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1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Yoklama 
4. — Müzakere edilen maddeler 
1. — 1958 malî yılı.Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ile îdare 
Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabı-
yıkoğlu, Konya Mebusu Reyhan Gökmen-
oğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın 'm, 
1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cum
hur kısımlarında değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifleri ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/290, 2/230, '2/231, 2/236, 
2/254) 527:554,554,555,564:568 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1957 
yılı Aralık, 1958 yılı Ocak ve Şubat ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tet
kiki Encümeni mazbatası (5/19) 554 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1958 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarinın Tetkiki Encü
meni mazbatası (5/16) 554 

4. — Üniversitelere ve bunlara bağlı mü
esseselere yapılacak bağışların Gelir vç Ku-

Sayfa 
rumlar vergileri matrahından düşülmesine 
dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/218) 554:555 

5. — Sualler ve cevaplar 556 
A — Tahrirî sualler ve cevaplan 556 
1. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, 

Polatlı sağlık merkezinin noksanlarının 
tamamlanması hususunda ne düşünüldü
ğüne dair sualine Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili Lûtfi Kırdar'ın tahrirî ce
vabı (7/353) 556:557 

2. — Tokad Mebusu Mustafa Lâtif-
oğlu'nun, Tokad'da mebusların bâzı par
tililerle lokantada yemek yemelerine va
lilikçe mümanaat edildiği hakkındