yıla nazaran 42 552 lira noksaniyle 1 353 241 
lira teklif edilmiştir. **-••- v 

20 itfa karşılığı (990 000) l i r a : *** '• *"r"?" 
Yine itfa plânına göre geçen yıla nazaran 60 000 lira fazlasiyle 990 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

30 Umumi masraflar (2 000) lira : 
Geçen yıla nazaran 3 207 lira noksaniyle 2 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

40 
5977 sayıhı Kanunla temin olunan kredinin faizi olarak bu sene yeniden 3 065 600 lira 
konulmuştur. 

41 îtfa karşılığı (1) lira : 
42 Umumi masraflan karşılığı (1) lira : 
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A/2 - Yatırımlar 

Satmalınacak taşıtlar (1) lira: 
Geçen senenin aynıdır. 

İşletmeler döner sermayesi (50 000) lira: 
Geçen seneye nazaran 150 000 lira noksanı ile 50 000 lira olarak teklif olunan bu tah
sisat evvelce döner sermayeli işletme haline çevrilen işletmelerimiz mütedavil sermaye
lerinin kifayetsizliği tahakkuk edenlere ilâveten verilmesi derpiş olunan mütedavil 
sermayeler karşılığıdır. 

Yapım ve esaslı onarım masrafları (288 356 000) lira: 
Geçen yıla nazaran 110 663 484 lira fazlasiyle teklif olunan bu tahsisatın 68 866 000 
lirası 1957 vadeli bonolar karşılığı 800 000 lirası harita alımı ve toprak etüdü işleri, 
45 524 000 lirası sulama, kurutma ve taşkından korunma işleri için girişilen taahhüt
ler karşılığı, 4 761 900 lirası mezkûr taahhütlerden dolayı yapılacak istimlâkler karşı
lığı, 780 000 lirası ihale suretiyle yapılmasında faide görülmeyip idare eliyle yapılma
sı uygun görülen bir kısım emanet işler karşılığı, 2 525 000 lirası ikmal edilmiş ta
ahhütlerin hesap bakiyeleri karşılığı, diğer 5 000 000 lira ise bu işler dolayısiyle sarfı 
zaruri görülen umumi masraflar karşılığı olarak teklif edilmiştir. Bunun dışında 
16 000 000 lira bono olarak ödenecek kısımdan başka 9 000 000 liralık kısım da ev
velce yapılmış olan iğlerin verimli bir hale getirilmesini temin için yaptırılmasına za
ruret görülen yeni işler karşılığı, 30 000 000 lira Demirköprü barajı ve Salihli - Bor
lu yolu inşaatı, 30 300 000 lira Kemmer barajı, 31 300 000 lira Hirfanlı barajı, 
11 000 000 lira Ayrancı barajı, 5 000 000 lira Sille barajı inşaatlarına ait istihkak, 
istimlâk ve müşavir firmaya ödenecek mebaliğ karşılığı, 10 000 000 lira Seyhan barajı 
istimlâki karşılığı, 4 50Q 000 lira da bütün bu barajların umumi masraflarını karşıla
mak üzere konulmuştur. Bunun dışında 10 000 000 lira da henüz taahhüde bağlan
mamış olmakla beraber ikmali zaruri görülen barajların inşaat karşılığı olarak derpiş 
edilmiştir. Diğer taraftan 19 000 000 lira yurdun, Urfa, Mardin, Ceylânpmar ve 
Konya ovalan gibi büyük ve kurak sahalarında yeraltı suyu araştırmaları için Wes-
tinghouse kredisiyle temin olunan ve beheri takriben 400 000 liraya mal olan 20 ka
dar makinanm bu çok mühim memleket dâvasında 1957 yılı içinde de verimli bir halde 
çalışmalarını temin için, meşkûr meblâğın 500 000 lirası bu makinaların yıl içindeki 
bakım masrafları ile makinist ve sair işçi ve personelin yevmiyelerini karşılamak üze
re konulmuştur. Bu suretle 304 356 000 liraya baliğ olan mezkûr işler karşılığının 
16 000 000 liralık kısmının 1958 vadeli bonolarla karşılanması* ve mütebaki kısmının 
da nakden ödenmesi suretiyle bu tertibe 288 356 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak korunma masrafları (40 000) lifa: 
Geçen senenin aynıdır. 
Makina ve taşıtların onarımı (2 500 000) lira: 
Umum müdürlüğün elinde 1956 yılında Hermes ve Westinghouse firmalarından alınan 
rnakinalar da dâhil olduğu halde 307 aded taşıt ve 648 aded de çeşitli inşaat makinası 
mevcuttur. Bunların durumları geçen yıllar zarfındaki tahsisat kifayetsizliği yüzün
den harabiye yüz tutmuştur. Bu makinaların takriben % 70 i umumi mahiyette reviz
yona muhtaç ve orta derecede çalışır vaziyettedir. Bu sebeple idaremizin çeşitli inşaat 
programlarını zamanında gerçekleştirmesi imkânsız denecek derecede müşkil bir du
rum arz etmektedir. Halen mevcut atelyelerin ve bu atelyelerde çalışan teknik persone-
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lin kifayetsizliği dolayısiyle tamiratın önemli bir kısmı hariçte yaptırılmaktadır ki 
bu işten hem gereği gibi netice abnamamakta ve hem de pahalıya mal olmaktadır. Bu 
yüzden bölge ve şubelerimizin atelyelerle teçhizi zaruri görülmektedir. Ayrıca umum 
müdürlük elindeki yedek parça ve makinalarla ilgili diğer malzeme stokları ile lâstik, 
çelik halat ve saire gibi malzemenin noksanlığı makinalarm çalışmamasına sebebol-
maktadır. Bu itibarla gerek bu yedek parça ve malzemenin temini ve gerekse yeniden 
kurulacak tamir atelyelerine lüzumlu işletme makina ve malzemesinin temini ile bu atel-
yelerde çalıştırılacak personelin gündelikleriyle sair umumi masraflarını karşılamak 
üzere bu tertibe geçen yıla nazaran 1 500 000 lira fazlasiyle 2 500 000 lira teklif edil
miştir. 
Satmalmacak makina, taşıt ve vasıtalar (4 000 000) lira : 
Geçen yıla nazaran 288 438 lira noksaniyle teklif edilmiştr. 
istikşaf, etüd, proje ve aplikasyon masrafları (3 832 000) lira: 
Meml°ket dâvalarmn başında gelen su işlerinin ileriye matuf yıllar için tanzim ede
ceği büvük programlar dolavsivle şimdiden ele alınması zaruri görülen havza istikşaf ve 
etüdleri, amenajman çalışmaları, mün ffrırid projeler ve memleketin muhtelif ovalarında 
yeraltı suvu araştırılması bakım ndan yapılacak hidro - jeolojik etüdler dolayısiyle bu 
tertibe 832 000 lira fazlasi ile 3 832 000 lira teklif edilmiştir. 
İşletme masrafları (5 500 000) lira : 
înşaatleri sona eren muhtelif su tesislerinin günden güne artması dolayısiyle bunların 
durumlarını muhafaza için bakım ve zaman zaman tamirleri zaruri görülmektedir. 
Bu cihet bugüne kadar tahsis olunan paralarla gereği gibi yapılamamıştır! Bu itibarla 
pek eok tesislerimiz halen tamire muhtaç durumdadır. Muhtelif suretlerle ihmale uğ-
riyan' bu tamir işlerinin terakümü ileride daha büvü'k külfet ve masraflara yol açaca
ğından bunlardan mübrem olanlarının gerekli şekilde tamirlerinin başarılması maksa-
diyle bu tertibe 1 -500 000 lira fazlasiyle 5 500 000 lira teklif edilmiştir. 

Ankara lâzımlarının yapım ve bakım masraf lan (30 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

Teknik hizmetler, muvakkat vazife harcırahları (1 000 000) lira : 
önümüzdeki yıl içinde, memleketin iktisadi inkişafını ve sosyal hizmetlerin ifasını te
min 'bakımından çok lüzumlu görülen etüd, amenajman ve yeraltı suları üzerindeki 
çalışmalarımız ço'k artacağı ve 'esaıon 1956 da konulmuş olan tahsisat senenin 8 nci 
avında tamamen kullanılmış ve muta akıp aylar için münakaleye başvurmak zarureti 
hâ«H olacağı göz önünde bulundum1 arak 400 000 lira fazlasiyle bu tahsisat 
1 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım (20 000 000) lira : 
Geçen senenin aynıdır. 

Gelir bütçesi esbabı mucibesi 

İşletme müesseselerinden alınacak varidat fazlası (1) lira : 
İşletme müesseseleri henüz varidat temin edecek duruma gelmediğinden faslın mu
hafazası için geçen yıl olduğu gibi bir lira konulmuştur. 

Devredilen tesislerden veya ortaklardan alınacak bedel ve paylar (5 000 000) lira : 
6844 numaralı Kanun gereğince Demirköprü Barajı Hidro - Elektrik tesislerinin Ege 
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Elektrik Türk Anonim Ortaklığına devri karşılığı olarak mezkûr ortaklıktan alma-
cak taksit. 

işletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme ücretleri 
(900 000) lira : 
1956 bütçesinde işletmelerde mükelleflerden alınacak amortisman ve işletme masraf
ları ücreti olarak (750 000) lira konulmuştur. Ağustos 1956 sonuna kadar bu ter-
tipten (285 400) lira tahsil olunmuştur. Vâki tahsilatın azlığına âmil olan sebep 
6200 sayılı Kanunun 38 nci maddesine göre tahakkuk işlerinin ancak Ar?iık ayı so
nunda tekemmül ettirileceği ve bu sebeple tahsilatın ikinci altı ay zarfında yüksele
ceği göz önüne alınarak bu fasla geçen yıla nazaran (150 000) lira fazlasiyle 
(900 000) lira konulmuştur. 

Menkul ve gayrimenkul satış ve kira bedelleri (50 000) lira : 
1956 bütçesinde bu tertipten temin edilecek hasılat (50 000) lira tahmin edilmişti. 
Ağustos 1956 sonuna kadir bu tertipten (26 205) liralık bir tahsilat vâki olmuş ise 
de satış ve kira bedellerinin mütehavvil olması nazarı itibara alınarak 1957 bütçe-
sinde bu gelir geçen yıl olduğu gibi (50 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve saire tazminatı ve mütaahhitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri (350 000) lira : 
1956 yılında (500 000) lira tahmin olunan bu fasıldan Ağustos 1956 sonuna kadar 
(5 815) liralık tahsilat vâki olduğu nazarı itibara alınarak geçen yıla nazaran 
(150 000) lira noksaniyle (350 000) lira tahmin edilmiştir. 

Mütaahhitlere verilecek makine ve malzeme, alât ve edevat, depo, arazi ve saire kira 
bedelleri (25 000) lira : " 
1956 Bütçesinde bu gelir (25 000) lira tahmin edilmişti. Ağustos 1956 sonuna kadar 
bu tertipten ancak (310) liralık bir tahsilat yapıldığı gözönüne alınarak 1957 yılı 
için geçen sene olduğu gibi (25 000) lira konulmuştur, 

Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar : 
Yatırımlar dışında kalan masraflar için (5 834 576) lira : 
DSt. Umum Müdürlüğü masrafları karşılığı hemen tamamiyle Hazine yardımından te
min olunmaktadır. Yatırımlar dışında kalan yardım maddesi (A/l) cetveli yekûnun
dan idare varidatı indirildikten sonra geriye kalan miktar bu madde için gelir ola
rak konulmaktadır. Hazinece yapılacak yardım (5 834 576) lira olup geçen seneye 
nazaran (1 676 576) lira noksandır. 
Yatırımlar için Hazine yardımı (325 ,308 001) lira : 
Geçen seneye nazaran (114 457 046) lira fazladır. 

Teberrular ve diğer çeşitli varidat (1) lira : 
1956 Bütçesinde bu gelir (10 580) lira tahmin edilmişti. Altı aylık hasılatın (427 800) 
liraya baliğ olduğu görülmekte ise de bu çeşitli hasılat faslı tamamen mahsupların 
karşılığını teşkil ettiği ve nakden tahsilat vukubulmadığı anlaşıldığından bu fasıl geçen 
yıla nazaran (10 579) lira eksiğiyle (1) lira tahmin edilmiştir. 

Geçen yıldan devredilen nakid : 
İçinde bulunduğumuz yıl hesapları gözönüne alınarak 1957 yılma nakid devrediîemi-
yeceği anlaşıldığından bu tertibe bir rakam konulmamıştır. 
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Rapor 

21 . / . 1957 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Havale buyurulan (Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü) nün 1957 malî yılı bütçe lâyihası tet
kik edildi. 

Bütçenin umumi yekunu 337 467 579 lira olup bunun 12 159 578 lirası A/1, cetveline ve . 
325 308 001 lirası da A/2 cetveline aittir. 

1956 yılı bütçesindeki mütenazır cetvel yekûnlarına göre sıra ile 3 312 844 ve 114 457 046 
liralık artışlar kaydedilmiştir. 

Yatırım kısmına aidolan fark yeniden ele alınacak işlere aidolmayıp daha evvelki yıllarda 
taahhüde bağlanmış işlerin inşaat istihkakları ve istimlâk bedellerinden ibarettir. 

Bütçenin fasıl ve maddelerindeki masraflar hakkındaki gerekli izahat raporumuzun sonunda 
arz edilecektir. 

Umumi mütalâalar 
«•. 

Kalkınma hamlelerimizin başlıca vasfı iktisadi gelişmeyi temin edecek yatırımlara birinci 
plânda yer verilmiş olmasıdır. 

Filhakika ancak bu sayede bu hamlelere devam edilebilir ve gayeye ulaşılabilir. 

Su işlerinin de bu yatırımların en hayatisi ve en verimlisi olduğunda umumi kanaat müşterek
tir, 

Bu itibarla 1956 senesinde olduğu gibi DSİ bütçe karakterinin 1957 de de yeni bir işe giriş
memek şeklinde tecelli etmesine gönüller razı olmıyacakfar. Zira su işlerimizi tesbit edilen ve 
hazırlıkları tamamlanan programlara göre geliştirmek yoluna gitmediğimiz takdirde millî servet 
artışındaki en mühim kaynaktan gereği kadar faydalanmamış oluruz. Hayati ve malî emniyeti 
temin edecek ve kısa zamanda kendisini itfa ederek büyük millî kazançlar sağlıyacak olan su 
işleri yatırımlarında programlara sadık kalarak* hamleleri devam ettirmek millî menfaatlere en 
uygun bir hattı hareket olduğuna yüksek encümenin de inanmış bulunduğuna güvenerek bu
nun izahına ve mucip sebeplerine raporumuzda yer vermeye lüzum görmüyoruz. Ancak, su işleri 
teşkilâtımızın bugünkü kudret ve kabiliyetinden, yaptığı işlerden ve yapacağı işlerin programın
dan ve bu programların ana prensiplerinden kısa izahlar vermekle iktifa edeceğiz. 

A — Teşkilâtlanma ve Cihazlarıma 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü iktidarın su işlerine verdiği ehemmiyete uyarak ve da
yanarak teşkilâtını hızla genişletmiş, Etüd, ve Plân, Proje, Yeraltı ve Makine Daire Reisliklerini 
kurmuş geniş mikyasta hazılıklara girişerek, makine ve teçhizat temin ederek kalkınma hamle
leri ile ahenkli bir program yapmış ve bu programın tatbik edileceğine göre ayarlanmıştır. 

Geçen seneki raporumuzda «Umum Müdürlüğün teşkilâtlanmasından» etraflıca bahsetmiştik. Bu 
sene hemen bütün ihtisas dairelerinin yapılacak işlerin vüsat ve ehemmiyeti ile mütenasip bir şekil
de kurulmaları tamamlanmıştır. 

Ezcümle, yeni bir faaliyet sahası olan Yeraltı Suları Dairesi Reisliği kurak memleketimizin en 
büyük ıstırabını gidermek için teşkilâtlanmıştır. Makinelerini temin etmiştir, geniş mikyasta işe 
koyulmak için tahsisat beklenmektedir. 

( a Sayım Î 68) 
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Kuraklıkla mücadelenin daha klâsik metodu olan yerüstü sularını faydalı hale getirmek, kış ve 

feyezan sularını sulama mevsiminde kullanmak üzere barajlar arkasında biriktirmek için program 
ve projeler de hazırlanmıştır. Keza tahsisat beklemektedir. 

Memnuniyetle ve ehemmiyetle kaydetmek isteriz ki, tahsisatın yatırılacağı iş mevzuları ilmin 
ve tekniğin istediği bütün kademe ve safhaları içine alan hazırlıklara tâbi tutulmuştur ve tutul
maktadır. 

Ezcümle harita, istikşaf, etüd, rasat, hidrojeolojik etüdler, toprak ve su tahlilleri, zirai etüd-
ler, temel sondajları, amenajman etüdlerini ve nihayet katî projeleri zikredebiliriz, işler ihale edi
lirken fayda verecek ünitelerin tamam olarak ve işletmeye açılacak şekilde programlar yapıl
maktadır. 

Bundan 6 sene evvelki bu hazırlıklar hemen (hemen hiçbir işte tamam değildir ve hattâ çoğun
da pek azı vardı. İşler kaba takribiyetlerle ele alınırdı. €Programsızlık tabiî ve umumi bir hal- * 
di.'Böyle olması da tabiî idi. Çünkü, teşkilât kurulmamıştı ve teşkilâtın kurulmasını zorlıyacak 
şartlar teşekkül etmemişti. Bugün birkaç senelik projeler ve programlar hazırdır. 

Şurasını kaydedelim ki, tatbik edilmiyen projeler projeyi yapanları inkisarı hayale uğratır ve 
mütaakıp projelerdeki hassasiyetlerinin kaybolmasına sebebolur. Programların tatbik edilmeyişi 
de programsızlığa yol açar. 

* Genq ve enerjik Su İşleri Umum Müdürlüğünü bu kötü akibetlerden korumak lâzımdır. 

Umum müdürlük 1956 bütçe raporumuzda yüksek encümenin, tasdikine mazhar olmuş bulu
nan prensiplere mütaallik temennilerimizi tahakkuk ettirmek yoluna girmiştir. Ancak, iştigal 
mevzularının mahiyetleri müşavir mühendis firmaları için en uygun bir saha teşkil ettiği halde bu 
sahada henüz ileri bir adım atılmadığı da müşahede edilmiştir. 

Umum müdürlüğün faaliyet sahalarını süratle gözden geçirirsek alman neticelerin memnuniyet 
verici olduğunu ve bilhassa istikbal için^mniyet ve itimat telkin ettiğini görürüz. 

/ - Etüd ve plân işleri: 

Etüd ve Plân Dairesi hüviyet itibariyle uzun vadeli işler yapmaktadır. Memleketin su mevzu
larının envanterini çıkarıp maksatların icabettirdiği bütün ölçü, tahlil ve mukayeseleri yaparak 
proje esaslarını hazırlamakla vazifelidir. 

Bu hazırlık işlerinin en mühimmi ve en kıymetlisi amenajman etüdleridir. Bu etüdlerin icabet
tirdiği ilk etüdü (topografik, hidrografik, jeoloji': ve agronomik malûmatın tam ve sıhhatli ola
rak toplanmaları) ve lâboratuvar tahlil ve araştırmaları daha önceden yapılmaktadır. Bu hazırlık 
işlerinin alâkalı Devlet daire ve müesseseleri ile iş birliği yapılmaktadır. 

Kısacası bu faaliyetler su işlerinin temel çalışmalarını teşkil eder. 

Umum müdürlük E. 1. E., Harita Umum Müdürlüğü ve Ziraat Vekâletinin alâkalı daireleri ile 
hali temasta ve iyi bir iş birliği halindedir. Bu iş birliklerinin fiilî neticelen şöyledir : Bu daire
nin talebi üzerine E. 1. E. İdaresi akar sularımızı üzerindeki rasat ve ölçü istasyonlarını 273 e çı
karmıştır. Bu aded günden güne artacaktır. 

Sulanacak arazinin fotometri usulü ile haritaları Harita Umum Müdürlüğünce alınmak üzere 
3 milyon hektarlık arazinin lüzumlu nirengi şebekeleri mütaahhitlerine ihale edilmiştir. Evvelce 
aynı şekilde 823 300 hektarlık arazinin haritası alınmış bulunmaktadır. 

Ziraat Vekâleti ile iş birliğini en ehemmiyetli ve ileri bir hareket olarak karşılar ve her iki ta
rafı tebrik ederiz. Bu iş birliğinin şimdilik başlıca mevzuu toprak etüd ve tahlilleri olmuştur. 

( S. Sayısı : 68 ) 
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Şimdiye kadar Umum Müdürlüğün bünyesindeki toprak servisi tarafından tabiî yine Ziraat Vekâ
letinin ve Amerikalı mütehassısların iş birliği ile ceman 420 000 .hektar arazinin toprak etüdü 
1/100 000 mikyaslı hritalar üzerinde yapılmıştır. Ziraat Vekâleti tarafından da 1/25 000 mikyaslı 
haritalar üzerinde 235 000 hektar arazinin detaye toprak etüdleri yapılmıştır. Bu iş birliğinin 
sulu ziraat işlerinde ve ekim nevilerinde örnek istasyonlar kurmak suretiyle şümullenmiş oldu
ğunu memnuniyetle karşılar ve bu iş birliğinin bu detayların üstüne çıkarak ana hatlarda da te
sis etmesini temenni ederiz. 

Etüd ve Plân Dairesinin mühim hizmetlerinden birisi de sulanması düşünülen arazideki topra
ğın ve sulıyacak suyun tahlilleridir. Bunlara mahsus bir geçici lâboratuvar kurulmuştur. 

Diğer taraftan inşaat malzemesinin evsafını tâyin edecek ve maksada yarıyacak araştırmalar 
yapmak üzere, Seyhan Barajı lâboratuvarı tevsi ve ıslah edilmek üzere, umumi bir araştırma lâ-
boratuvarı kurulmuştur. 

1956 senesi içerisinde 6 aded baraj ve 4 aded regülâtör yerinde temel sondajları yapılmış ve ' 
inşaat malzemesi etüdlerine başlanmıştır. 

Aynı sene içerisincfe 3 havzanın istikşaf etüdü tamamlanmış 9 havzanın amenajmamna girişil
miştir. 

Bütün bu hazırlık işleri de bir program dâhilinde ve ilmî esaslara dayanan talimatnamelere 
göre yapılmaktadır. 

2. Proje faaliyetleri: 

Etüd ve Plân Dairesince hazırlık işleri tamamlanan her mevzu Proje Dairesine intikal etmekte 
ve burada katî projeleri yapılmaktadır. Proje Dairesi teşkilâtı Etüd ve Plân Dairesinden intikal 
eden iş hacmi ile mütenasibolarak genişletilmiş ve ihtisas kollarına ayrılmıştır. îş ihalelerinin katî 
projeler üzerinden yapılması prensibolarak kabul edilmiştir. Bu sayede gerek maliyet keşiflerin
de ve gerek iş programlarında katiliğe çok yaklaşılmıştır. 

Halen 50 yeni iş mevzuu bu esaslar dâhilinde ihale edilebilecek, haldedir. 

3. İnşaat faaliyetleri: 

Seyhan Barajının ikmal edilmesinden sonra DSİ Umum Müdürlüğünce inşasına başlanmış 
olan 7 barajdan ikincisi olarak Damsa Barajı tamamlanmış ve Ocak ayından itibaren su toplan
maya başlanmıştır. 

Hirfanlı Barajının % 40.1 ve Demirköprü Barajının % 42 si ve Kemer Barajının % 47 si ya
pılmıştır. Bu vaziyet iş programlarına da uygundur. 

Maliyetleri ile ihale bedelleri arasındaki münasebete gelince bugüne kadar yapılmış olan iş ha-
cımlarma ve ödemelere göre Hirfanlı Barajında % 6, Demirköprü Barajında % 19.36 ve Kemer 
Barajında ise % 25 bir artış kaydedilmiştir. Bu farklar yeni meydana çıkan temel şartlarından 
iş kammlarını n sebeboldufhı mükellefiyetler ve işçi rayiçlerindeki yükselmelerden ileri gelmiştir 
ki, hiç de büyümsenecek farklar sayılamaz. 

Halen taahhütlere bağlanmış 45 aded büyük su işi, 16 aded şehir ve kasabanın taşkından ko
runma tesisleri, 10 aded ıslah işi devam etmekte ve 101 aded küçük ve münferit su işi 1956 senesi 
içerisinde tamamlanmış bulunmaktadır. 

Bu küçük ve münferit su işlerinin az masraflarla ve kısa zamanda yapılıp halkın -hizmetine 
açılmasının ve bu işlerin memleketin hemen her tarafında serpilmiş bulunmasının fayda ve ehem
miyetine işaret ederek çok isabetli olan bu politikanın devam ettirilmesini şükranla karşılarız. 

( S. Sayın : 68 ) 
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4. — Yeraltı sulan : 

Bu daire diğer ihtisas kollarına göre daha karışık ve güç bir mahiyet arz eden iştigal mevzu-
unun icap ve ihtiyaçlarına göre teşkilâtlanmış ve cihazlanmıştır. Memlekette yepyeni olan bu iş 
için lüzumlu teknisiyen ve işçi yetiştirmek için kurslar açılmış ve iyi neticeler alınmıştır. 

1956 senesi daha çok bir kuruluş ve hazırlık devresini teşkil etmiş ve bir başlangıç olarak ema
neten 37 derin kuyu açılmıştı. Bunlardan 30 nda su bulunmuştur. 

Açılacak kuyuların karar ve programlarına esas olmak üzere muhtelif ovalarda hidro - jeolo
jik etüdler yapılmaktadır. 

1 611 000 hektar arazinin etüdü tamamlanmıştır. 

5. — İşletme faaliyetleri: 

Sulama tesisleri vasıtasiyle 1956 senesi içerisinde takriben 800 000 dönüm arazi sulanmıştır. 
Buna bu tesislerden kısmen faydalanan hususi teşebbüslerin pompajla yaptıkları sulamaları da 
İlâve edersek bu miktar 1 200 000 jdönüm olur ki, 1955 senesindeki miktarlara nazaran % 10 
fazladır. 

Geçen seneki bütçe raporundaki mütalâa ve temennilere kısmen uyularak sulama ücret tarife
lerinde yapılan ayarlamalarla sulama masraflarının karşılanmakta olduğu öğrenilmişse de tamamen 
iktisadi karakterli olan bu işlere yatırılmış bulunan büyük meblâğların yavaş yavaş bu tesisler
den faydalananlardan geri alınması hususunda daha faal ve süratli davranılmasmı tekrar temen
ni ederiz. ' y ' . 

Sulama işletmelerinin ziraat mühendisleri ile teçhiz edildiği ve bir sulama mühendisliğinin ve 
teknik teşkilâtının kurulmakta ve yetiştirilmekte olduğu memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Bununla beraber bu işletmenin devamlı olarak bu Umum Müdürlüğün bünyesinde kalmasını 
doğru bulmamaktayız. Bu hal yerleşme ve geliş ne müddetine yani bir intikal devresine münha
sır kalmalıdır. 

«Su hakları Kanunu», üzerinde tesisler meydana getirilecek olan yerüstü ve yeraltı sularının 
mülkiyeti ile ilgili olarak ortaya çıkan meseleleri hal yolunda büyük bir boşluğu dolduracaktır. 

6200 sayılı DSİ \Jxmxfa Müdürlüğünü su işlerini plânlamak, icra etmek ve meydana gelen te
sisleri idame ettirmekle vazifelendirmektedir. 

Bu kanunun tam olarak işlemesi su haklarının tarifine mütaallik bir «Su Hakları» Kanunu ve 
işletme idame külfetini tahfif edecek olan «Su ortaklıkları» Kanununun çıkarılması ile geniş öl
çüde ilgilidir. 

Sulamadan gayrı olarak şehir ve kasaba ve kökleri sel ve feyezan tehlikelerinden kurtarmak koru
mak için yapılmış bulunan irili ufaklı tesislerin idamesi ve bakımı da açıkta kalan bir mesele olarak 
deyam etmektedir. İdarenin bu tesislerin idame ve bakımı için teşkilât kurması çok pahalı, gayriikti-
sadi ve isabetsiz bir hal çaresi olacaktır. İşte bu iki nevi işletme işlerini tedricen tesisten faydalanan 
hükmi şahıs idare ve müesseselere devretmek maksadiyle Yüksek Meclise tevdi edilmiş bulunan ve halen 
Ziraat Encümeninde bekliyen (Su Ortaklıkları Kanun tasarısı) nm daha fazla bekletilmemesini ve bir 
an önce kanunlaştırılmasını Yüksek Meclisin dikkatine ehemmiyetle arz ederiz. 

6 — Makine faaliyetleri : • • -

Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğünün elinde halen 25 milyon dolar değerinde inşaat makinası 
mevcuttur. Bu makinaların çalıştırılması muhafaza ve bakımı için bir teşkilât kurulmuştur. Ayrıca, 
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4 ncü Bölgede 1 nei sınıf ve 5 nci Bölgede 2 nci sınıf atelyeler kurulması kararlaştırılmış ve tahak
kuku için lüzumlu teşebbüs ve hazırlıklara başla:.iniş olduğunu ve mevcut atelyelerin de ıslah ve 
ikmaline ehemmiyet verilmekte olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

7 — Teşkilât ve personel işleri : -, 

Yukarda ana kolları izah edilen teşkilâtın teknik hizmetlerinin ihtiyaç kademelerine göre yüksek 
mühendis, mühendis ve teknikerlerle doldurulmasına ve teknik personelin idare mekanizmasında 
hiçbir suretle istihdam edilmemek suretiyle ihtisas sınıfından âzami randıman alınmasına ve tâli tek
nik hizmetleri benzer ihtisas kollarındaki elema: lan ve orta, lise ve hattâ yüksek tahsilli gençler 
kurslardan geçirilmek suretiyle teşkilâtın her çeşit hizmetlerinin bu hizmetlere, uygun şahıslar tarafın
dan yaptırılmasına dikkat edildiğini büyük bir memnuniyetle karşılamaktayız. Teknik personeli keza 
ihtisas kolunda devamlı olarak çalıştırıp idarede yükseltmek ve tatmin etmek mütehassıs yetiştirme
nin ve ecnebi ihtisasın vesayetinden kurtulmasının yegane çaresi olduğu kanaatindeyiz. 

Ancak hemen bütün ihtisas yerlerinde yevmiyeli personel kullanılmasına mecburiyet hissedilmiş 
olmasını teessürle kaydederiz. Personel Kanlınunun bu meseleyi halledeceğini ümideder ve beklersek geç 
kalınmış olmasından korkarız. Ya bu kanunu bir an önce çıkarmak yahut bu mümkün olmıyacaksa 
yevmiyeli daimî personel istihdamını mencdici ve buna mukabil meslek tazminatı usulünü getiren bir 
kanunun müstacelen getirilmesini temenni ederiz. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün esas vazifeleri arasında olmadığı halde mevzuun ehemmiye-
tiyle mütenasip bir alâka ve gayret göstererek köyl< rin içme sularına verilen yardım paralarının ma
hallerine masruf olmasını, neticelerin verimli ve er .niyetli olmasını, temin etmek maksadiyle 1956 senesi 
içerisinde 59 vilâyet dâhilinde son 6 sene zarfında yapılan bütün işler mütehassıs heyetlere tetkik 
ettirilmiş ve alman neticelere göre tatbik edilmekte olan talimat ve usullerde bâzı değişiklikler yapıl
masına karar verilmiştir. 

8. 1957 senesine ait faaliyet programı : 

A) Etüd ve plân işleri : 

Başlanmış bulunan 11 havzanın amenajmanlarma devam edilecektir. 

3 milyon hektarlık arazinin haritalarının alınmasına yarıyacak nirengi işlerinde çalışılacak ve yeni
den 1 875 000 hektarlık haritanın alınması için gerekli nirengi tesisleri ihale edilecektir. 

Elektrik Etüd İşleri ile iş birliği yapılarak rasat istasyonlarının sayısı 273 ten 306 ya çıkarıla
caktır. 

4 333 500 hektar arazinin toprak etüdleri yapılacaktır. 

602 000 hektar arazinin hidrojeolojik etüdleri yapılacaktır. 

İnşaat işleri; 

Taahhüde bağlanmış bulunan 5,aded baraj ve 41 ad«d tesisin inşaatına devam edilecektir. 

(Bunlardan 2 baraj ve 34 tesis ikmal edilmiş olacaktır. Bu sayede 600 000 dönüm bataklık yeni
den kurutulmuş olacak ve 700 000 dönümlük sulama şebekesi mevut şebekeye ilâve edilmiş olacak
tır.) 

100 aded müteferrik ve küçük su işi emaneten ve idare makinaları ile yeniden ele alınarak ikmal 
edilmeye çalışılacaktır. 
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Görülüyor ki, 1957 senesinde büyük su işleri programından her hangi bir işin yeniden ele alın
ması bütçe imkânsızlığından dolayı mümkün görülmemiştir. 

Raporumuzun baş tarafında da işaret ettiğimiz gibi bu mevzua bütçe mülâhazalarına rağmen 
bir tahsisat ilâve ederek programı aksatmamayı temenni ve teklif ediyoruz. 

Bir taraftan ele alınmış bulunan amenajman projelerinin tam ve ahenkli bir halde semere vere
bilmesi için manzumeyi tamamlıyacak olan diğer üniteleri ehemmiyet ve rantabilite sırasına göre 
ele almak icabeder. Aksi takdirde hasıla düşük olur ve müşterek tesislerin yatırımlarından bir kı
sım nema vermeden bekletilmiş o,lur. 

Diğer yandan yurdun hiç el sürülmemiş yerlerindeki mühim su mevzularını da uzun zaman bek
letmek yurdun iktisadi bütünlüğü zararmadır. Bilhassa kuraklığa karşı mücadeleye girişmek için 
yer üstü su hazineleri teşkil etmek ve yer altı su hazinelerinden faydalanmak zarureti vardır. 

1957 bütçesinin yatırımlar kısmını gözden geçirirsek bu mübrem ve hayati işlerin programının 
yine dondurulduğu ve hattâ devam-eden işlerin masraflarının bile tamamen karşılanamıyacağı gö
rülür. Filhakika cari işlerin istihkak ve kontrol masrafları için 179 929 000 liraya, 1957 vadeli bono
lar karşılığı olarak 68 866 000 liraya, başlanmış olan 6 barajın su hazine sahalarının istimlâkleri
nin bu seneki zaruri karşılığı olarak 64 300 000 liraya, diğer devam eden 45 aded sulama, kurutma 
ve ıslah işlerinin istimlâkleri karşılığı olarak 14 761 000 liraya, ayrıca her sene muntazaman sarf 
edilen köy içme suları yardım parası olarak 20 milyon liraya ve bu bütçenin 786 ncı fashmnl2, 20, 
30, 40 ve 70 nei maddeleri ile 771, 787, 788 nci fasıllarına konmuş bulunan ceman 16 452 000 liraya 
katî ihtiyaç vardır ki, bunların da yekûnu 364 308 000 lira tutmaktadır. Bunun 15 000 000 lirası 
1958 vadeli bono ile karşılanacağına göre cari yatırım masrafları için 349 308 000 liraya ihtiyaç 
vardır. 

Bu câri ve zaruri masraflar dışında yukarda fayda ve zaruretlerini izaha çalıştığımız ve prog
ram gereğince girişilmesi lâzım gelen işlerin ihtr göstereceği tahsisata gelince : 

a) yeraltı suları için Amerika'dan binbir güçlükle getirilmiş bulunan 22 aded sondaj maki-
nası bütün ekipmanı ile ve kurslarla yetiştirilmiş sondör've diğer personeli ile 270 kuyunun açılması 
ve hizmete konması programı tatbik edilmediği takdirde bu organizasyonun başka hizmetlerde kul-
lanılamıyacağını ve dağıtüma mecburiyetinin hâsıl olacağını ve böylece temin edilecek muazzam 
faydalar yerine küçümsenmiyecek zararlara duçar olunacağnı yüksek encümenin dikkatine ve ıttı
laına açıkça arz etmeyi vazife sayıyoruz. Bu iş için 20 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

b) Yarım halde bekliyen tesislerin bu halleri ile bekletilmesinin istihsal dâvamızda yapacağı 
menfi tesirleri ve sebep olacağı fuzuli bakım ve tamir masraflarım göz önünde tutarak bu hale ar
tık bir son vermek lâzım gelecektir. Bu maksat için de 30 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

c) Kuraklık ve feyezanla mücadelenin kademesi olarak projeleri hazırlanmış bulunan 6 aded 
baraj'n ihale edilmesi aidoldukları bölgelerin iklimi ve toprak şartları bakamından çok âcil ve bi
rinci derecede ehemmiyet arz etmektedir. Bu barajların 1957 senesine isabet edecek masrafları ye-
yûnu 10 milyon liradır. 

Yukardaki 3 grupta izah edilen işlerle câri yatırım masrafları yekûnunu karşılıyabilmek için 
hükümetin teklif etmiş olduğu tahsisata 25 milyon ilâve edilmesine ve ayrıca bono salâhiyetinin 
40 milyondan 100 milyona çıkarılmasına ihtiyar vardır. 

Esasen DSÎ Umum Müdürlüğün umumi yatırım blânçosu tetkik edilirse 1958 malî yılma olan 
yatırım reperküsyonu 150 milyon lira civarındadır. Bu teklifimiz kabul edilemezse 1958 bütçesine 
1957 için ayrılan tahsisat aynen konsa dnhi idare ayrıca 150 milyon liralık bir iş yapabilmek im
kânını elinden çıkarmış olur. Filhakika, bu zamana kadar edilen tecrübelerden ihalelerin ilk sene-
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lerinde gayet az ımktarda iş yapabilmekte olduğu anlaşılmıştır. 1958 senesi iş mevsimine hazırlık ol
mak üzere o iş hacminin 1957 senesinde açılmış elması icabetmektedir. 

Bu realiteyi göz önünde tutan DSİ Umum Müdürlüğü ilk program olarak 1 milyar liralık bîr 
etüd ve proje hazırlığını ikmal etmek üzeredir, ^irndi A / l cetvelinin fasıl ve maddelerini kısaca 
izah edelim, 

A/l Cetveli 

Bu cetvelde geçen seneye nazaran değişiklik arz etmiyen fasıl ve maddeler uygun görüldüğünden 
bunlara temas edilmiyerek yalnız değişen tertipler izah edilmiştir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : Bu fasla ge
çen seneye nazaran .fazla olarak konulan (10 OOO) lira, bir kısım yardımcı personel kadrolarının 
1956 yılında 10 aylık iken bu sene tam olarak hesaplanmasından mütevellittir. 

Fasıl 206 - Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı : 

Bu maddeye geçen yıla göre konulan (10000) lira fazlalık vilâyetlerdeki memurların çocuk adedinin 
geçen yıllara nazaran bir hayli artmış olmasından mütevellittir. Esasen, 1956 yılı içinde (8 000) lira
lık münakale icrasına lüzum görülmüştür. 

Fasıl 301 - Madde 50 — Merkez daireleri aydınlatma : 
Bu maddeye 1956 yılında 3 500 lira münakale icrasına zaruret hâsıl olduğundan bu yıl bütçesi

ne 4 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Fasil 304 - Madde 21 — Merkez telefon masrafları : 

Teşkilâtın genişlemesi dolayısiyle bu maddeye 1956 yılma konulan tahsisat kâfi gelmediğinden 
41 500 liralık bir münakale icrasına mecburiyet hâsıl olmuş ve bu cihet göz önünde bulundurula
rak bu yıl 40 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

Fasıl 305 — Merkez kira bedeli : 

Merkez teşkilâtı için kiralanan binanın icarinda son yapılan kira ayarlaması dolayısiyle 5 000 
liralık bir tenzilât yapılmıştır. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları : 

Büyük barajların istimlâkleri dolayısiyle artan mahkeme işleri yüzünden bu masraf geçen sene
ye nazaran 200 000 lira artmıştır. 

Fasıl 452 - Madde 10 — Teknik yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve masrafları : • 

Ecnebi memleketlere gönderilmiş bulunan teknik personel adedi 1957 yılında artırılacağından 
bu fasla 20 000 lira fazla tahsisat konmuştur. 

Fasıl 453 - Madde 10 — Milletlerarası kuram ve derneklere katılma payı : 

Bu maddeye geçen yıla nazaran 1 000 lira noksan tahsisat konmuştur. 

Fasıl 507 - Madde — 1954 istikraz tahvilleri % 5 faiz karşılığı : 

Merkez Bankası tarafından tanzim olunan itfa plânına uygun olarak geçen yıl bütçesine göre 
92 552 lira noksan tahsisat konulmuştu. 

Fasıl 507 - Madde — 1954 yılı istikraz tahvilleri % 5 faiz karşılığı : 

Keza merkez itfa plânına göre geçen yıla nazaran 60 000 lira fazja tahsisat konulmuştur. 
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fasıl 507 - Madde 30 — 1954 yılı istikraz tahvilleri umumi masrafları : 

Mezkûr tahvillerin umumi masrafları için bu yıl 3 207 lira noksan tahsisat konulmuştur. 

Fasıl 507 - Madde 40 — 5 977 sayılı Kanun gereğince temin olunan 25,2 milyon dolarlık kredi 
faizi : 

Seyhan Barajı tesislerinin finansmanı için Dünya Bankasından alman kredi anlaşması dolayısly-
le 1957 yılında bağlıyacak olan faiz karşılığı olarak 3 065 600 lira konulmuştur. 

Fasıl 507 - Madde 41 — Dünya Bankasından temin olunan kredinin itfası : \ 

Kredinin itfa zamanı henüz gelmediğinden bu maddeye (1) lira konmuştur. 

Fasıl 507 - Madde 42 — Kredi umumi masrafları : 

Henüz itfası başlamamış bulunan bahis mevzuu kredinin umumi masrafı da olmıyacağından bu 
maddeye (1) lira konulmuştur. 

A/2 Yatmmlar 

Fasıl 752. ~-Satmalmacals: taşıtlar : 

Hariç memleketlerden döviz ihracı suretiyle satınalmacak taşıtlar için geçen yıl olduğu gibi 
bu yıl da (1) lira konulmak suretiyle fasıl muhafaza edilmiştir. 

Fasıl 771. — 6200 sayılı Kanunun 41 ncl maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner serma
yesi : 

Bu sene içinde döner sermayeli işletme haline ifrağ edilecek tesis bulunmadığından geçen se-
ne*ye nazaran (150 000) lira noksaniyle (50 000) lira konulmuştur. Bu para da döner sermaye ile 
idare olunan işletmelere tahsis olunan sermayelerin kifayetsizliği tahakkuk edenlere ilaveden te
diye edilmek üzere derpiş edilmiştir. 

Fasıl 786 - Madde n . — Yapım ve esaslı onarım : 

Bu madde için teklif olunan tahsisat geeçn yıla nazaran (110 663 484) lira bir fazlalık arz et
mektedir. 

Bu fazlalık esasta evvelki yıllarda girişilmiş muhtelif su işlerinin, bilhassa Harf anlı, Demirköp-
rü, Kemer, Ayrancı, Damsa ve Sille gibi büyük ve orta çaptaki barajlara ait mukavelelerin 1957 yı
lına intikal edyen inşaat, tesis ve istiinlâk bedeli fazlalıklarına ait bulunmaktadır. 

Fasıl 786 --Madde 20 — Makina ve taşıtların onarımı : -

1956 yılında (1 000 000) lira olan bu tahsisat (1 500 000) lira artırılmıştır. Bu suretle teklîf 
olunan tahsisat elde mevcut bulunanlarla yeniden satınalmacak makina ve taşıtların bakım ve ona
rımına ancak kâfi geleceği kanatlne varılmıştır. 

Fasıl 786 - Madde 30 — Satınalmacak makina, taşıt ve vasıtalar : 

Bu maddeye konulan tahsisat geçen yıla nazaran (288 438) lira noksanı ile konulmuştur. 

Fasıl 786 • Madde 40 — İstikşaf, etüd, proje ve aplikasyon masrafları : 

Bu maddedeki tahsisat 1956 yılma nazaran (832 000) lira fazladır. Bu fazlalık yeniden el* alına* 
«ak havza amenajmaa ve etüdleri İçin İftzumluve yeHnd^ görüknüş/tür. 

» B O . - . flfi V . 
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Fasıl 786 - Madde 70 — İşletme masrafları : 
Bu maddeye konulan (1 500 000) lira fazla tahsisat bir kısım işletme tesislerinin onarımları

na tahsis olunacağı anlaşılmakla yerinde görülmüştür. 

Fasıl 787 — Ankara lâğımlarının yapım ve bakım masrafları : 

Bu fasla bakım karşılığı olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da (30 000) lira konulmuştur. 

Fasıl 788 — Teknik hizmetler geçici görev yolluğu : 

1957 yılında memleketin havza etüdleri ile amenajman ve yeraltı sualrı araştırmalara ait çalış
malar çok artacağından esasen kifayetsiz bulunan bu tesisata (400 000) lira fazla tahsisat konul
masına zaruret bulunduğu kanaatine varılmıştır. 

Fasıl 791 — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım : 

Bu fasla mevzu tahsisat geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

Gelirler 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünün gelirleri bütçeye bağlı (B) cetvelinde -görüldüğü üzere 
337 İ67 579 liradır. Bunun 6 S25 002 lirası 1, 2, 3, 4, 5, 6, ve 8 nci fasıllarda yazılı varidat nevi
lerinden 331 142 577 lirası da Devlet bütçesinden yapılacak yardımlarla temin edilecektir. 

Devlet bütçesinden yapılacak yardımın 5 834 576 lirası yatırımlar dışında kalan masraflar ve 
325 308 001 lirası yatırımlar karşılığını teşkil etmektedir. İdare varidatı olarak gösterilen 
6 325 002 liranın 5 000 000 lirasını (6844) numaralı Kanun gereğince Demirköprü Barajı Hid-
ro - Elektrik tesislerinin (Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığı) na devri karşılığı olarak mezkûr 
ortaklıktan alınacak taksit, mütebaki 1 325 002 lirası da çeşitli varidat nevilerinden elde edilecek 
gelirler teşkil etmektedir. 

1956 yılında bilhassa büyük baraj şantiyelerinin tam randımanla faaliyete geçmiş bulunması 
dolayısiyle munzam tahsisat ve münakale yoluna gidildiği ve bu suretle istihsal edilen tahsisatın 
ise cari yıl istihkaklarını güç karşılıyaeağı anlaşılmıştır. Bu durum muvacehesinde 1956 yılından 
1957 yılına devredecek her hangi bir nakit bakiyesinin bulunanııyacağı kanaatine varılmıştır. 

Temenni ve teklifler 

a) 786 neı faslın 11 nci maddesine 25 000 000 lira ilâvesi ve bono salâhiyetinin 100 000 000 
liraya çıkarılması, 

b) Su ortakları kanunu lâyihasının bir an evvel tekrar müzakere edilerek kanunlaştırılması, 

e) Su haklan kanununun bir an evvel Meclise getirilmesi. 

Netice 

D. S. T. Umum Müdürlüğünün 1957 malî yılı bütçesini yukardaki mütalâa ve tahminlerimizle 
Yüksek Encümenin tetkikine saygılarımızla arz ederiz. 

Erzurum Mebusu Konya Mebusu Konya Mebusu Niğde Mebusu 
• Şevki Erker Remzi Birand Mustafa Bağrıaçık Cavit Kavurmacıoğlu 

Ordu Mebusu Trabzon Mebusu 
Sabri tşbakan S. Fehmi Kalay cıoğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 2.11.195? 
Esas No. 1/57-8. 
Karar No. 40 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü 1957 yılı 
bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 30 . XI . 1956 tarihli ve 71-479/ 
3881 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyiha
sı encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
ve Nafıa Vekilleri hazır oldukları halde tetkik, ve 
müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1957 yılı'bütçesini encü
menimiz namına tetkik eden raportörlerimizin 
hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten ve 
Umum Müdürlüğün faaliyet sahasına giren mev
zular üzerinde vâki sualler alâkalılar tarafından 
cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve mad-
delrinin tetkikine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiva eden A / l 
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
(3 312 844) lira fazlasiyle (12 159 578) ve ya
tırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cetvel ye
kûnu ise yine (114 457 046) lira fazlasiyle 

; (325 308 001) lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş olup her fasıl ve maddede görülen 
artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın ge
rekçesinde gösterilmiştir. 

A / l işaretli cetvelin fasıl ve maddelerine 
mevzu tahsisatın ihtiyaçlara tekabül ettiği görü
lerek üzerinde her hangi bir tahsisat değişikliği 
yapılmamak suretiyle Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden A/2 işaretli cet
vel üzerinde yapılan tetkikat neticesinde yapı
lacak yeraltı ve yerüstü su işlerine ait 786 ncı 
faslın 11 nci yapım ve esaslı onarım masrafları 
maddesine geçen yıla . nazaran (110 663 484) 

* lira fazlasiyle mevzu (288 356 000) lira tahsi
sata işin ehemmiyet ve şümulü göz önünde bu
lundurularak Encümenimizce de (7 500 000) 
lira ilavesiyle A/2 işaretli, cetvel yekûnu 
(332 808 001) lira olarak kabul edilmiş ve 791 
nci köylerde halkın yapacağı su işlerine yar
dım maddesine konulmuş bulunan (20 000 000) 
liranın köylerde halkın yapacağı içme suyu iş

lerine tahsisini temin maksadiyle fasıl unvanı 
değiştirilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 1957 
yılı varidatını gösteren (B) işaretli cetvel ye
kûnu da geçen yıla nispetle (117 769 890) lira 
fazlasiyle (337 467 579) lira olarak Hükümetçe 
tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Bu varidat, (331 142 577) lirası Devlet büt
çesinden yapılan yardımdan, (5 000 000) lirası 
devredilen tesis veya ortaklardan alınacak be
del ve paylardan ve mütebakisi ise çeşitli vari
dattan tahassul etmektedir. 

Yatırımlar kısmının 786 ncı faslının 11 nci 
maddesine Encümenimizce yapılan (7 500 000) 
lira zammın karşılığı umumi bütçeden yapıla
cak yardıma aksettirilmek suretiyle (B) işaretli 
cetvel yekûnu (344 967 579) lira olarak tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, me
tinlerinde yazılı rakamlar değiştirilmek sure
tiyle ve mütaakıp maddeleri Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 1957 
yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan 
cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Kırklareli Zonguldak 
II. İmre •§. Bakay S. Ataman 
Katip 
Tokad Afyon K. Ankara 

ö. Sunar M. Â. Ülgen M. Ete 
imzada bulunamadı 

Çankırı Çoruh Diyarbakır 
T. Uygur Y. Gümüşe! H. Turgut 

Diyarbakır Elâzığ Erzurum 
M. H. Ünal Ö. F. Sanaç §. Erker 

Eskişehir Eskişehir Gazianteb 
M. Başkurt A. Potuoğlu E. Cenanı 

Giresun Gümüşane Gümüşane 
M. Şener Z. Başağa H. Tokdemir 
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İçel 

/. Gürgen 
İzmir 

B. Bilgin 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Muğla 

İV. Poyrazoğlu 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 

İstanbul 
N. Âli Sav 
Kayseri 

/. Kirazoğlu 
Konya Manisa 

B. Birand M. Kurbanoğhı 
Muğla Muş 

A. Sarıoğlu Ş. Ağaoğlu 
Ordu Ordu 

R. Aksoy 8. î§bakan 

Rize Bize 
H. Agun t. Akçal 
Seyhan Siird 

A. Topaloğlu B. Erden 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
Trabzon Tunceli 

Seyhan 
8. Ban 

Siird 
M. D. Süalp 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Urfa 
/. Şener B. T. Okaygün F. Ergin 

İmzada bulunamadı 
Van Yozgad 

K, Yörükoğlu T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Devlet 8u Î$UH Vmum Müdürlüğü 1967 y%h hüt-

ge kanunu lâyihan i 
MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü- ' 

dürlüğü 1957 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 12 159 578 lira ve yatırım mas
raf lan için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (325 308 001) lira tahsisat veril-
mistir. j .. , | 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (337 467 579) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. —• Devlet Su İşleri'Umum Mü
dürlüğünce 1957 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh v̂ e tah
siline 1957 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabi
lecek tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanu
nu lâyihasiyle Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18 . 
Xn .1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1957 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
Gdtofr. !. i' î \j% . 

Devlet Su tsleri Umum Müdürlüğü 1957 yûı 
bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1957 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (12 159 578) lira ve yatı
rım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (335 308 001) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (347 467 579) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

"MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 68 ) 



im ~ 1955 bütçe yıllarına aMelup da'Mn* 
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1957 
yılı bütçesinin ilgili tertiplerindefn veya 8 ve 4 
ncü kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla-
oak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Su İşleri Umum Mü-
ıdürlügünoe gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı 
(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1957 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
il. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Veküi 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Veküi 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Veküi 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve İnh. Veküi 
B. Hüiman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Veküi 

Sıh. ve îç. Mv. Veküi 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
S. Ağaoğlu 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edümiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Cifeyim 68) 
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A/l - CETVELİ 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

/ 

201 

202 

m 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

G-eçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

- 898.000 
1 843 000 

1 

1 

2 741 002 

130 000 
504 000 

634 000 

470 000 

1 075 000 

898 000 
1. 843 000 

1 

1 

2 741 002 

130 000 
504 000 

634 000 

470 000 

1 075 000 

898 000 
1 843 000 

1 

1 

2 741 002 

130 000 
504 000 

634 000 

470 000 

1 075 000 

Fasıl yekûnu 1 545 000 1 545 000 1 545 000 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri ' 570 G00 580 000 580 000 

, I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 10 000 10 000 10 000 

( & S*yu» : 68 ) 



29 

F. 

207 

209 

210 

M. 

12 

21 

22 

31 

32 

40 

11 

12 
13 
14 
15 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler memurları çocuk 
zammi 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 

îküıci kısım yekûnu 

1956 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

31 000 
, 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

55 100 

1 500 

132 280 
24 051 
25 000 
10 000 
4 000 

195 331 

2 100 

5 744 033 

1957 j ı 
Hükümetçe 

iıteuea 
Lira 

41 000 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1 500 

132 280 
. 24 051 

25 000 
15 001 
4 000 

200 332 

2 100 

5 769 034 

lı için 
EncümtBM 

ktbul edilen 
Lira 

41 000 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1 500 

132 280 
24 051 
25 000 
15 001 
4 000 

200 332 

2 100 

5 769 034 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masraftan 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 

10 Kırtasiye 5 <000 5 000 5 000 
20 Döşeme 10 000 10 000 10 000 

( i. laju* : m ) 



M. 

30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın atv'i 

Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

• • • • - • ' - • • • - • - • i 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masraflurı 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1906 
Yılı 

tfcfctİMfc 
Lir» 

10 000 
10 000 
8 000 

10 000 

53 000 

10 000 
10 000 
18 000 

6 000 
15 000 
15 000 

74 000 

» T yi 
Ktktsı«t$t 

teU&tn 
Lira 

* 
10 000 
10 000 
12 000 
10 000 

57 000 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 

15 000 
15 000 

74 000 

İl içim 
BntttratıiM 

kabul «di*» 
Lira 

10 000 
10 000 
12 000 
10 000 

57 000 

10 000 
10 000 
18 000 
6 000 

15 000 
15 000 

74 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

12 Vilâyetler posta ve telgraf üc-

10 000 

25 000 

10 000 

25 000 

10 000 

25 000 

21 
22 

10 
20 
40 
50 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Merkez kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı • 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

25 000 
35 000 
20 000 

105 000 

45 000 
3 5C0 

15 000 
10 000 
15 000 

20 000 

25 000 
75 000 
20 000 

145 000 

40 000 
3 500 

15 000 
10 000 
15 000 

20 000 

25 000 
75 000 
20 000 

145 00Q 

40 OCO 
3 500 

15 000 
10 000 
15 000 

20 000 

(S. Styut: 63) 
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F. M. $«ânl*Atın ıtv'i 

10M 
Tıiı 

tataisftto 
Lira 

1997 yıh iğin 
Sfâcttaudı* Bu«fim«Mt 

kt«ntn kabul «Ettim 
Lira Lir» 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 18 000 18 000 18 000 

: a = = 

Fasü yekûnu 78 000 78 000 78 000 

808 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 3 000 3 000 3 000 
12 Vilâyetler 3 500 3 500 3 500 

Fasıl yekûnu 6 500 6 500 6 500 

Üçüncü kısım yekûnu 375 000 414 000 414 000 

Dördüncü hısım - Dmre 
Mametîeri 

408 Temsil masrafları 6 000 6 000 8 000 
407 Muhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

419 
451 

30 
40 

10 
20 

Geliverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Fasıl yefiinu 

Mahkeme masrafları 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit masraflar 

Fasü yekûnu 

10 000 
20 000 

30 000 

200 000 

5 ooa 
7 000 

12 000 

10 000 
20 000 

80 000 

400 000 

5 000 
7 000 

12 000 
" *n: .ı „yrs 

10 000 
20 000 

80 000 

400 000 

6 000 
7 000 

12 000 
„-.'•'. ,•.-•• " • • • n~jt 

452 » Staj masrafları 
10 Teknik yardımdan favdalanıl-

mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 40 000 60 000 60 000 

( 8, Sayısı : 68) 



F. M. Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

takıtıatt 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümet*» Bn«üm«n»« 

iat«ıı«ı kabul edile» 
Lira Lira 

453 

458 

476 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 2 500 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 30 000 

1 500 

30 000 

1 500 

30 000 

. 

10 
20 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşhir masraf
ları 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

32 500 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

330 501 

31 500 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

549 501 

31 500 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

549 501 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1952 - 1955 yıllan borçları 

505 
607 

20 1928 - 1951 » 
Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 
6200 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince çıkarılan % 5 
faizli 1954 yılı istikrazı 

10 % 5 faiz karşılığı 
20 İtfa karşılığı 
30 Umumi masraflar 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

3 000 

1 445 793 
930 000 
5.207 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

3 000 

1 353 241 
990 000 
2 000 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

3 000 

1 353 241 
990 000 
2 000 

( S. Sayım : tâ) 
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M. Varidatın nev'i 

40 5977 sayılı Kanun gereğince 
temin olunan 25 200 000 dolar
lık kredi faizi 

41 İtfası 
42 Umumi masraflar 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

0 
0 
0 

1957 yıü için 
Hükümetçe Encümene* 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

3 065 600 
1 
1 

3 065 600 
1 
1 

FaM yekûnu 2 381 COO 5 410 843 5 410 843 

Beşinci kısım yekûnu 2 397 200 5 427 043 5 427 043 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

5 744 033 
375 000 
330 501 

2 397 200 

8 846 734 

,5 769 034 
414 000 
549 501 

5 427 043 

12 159 578 

5 769 034 
414 000 
549 501 

5 427 043 

12 159 578 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satınalmacak taşıtlar 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 
3132, 4100, 4649, 5259, 5977 ve 
6089 sayılı kanunlar gereğince 
yapılacak yeraltı ve yerüstü 
su işleri 

11 Yapım ve esaslı onarım mas
rafları 

200 000 50 000 50 000 

177 692 516 288 356 000 298 356 000 
(S.S*yj«:68> 
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Tahsisatın nev'i 

1966 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı İçin 
Hfikümet$© B&efims&ee 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

12 4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınla
rına karşı yapılacak korunma 
masrafları (Sürekli onarma
lar) 

20 Makine ve vasıtaların onarımı 
30 Satınabnacak makine, taşıt ve 

vasıtalar 
40 istikşaf, etüd, proje, aplikas-

f on masrafları 
şletme masrafları 

40 000 
1 000 000 

4 288 438 

3 000 000 
4 000 000 

40 000 
2 500 000 

4 000 000 

Ş 832 000 
5 500 000 

40 000 
2 500 000 

4000 000 

3 832 000 
5 500 000 

Fasıl yekûnu 190 020 964 304 228 OOfi. 314 228 JOOO 

Ankara lağımlannm yapım ve 
bakım masrafları 30 000 80 000 80 000 
Teknik hizmetler muvakkat va
zife harcırahı 600 000 1 000 000 1 000 000 
Köylerde halkın yapacağı iç
me su isterine yardım 20000000 20 000 000 20 000 000 

:./„rı , "E.jii'in : n ,„ s mjL.,ımn i ",",1:; {•WJXJ'-: , 

Yatırımlar yekûnu 210 850 955 325 308 001 335 308 001 

(S/ftftyut: 68) 
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fi - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1966 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1967 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

İşletme müesseselerinden alı
nan varidat fazlaları 
Devredilen tesislerden veya or
taklardan alınacak bedel ve 
paylar 
İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 
Menkul ve gayrimenkul satış 
ve kira bedelleri 
Müteahhitlerden alınacak ge
cikme ve sair tazminatı ve mü
teahhitlerin irat kaydolunan 
teminat paralan 
Müteahhitlere verilecek maki-
na, alet ve edevat, depo ve ara
zi ve saire kira bedelleri 
Devlet Bütçesinden yapılacak 
yardımlar 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 
Yatırımlar için 

1 6 000 000 5 000 000 

760 000 

60 000 

600000 

26 000 

7 511 152 
210 850 955 

900 000 

60 000 

860 000 

26 000 

5 834 576 
325 308 001 

900 000 

60 000 

360 000 

26 000 

5 834 676 
335 308 001 

Pasü yekûnu 218 362 107 831 142 677 341 142 677 

Teberrular ve diğer çeşitli va
ridat 
Ökçen yıldan devreden nakit 

10 680 1 
0 

x 

UMUMİ YEKÛN 219 697 689 837 467 679 347 467 679 

( i . Sayın: 66) 
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cı CEÎVELÎ 

Tirfiltria, mimlerin r« ba§ka varidatın 
dayanakları 

NtY'İ Tarihi 

Kanun 25 .12.1953 

27 . 1 .1954 

Numarası 

6200 

Ö Z E T İ 

1 .9 .1956 

6236 

6844 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilât v* 
Vaziüeleririıe dair olan Kanunun 38 nci madde»! 
T. C. Hükümeti ile Çukurova Elektrik Türk Ano
nim Ortaklığı arasında, akdedilen mukavelenin 
tasdiki hakkındaki Kanun 
T. O. Hükümeti ile Ege Elektrik Türk Anonim 
Şirketi arasında aktedilen mukavelenin tasdiki 
hakkında lıi Kanun. 

1 

2 
4 

5 

6 

3 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Kaloriferci 
Daktilo (Dil bilir) 

» » » 
Daktilo 

» 
» 
» 
» 
» (Steno) 

Santralci 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Kütüpane memuru 
Doktor 
Tevzi memuru 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

TAŞRA 
Usta 

D - CETVELÎ 
Aded Ücret | 

1 
>,> 
s 
1 
2 
2 
•>-
•i 

1 
1 
1 
! 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
İ 
1 
9 
2 

40 
3 = 5 = : 

1 

225 
i 

850 ! 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
225 
300 
250 
200 
175 
150 
300 
150 
150 
150 
125 
100 
100 

250 

G. 

3 

4 

5 

i 6 

1 

Men 

C.sUi 
» 
» 

Şoför 
» 
» 

1» 

» 
Baitçıvan 

» 
Daktilo 

» 
» 

Memur 
1» 

Doktor 
Tahsildar 

» 
Santralci 

» 
I§Çİ 

* 

Bekçi 

Hademe 

Memuriyetin nev'o Aded 

2 
3 
2 
4 
3 
6 

10 
5^ 
1 
2 
5 
5 

10 
8 
8 

10 
20 
10 

- 2 
1 

10 
10 
18 
10 
15 
5 

10 

Ücret 

200 
175 
150 
250 
200 
225 
175 
150 
200 
150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
175 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
125 
100 

196 

( S. S»n*-' : <# ^ 
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E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri. 

Kanım 
No. 

3132 
4100 
4649 
5259 
6089 
5977 

G CETVELİ 

Su İşleri için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki kanun
lar. 

] Devlet Su İşleri Umum Mydtirlûğti Te§-
„ [ kilât Kanununun gelecek yıllara geçici 

,>ntn f yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 37 
obob . .., . 

J ncı maddesi. 

( S. Sayısı : 68) = 



Memuriyetin nev 'i 

L 
Aded 

- 34 — 
CETVELİ 

M a a.-? 

MERKEZ 

Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru (Ilıt. Mev.) 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Memur 

1 

5 

9 

8 
1 
1 

25 

70 

50 

40 

35 
25 
20 

TAŞRA 

Şube başmühendisi (Yk. Müh.) 
(îht. Mev.) 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh'., mühendis veya Fen 
memuru 

80 

50 

40 

D. Memuriyetin nev i Aded Mtâ# 

10 Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

İ l Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

12 Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

10 Ressam 
12 » 
12 Memur 
8 Mesul muhasip 
9 » » 

10 » » 
10 Muhasebe memuru 
11 » » 
12 » » 
1.0 Veznedar 
11 » 
6 Sulama mütehassısı (Yk. ziraat 

Müh.) 
7 Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 

Müh.) 
8 Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 

Müh.) 

24 

19 

15 
2 
1 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
5 

1 

2 

2 

112 

35 

30 

25 
36 
25 
25 
50 
40 
35 
35 
30 
25 
35 
30 

70 

60 

50 

( «. Sayısı : 68 ) 
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R - CETVELİ 

Fasıl 407 — Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 ncimaddesini ilgilendiren masraflar 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi her türlü masraflar bu tertipten öde

nir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile hakem 

ve ilâm ücretleri delil tesbiti ve bilir kişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 786 - 787 — Yapım ve onarım masrafları 
Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleriyle bunlar için lüzumlu gayrimenkullerin kamulaş

tırma, satmalma bedel ve masrafları muhammin ve bilir kişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve hare-
lan, inşaat ve işletme işlerinde kullanılacak makine, vasıta ve taşıllarla her türlü atelye tezgâhları, 
alet ve avadanlıklar, ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malze
me ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satınalınması, taşınması, kurulması, korunması, 
işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz, ambalaj, sigorta somaj, ardiye, istal-
ya, vergi, komüsyon^ faiz tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kullanılacak taşıt vasıtalarının 
her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masraf lan, her türlü taşıt kiralanma giderleri, emane
ten yaptırılacak işlerle, keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gün
delikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde veri
lecek her türlü giyim ve barındırma masrafları ve îş Kanununun gerektirdiği diğer masraflar, mer
kez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, tersim ve he
sap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ve topografik haritalar ile bunlara 
lüzumlu malzeme satmalma bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma masrafları, merkez ve 
vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile, 
sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu fennî eserlerle her nevi kırtasiye ve 
bunların basın ve yayın ve nakil masrafları, bürolar dışında kalan binalarda işletme ve iş yerlerinin 
kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya ve öteberi masrafları, bu bina iş-yerleri
nin telefon kurma ve konuşma ücretleri, ise başlama ve açılış törenleri masaraf^arı, her türlü ağaç
landırma giderleri, 4472 ve 5414 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslekî 
hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri, istikşaf, etüd, aplikasyon, proje, sondaj, iskandil ve 
proje ihzarı işlerine ait her türlü masraflar, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin mas
rafları, havadan istikşaf ve harita alınması işlerinde lüzumlu her türlü malzeme ve vasıtalarla, sair 
masraflar, bankaya temlik edilmiş olan istimlâk bedellerinin faiz ve diğer her türlü masrafları. 

Fasıl 701 — Köylerde halkın yapacağı su işlerine yardım 
Bu yardımın vilâyetlere gönderilip de sarf edil miy en kısmı hakkında 1050 Bayılı Muhasebe! Umu

miye Kanununun 55 nci maddesi hükmü gereğince muamele olunması ve ertesi yıl bütçelerinde 
aynı mevzua tahsis ve sarf edilmek üzere devri mecburidir. 

( & Sayın : 68 ) 
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1956 yılı Merkez (E) cetveli 

W. M. Tahsisatın nev'i 

Merkez geçici hizmetli
ler ücreti : 

• 

Memuriyetin nev'i 

Teteııisiyen 
» 

• . ' » 

» 
» 

Dil bilir daktilo 
Avukat 

'» 
» 

Servis gei'i 
Dosya ve evrak §ei'i 

>> ve tasnif memuru 
Memur 
Dosya ve tasnif memuru 
Memur 
Dosya ve tasnif memuru 
Gönderme memuru 

r Gönderme ve teslim alma 
İdare memuru 
Marangoz 
Memur 
Teksir memuru 

» » 
Daktilo 
Topoğra-f 

Aded 

5 
5 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
5 
0 

7 
2 
8 
2 
1 

memuru 1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
ı 

Beheri 
Lira K. 

875 
750 ' 
625 
550 
475 
550 
475 
475 
550 
475 
350 
300 
300 
250 
250 
200 
250 
175 
250 
250 
300 
250 
225 
250 
350 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 

, 12 
12 
3 

10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
10 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

52 500 
45 000 
30 000 
6 600 

17 100 
6 600 
5 700 
4 275 

16 500 
17 100 
21 000 
7 200 

25 200 
6 000 

24 000 
4 800 

•3 000 
2 100 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
2 100 

18 000 
4 200 

69 

5 aylık ilâve tahsisat 
331 575 
138 235 

469 $10 

( B. Sayısı ; 68 ,) 
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1956 yık vilâyetler (E) cetveli 

F. M. Tahsisatın nev.'i Memuriyetin nev'i 

203 12 Vilâyeler geçici hiz- Teknisiyen 
metliler, ücreti » 

Avukat 
». 

Servis §efi 
Başmontör ve başmakinist 
Montör veya başmakinist 
Montör veya makinist veya 
yağcı 
Memuv 

Daktilo 
Mej&ur 

» 
Mesaha memuru 
Hesap memuru 
Sürveyan 

Odacı 

5 aylık ilâve tahsisat 

Aded 

13 
12 
8 
6~ 
15 
12 
3 
3 
1 
4 
1 
1 

3 
4 
4 
6 
7 
5 
] 
2 
6 
6 
8 
9 
17 
1 

158 

Beheri 
Lira K. 

875 
750 
626 
550 
475 
400 
550 
475 
400 
475 
400 
350 

300 
300 
250 
250 
200 
175 
175 
150 
300 
250 
200 
175 
150 
125 

JBLizmtt 
müddeti 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

i Tutarı 
Lira 

136 500 
108 000 
60 000 
39 600 
85 500 
57 600 
19 800 
17 100 
4 800 
22 800 
4 800 
4 200 

10 800 
14 400 
_12 000 
18 000 
16 800 
10 500 
2 100 
3 600 
21 600 
18 000 
19 200 
18 900 
30 600 
t 500 

758 700 
316 125 

1074 825 

'( 8. Snym • m ) 



Îd56 ipk ecnebi uzman ve yardmtctktf) 

P. M. 

204 

Tahsisatın ney'i Memuriyetin nev'i 

Ecnebi uzman ve hiz- Ecnebi uzman 
metlilerle bunlara yar- » » 
dımeı personelin 1İC- » » 
retleri. 

Hinmel. 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lir,a K. Ay Lira 

4 2500 
5 2000 
2 1700 

12 
"12 
12 

120 000 
120 000 
40 800 

11 280 800 

Yahhmoı P&rsmıel 

Teknisiyen 
» 
» 

İktisatçı 
Ziraatçı 
Sekreter (Dilbilir) 

» » 
Memur » 

Organizatör 

Ecnebi uzmanlar içüt 
Yardımcı personel için 
5 aylık ilâve tahsisat 

28 

875 
875 
750 
625 
750 
750 
625 
550 
550 
475 
(525 

12 
10 
12 
12 
12 
12 
1.2 
12 
12 
12 
12 

10 500 
8 750 

27 000 
22 500 
9 000 
9 000 

45 000 
80 000 
13 200 
17 .100 

. 7 500 

200 150, 
280 800 
209 150 
• 79 060 

569 010 

( S. Sayım : ÜS) 
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Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/580) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 480/3882 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 30. XI . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyiha
sının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Masraf Bütçesi Esbabı Mucibesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1957 yılı cari masrafları 1956 yılma nazaran 
6 620 lira fazlasiyle 1 695 014 lira olarak tesbit edilmiştir. Fazlalık haddizatında 6 620 lira ise de 
muhtelif tertiplerden yapılan 4 813 lira indirimin tenzilinde hakiki fazlalık 1 807 lira olup alâkalı 
tertipleri ile mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

Fazlalar 

Lira 

1 840 1587 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi mucibince gece pratikasmda çalışanlara öden
mekte olan tahsisatın ademikifayesi hasebiyle altı sahil sıhhiye idaresince pratikada 
çalıştırılan hizmetlilere ücret verilmediği gibi İskenderun merkezine verilmekte olan 
pratika ücreti de pek az olduğundan 1957 senesi için bunlara yapılacak ödemelerin 
birer miktar artırılması ile yapılan ilâvelerin farkıdır. 

1 000 Bütçeye mevzu döşeme tahsisatının az ve demirbaş tahsisatının da fazla olduğu ve 
aradaki tevazün aktarma yolu ile temin edile geldiği cihetle buna mahal kalmamak 
üzere döşemeye zam ve demirbaştan da indirme yapılmış ve fark bundan ileri gelmiş
tir. 

1 000 Kömür fiyatlarında artış yapılmış olduğundan bu tertibe bu miktar ilâve edilmiştir. 
280 Merkez şubelerinin telefon muhaberatı bütçeye mevzu 1 920 lira ile karşılanamadığın

dan merkez telefon masraflarına bu miktar ilâve edilmiştir. 
2 500 Vilâyetler taşıtları işletme masrafla "i mevcut tahsisatı ile karşılanamadığından bu 

miktar kira bedelinden alınarak vilâyet taşıtları işletme masrafları maddesine ko
nulmuş olmasından artıştır. 

6 620 ... Yekûn 

( S. Sayısı : 69 } 



Yapılan indirmeler 

Ura 

313 Fiilî kadrolara müsteniden tahakkuk ettirilen merkez ve vilâyetler maaş ve ücretleriyle 
(D) cetveli dâhili hizmetli ücretlerinin (tahsisatları hariç) toplamları itibariyle Emekli 
Sandığına ödenecek % 1 1er olup 1957 senesi tahsisatı mecmuuna nazaran hesap ne
ticesi meydana gelmiş olmasından. 

2 000 Demirbaş tahsisatından bu miktar indirme yapılarak döşeme maddesine ilâve edilme
sinden, 

2 500 Sahil sıhhiye merkez ve idarelerince icar verilmek suretiyle işgal olunan gayrinıen-
kullerin 1956 yılı kira sözleşmeleri neticesiyle tesbit olunan miktarlarına "göre 2 500 
lira indirilerek başka ihtiyaçlara konulmuş olmasından. 

4.813 Yekûn 

Yatırım bütçesi esbabı mucibesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1957 yılı yatırım masrafları İ956 yılma na
zaran 150 000 lira indirme ve 5 000 lira zam yapılma suretiyle 290 000 lira olarak tesbit edil
miş ve alâkalı tertipleri, ile mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir: 

Noksanlık Fazlalık 

150 000 Bina yapmu ve satmaima: 
iskenderun'da Tahaffuzhane inşası için satınalıııan arsaya 1956 yılında 
su getirilmiş ve geri kalan kısma da nafıaca tasdikli 250 000 lira keşif 
bedeli olan modern iskele inşası için câri yılda alınmış olan 200 000 lira 
tahsisat kâfi gelmediğinden keşfine istinaden bu fasla 1957 senesi için 
50 000 lira zamla 250 000 liraya tahsisatı iblâğ edilmiş ise de Maliye Ve
kâletince 1957 yılı içinde yeni inşaat için tahsisat verilemiyeceği derme-
yanla 150 000 lira indirilmiş ve bu fasılda yalnız 50 000 lira tahsisat bı
rakılmıştır. 

5 000 Satınalınacak taşıtlar: 
1956 yılı Bütçesine mevzu tahsisatla keşif ve projesi mucibince ve hasren 
Çanakkale'de ve açık denizlerde pratikada kullanılmak üzere bir motor-
botun yeniden inşası kapalı zarf usulü ile ilân olunduğu halde tahsisa
tının azlığı dolayısiyle şeraiti dâhilinde istekli çıkmadığı gibi Denizbank 
Müessesesince de tadil-i şerait halinde ancak 90 000 liraya i$ışa edile
bileceği teklif ve beyan olunmuştur. 

m Bu vaziyet karşısında tadil-i şerait ile keşif, nezaret, ilân ücretleri çıktık
tan sonra geri kalan tahsisatla bir nıotorbotun inşası tahtı karara alınmış 
ise de bu gibi motorbotlara idarenin ehemmiyet ve katiyetle daha ihtiya
cı bulunmuş olduğundan 1957 yılında inşası veya satınâluıması zaruri 
olan motor için 5 000 lira ilâvesiyle 1957 yılı bu fasıl tahsisatı 90 000 
liraya iblâğ olunmuş ve alâkalı mühendisliğin keşfi mevcut bulunmuştur. 

150 000 5 000 Yekûn 

( S. Sayısı : 69) 



Varidat Bütçesi Esbabı Mucibesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 yılı varidatı 1956 yılma nazaran 14 208 lira 
fazla ve 157 401 lira noksaniyle 1 985 014 lira olarak tahmin edilmiş ve bu fazla ve noksanlığın 
mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

Fazlalık Noksanlık 
Lira Lira 

14 208 Bu fazlalık rkinci kısmı tenkil eden çeşitli varidatta ve gayrimenkul kira-
larmdadır. Sebebi de intifa hakkı Umum Müdürlüğe ait ve Ankara'da 
kâin bulunan 1 ve 2 numaralı apartman ile vekil ikametgâhı olan bina 
kiralarının 4626 sayılı Kanun ve bu kanunun tatbi'k tarzını gösteren Ve
killer Heyetinin 3.1.1946 tarih ve 3/3516 sayılı Kararı ile tasdikli talimat
namesinin 8 nci maddesinin hükmüne tâbi iken mezkûr talimatname Ve
killer Heyetinin 29.X1.1955 tarihli ve 4/6242 sayılı Kararnamesi ile tadil 
edilerek iradı gayrisâfinin (onda biri) nispetinde şagillerinin kira ver
meleri lâzım gelmiş ve bu suretle iki apartman ile 'bir vekil ikametine 
aidolan binanın 1 Ocak 1956 dan itibaren kiraları artırılmış ve bu artış 
miktarı ,1957 malî yılma aidolan miktar bulunmuştur. 

157 401 Yatırım bütçesinin 741 nci bina yapımı ve satmalma faslına mjvzu 
200 000 lira tahsisattan 150 000 lirasının 1957 malî yılında yeni inşaat 
irin tahsisat kabul edPmediği Maliye Vekâletince dermeyan edilerek 
150 000 liranın tahsisatından tenzil edilmesi ile aynı miktar Hazine yar
dımından da çıkarılmış ve bu suretle 150 000 lira Hazine yardımından 
ve 7 401 lira da devri talimin olunan nakit miktarından indirilmiştir. 

14 208 157 401 Yekûn 

(S. Sayısı : C9 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 4 . II. 1957 
Esas No. 1/580 • 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

" Huhut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
•1957 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
cclise arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırı
lıp Başvekâletin 30 . XI .' 1956 tarihli ve 
71 - 480/3882 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili," Hudut ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü ve Maliye Vekâ
leti mümessili hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün faaliyeti ile ilgili mevzu
lar üzerinde vâki sualler Hükümet tarafın lan 
cevaplandırıldıktan ve bu hususta cereyan eden 
müzakerelerden sonra bütçe kanunu lâyihasının 
maddelerinin ve bu maddelere merbut cetvellerin 
fasıl ve maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesine merbut ve mas
raf tertiplerini ihtiva eden A / l işaretli cetvel 
yekûnu geçen yıla nispetle (1 807) lira fazlasiyle 
(1 695 014) ve yatırım kısmını teşkil eden A/2 
işaretli cetvel yekûnu ise (145 000) lira noksa-
nİ3rle (290 000) lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde görülen artış ve 
eksil işlerin mucip sebepleri lâyihanın gerekçesin
de ayrı ayrı arz ve izah edilmiştir. 

A / l ve A/2 işaretli cetveller üzerinde yapı
lan incelemelerden sonra lâyihanın birinci mad
desi ile bu maddeye merbut cetveller Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren ve 
lâyihanın ikinci maddesine merbut (B) işaretli 
cetvel yekûnu da (200 000) lirası umumi bütçe

den yapılan yardımdan, (460 447) lirası geçen 
yıldan, devreden nakitten ve mütebakisi de ida
renin çeşitli gelirlerinden, terekkübetmek üzere 
(1 985 014) lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
tesbit edilmiş olup varidat fasıl ve maddeleri 
üzerinde yapılan tetkikten sonra lâyihanın ikin
ci maddesi ile buna merbut (B) işaretli cetvel 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Mütaakıp* maddeleri de Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul olunan Hudut ve Sahiller 
Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçe kanu
nu lâyihası merbutatı cetveller ile birlikte Umu
mi Heyetin tasvibine arz edilmek üzeree Yüksek 
Rsisliğc sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
:esir Kırklareli Zonguldak 

/ / . tmre Ş. Bakay S. Ataman 

Kâtip 
Tokad 

ö. Sunar 

Aydın 
Z. TJray 

Çorum 
Y. Gürsel 

Gümiişane 
/ / . Tokdemir 

î~mir 
B. Bilgin 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Çankırı 
T. Uygur 

Erzurum 
Ş. Erker 

İçel 
/ . Gürgen 

Kayseri 
/ . Kirazoğlu 

Antalya 
K. Akmanh 

Çoruh 
Y. Gümüş, 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
N. Â. Sav 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Konya Manisa 
R. Birand M. Kurbanoğlu 

( S. Sayın : 69) 



6 
Muğla Mu§ 

N. Poyrazoğlu $. Çağlayan 

Ordu 
S. İşbakan 

Seyhan 
S. Ban 

Rize 
ff. Agun 

Seyhan 
A. Topaloğlv 

Ordu 
R. Aksoy 

Rize 
/. Akçal 

Siird 
B. Erden 

Siird 
M. D. Süalp 

Trabzon 
S. F. Kalay cıoğlv 

Tunceli 
B. T. Okaygün 

Tekirdağ 
%. Erataman 

Trabzon 
/. Şener 

Yozgatl 
T. Alpay 

( S. Sayısı • 69) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Bîüdürlüğü 
1957 yılı bütçe kanunu lâyiham, 

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

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

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

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

MADDE 5. —- Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V I . 
1940 tarihli ve 382Ö sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1957 bütçe yılın
da kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1956 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllamndan bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan 
ödenir. 

1928 - 1955 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 ncu maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1957 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 
ve 4 ncü kısım fasıllariyle yatırım fasılları ba
kiyelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1957 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. —- Ayniyle kabıü edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MAADE.3. — Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 4. :— Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir 

( S . Sayısı : 69) 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekil
leri memurdur. 

Başvekil ve 
Maliye V. V. 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

#.. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Tardıma 

Millî Müdafaa Vekili 

Devlet Vekili ve 
Nafıa V. V. 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili ve 
Dahiliye V. V. 
B, A, Göktürk 
Dahiliye Vekili 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Nafıa Vekili 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
N. Köree 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
İşletmeler Vekili ve 

Hariciye V. V. 
8. Ağaoğlu 

MADDE 7. 

B. E. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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â / l . CETVELİ 

1956 1957 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümene* 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M: , Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 141 500 141 500 
12 Vilâyetler memurları maaşı 467 500 467 500 
21 Merkez memurları açık maaşı 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık ma

aşı 1 1 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4596 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum yar
dımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

Fasıl yekûnu ~ 609 002 609 002 

Ücretler 
11 Merkez memulları ücreti 22 950 22 950 
12 ViMyefler memurları ücreti 7 650 7 650 
21 Merice:, hizmetlileri ücreti 45 900 45 900 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 317 900 317 900 

Fasıl yekûnu 394 400 394 400 

141 500 
467 500 

1 

1 

609 002 

22 950 
7 650 
45 900 
317 900 

394 400 

4 000 

18 500 

800 
1 600 

2 000 

4 000 

18 500 

800 
1 600 

2 000 

. 4 000 

18 500 

800 
1 600 

2 000 

($. Sayı»; 6$) 
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1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

' - . - • ' tahsisatı istenen kabul ediLen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli, Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-

32 Vilâyetler memurlan ölüm 
yardımı 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 29 900 29 900 29 900 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsiı tahsisatı 
Gece pratika ücreti 
Emekli dul ve yetim maaşları 

İkinci kısmi yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

# Fasıl yekûnu 

38 970 
7 513 

30 000 
2 500 

24 940 

103 923 

1500 
44 660 
87 500 

1 270 886 

/ 

1500 
1 000 
(> 000 
4 000 
1 500 
4 000 

18 000 

38 970 
7 200 

30 000 
2 500 

24 940 

103 610* 

1 500 
46 500 
87 500 

1 272 413 

1 500 
2 000 
4 000 
4 000 
1 500 
5 000 

18 000 

38 970 
7 200 

30 000 
2 500 

24 940 

103 610 

1 500 
46 500 
87 500 

1 272 413 

. 1 500 
2 000 
4X500 
4 000 
1 500 
5 000 

18 000 

(S, SayısıY69) 
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F. M, 

302 

Tahsisatın nev'i 

1956 1957 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe' Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lfra Lira 

10 
20 
30 
40 
50 
(30 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

3 000 
2 500 
5 000 

10 000 
6 000 
9 000 

3 000 
2 500 
5 000 

10 000 
6 000 
9 000 

3 000 
2 500 
5 000 

10 000 
6 000 
9 000 

Fasıl yekûnu 35 500 35 500 35 500 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
304 Posta, ielgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 2 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üe-

10 000 

2 000 

10 000 

2 000 

305 
306 
307 

21 
22 

10 
20 
40 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimi vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

3 000 
1 920 
5 000 m 

11 920 

20 000 
25 000 

6 000 
10 000 
3 000 

19 000 

3 000 
2 200 
5 000 

12 200 

17 500 
25 000 

6 000 
10 000 
3 000 

19 000 

3 000 
2 200 
5 000 

12 200 

17 500 
25 000 

" 
6 000 

10 000 
3 000 

19 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

1.1 Merkez 
12 Vilâyetler 

• 

1 000 
2 000 

Fasıl yekûnu 3 000 

( S. Sayı» •• 60 ) 

1 000 
2 000 

3 000 

1 000 
2 000 

3000 
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M. Tahsisatın nev'i 

Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler, taşıtları işletme 

masrafları 
32 VilâvetJer taşıtları onarma 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Gteriverilecek paralar 
2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verile
cek huzur ücreti 
îlâç ve lâboratuvar masrafları 
Eşya taşıma, ambalaj, sigar-
ta masrafları 
Vergi ve resimler 
Para taşıma masrafları 
Mahkeme masrafları 
Sağlık, temizleme masrafları 

10 Tahaffuzhane masrafları 
20 Temimi eme malzemeleri ve işçi 

masrafları 
30 Bakteriyoloji evleri masrafları 
40 Sınır vı- kıyılarda çıkacak bu

laşıcı hastalıkları önleme mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 

(S. Sayifti 

1956 1957 yılı için 
Yı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edüen 
Lira Lira Lira 

40 000 42 500 42 500 

50 000 50 Q00 50 000 

90 000 

1 
232 421 

92 500 

1 
232 701 

92 500 

1 
232 701 

1 500 1 500 1 500 

1 500 1 500 1 500 
1 000 1 000 1 00& 

5 000 5 000 5 000 
7 000 7 000 7 000 
1 000 1 000 1 000 
2 000 2 000 2 000 

30 000 30 000 30 030 

60 000 60 000 60 000 
15 000 15 000 15 000 

55 000 55 000 55 000 

160 000 160 000 160 000 

800 800 800 
69) 
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Tahsisatın nev'i 

1956 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1957 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira h\ M. 

20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

454 Sigorta masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 2 400 2 400 2 400 

100 

900 

5 000 

184 900 

100 

900 

5 000 

184 900 

100 

900 

5 000 

184 900 

502 Eski yıllar borçlan 
10 1952 - 1955 villan borçlan 
20 1928 - 1951 " » » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 
îkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 000 
600 

2 600 

5 000 

1 270 886 
232 421 
184 900 

5 000 

1 693 207 

A/2 .- CETVELİ 

Yatın/mim' 
701 Yapı onarımı ve küçük yapı

lar 
741 Bina yapımı ve satmalına 
752 Satınaljnacak taşıtlar 

Yatırımlar yekûnu 

(S. Sayısı; 

150 000 
200 000 
85 000 

435 000 

: 69) 

2 000 
600-

2 600 

5 000 

1 272 413 
232 701 
184 900 

5 000 

1 695 014 

150 000 
50 000 
90 000 

290 000 

2 000 
600 

2 600 

5 000 

• 

1 272 413 
232 701 
184 900 

5 000 

1 695 014 

150 000 
50 000 
90 000 

290 000 
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B CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Birinci kısım 

Resimler 
Sıhhiye Resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık Resmi 

1956 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

* 

1 225 000 
7 500 

35 9^9 

1957 yıl] 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

1 225 000 
7 500 

35 939 

ı için 
Encümence 

f idimin edilen 
Lira 

! 225 000 
7 500 

35 939 

Fasıl yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

t kinci kısmı 

Çeşitli varidat 
Para cezası 
Satılacak mallar 
Çeşitli varidat 
Gayriraenku 1 ler varidatı 

Fasıl yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

2 500 
5 500 

11 000 
22 920 

41 920 

41 920 

1 268 439 1 268 439 

2 500 
5 500 

11 000 
37 128 

56 128 

1 268 439 1 268 439 1 268 439 

1 268 439 

2 500 
5 500 

11 000 
37 128 

56 128 

56 128 56 128 

Üçüncü kısmı 

Umumi bütçeden yardım 
G-eçen yıldan devrolunan nakit 

Üçüncü kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

350 000 
467 848 

817 848 

1 268 439 
41 920 

817 848 

2 128 207 

200 000 
460 447 

660 447 

1 268 439 
m 128 

660 447 

1 985 014 

200 000 
460 447 

660 447 

1 268 439 
56 128 

660 £47 

1 985 014 

(•& Sayısı ; 69) 



O CETVELİ 

Vergilerin, 

Nev'i 

Kanun 

» • 

» 

» 

» 

» 

resiımlerin ve başka v; 
dayanakları 

21 
13 

5 

31 

18 

10 

30 

Tarihi 

, 4 .1340 
. 12 . 1935 

. 8 . 1936 

. 12 . 1936 

. 6 . 1947 

. 6 . 1939 

. 6 . 1954 

aridatın 

Numarası 

500 
2864 

3057 

3058 

5115 

5435 

6246 

Ö Z E T İ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist Gemilerden Alman Resimlerden Bâzılarımı] 
Affına ve Bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanu
nun 1 nci maddesine 1 fıkra eklenmesine dair Ka
nun. 
Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 neü madde
lerinin değiştirildiği hakkında Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun i ve 4 neü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
ki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair 
Kanun 

( S. Sayısı : 69) 



G. Memuriyetin nev'i 

- 16 - -
D - CETVELİ 

Aded Ücret G. 

MERKEZ HlZMETLtLEUl 

Daktilo 

Başhademe 
Hademe 

6 Kapıeı 
işçi 
Gece bekçisi 

» » 
Dağıtıcı 

1 Başmakinist 
Kalörierci 
Usta 

1 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

20 

VİLÂYET HtZMETLtLERÎ 

Elektrik makinisti 
3 Teknisiyen 

6 Şoför 

Î§Çİ 
» 

3 Hastabakıcı 
6 Hademe 

Usta 

175 
150 
200 
150 
100 
100 
100 
125 
100 
150 
350 
150 
200 

Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 
Tahaffuzhane kapıcısı 
Tahaffuzhane gece bekçisi 
Tahaffuzhane bahçıvanbagı 
Tahaffuzhane bahçıvanı 
Urla tahaffuzhanesi kalorifercisi 

38 

Koruyucular 

Başkoruyucu 
Koruyucu 

Transit koruyucu 

62 

» f * 2 .T 

1 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
1 
6 
1 

250 
175 
150 
125 
100 
150 

,200 
100 
100 
100 
100 
150 

Kaptan 
1 » 

» 
» 
» 

Gemi adamları 
% » 
>> >> 

Deniz nakil vasıtaları adamları 

47 

A.ded 

1 
1 
1 
1 
5 
1 

ücret 

150 
150 
125 
200 
125 
200 

1 
15 
18 
20 
7 
1 

200 
125 
100 
100 
100 
100 

1 
2 
2 
3 

3 
19 
15 

300 
250 
225 
200 
175 
250 
125 
100 
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L - CETVELİ' 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

13 2 nci sınıf sahil sıhhiye merke
zi kâtibi 2 . 20 

13 2 nci sınıf sahil sıhhiye idare 
memuru 1 20 

"13 Tephirci 3 20 
14 Sıhhat zabıta memuru o 15 

11 

R - CETVELİ 

(Umumi bütçede mütenazırı olan fasıl ve maddeler için mezkûr kanuna bağlı (R) işaretli cet
veldeki formül aynen tatbik olunur.) 

Fasıl 201 — Maaşlar 
Madde 11 —- Merkez memurları maaşı 
Madde 12 — Vilâyet memurları maaşı 

Fasıl 202 — Ücretler 
Madde 11 — Merkez memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 21 — .Merkez hizmetlileri ücreti 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisatlar da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masraflan 
Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

Deniz ve kara taşıt vasıtalarının sigorta paralan ile bunlara alınacak her nevi demirbaş eşya
lar ve mefruşatın paraları, lüzumu halinde (hariçten kira ile tutulacak deniz ve kara vasıtalarının 
kira bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler taşıtları' onarma masraflan 
Deniz ve kâra taşıt vasıtalannm tebdil veya tamirleri ve gereken makine, tekne ve saire-gibi 

aksanımın bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Sağlık temizleme masraflan 
Madde 10 — Tahaffuzhaneler masraflan 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan fakir yolcuların ta.90 masraflan ile bunlardan 
vefat edenlerin cenaze defin paraları da bu tertipten ödenir. 

S. $&;n$* • Ö£ ) 



• Madde 25 — Temizleme malzemeleri ve işçi masrafları 
Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek,tabiplere verilecek ücret ve yol paralan da bu 

tertipte» ödenir. ' 

Fasıl 454 — Sigorta masrafları 
Bina, eşya, âlet ve edevatın sigorta primleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Tahafffuzhaneler için su tesisatının tamir ve sair masrafları ile iskelelerin tamir bedelleri 

ve ilân ücretleri ve diğer her nevi masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Bina yapımı ve satmalma 
Bina yapmak maksadiyle7 satınalınacak arsaların bütün masrafları ile yeniden yapılacak 

bina ve iskelelerin bilcümle inşa. masrafları ve ilân-paraları, ve diğer icabeden masrafları bu 
tertipten ödenir, 

Fasıl 752 — Satınalınacak taşıtlar 
Yaptırılacak veya satınalınacak kara, deniz taşıt ve pratika vasıtalarının paralan ile satın

alınacak deniz motorlarının paraları ve ilân ücretleri ve sair icabeden masrafları bu tertip
ten ödenir.. 

»H»-« 
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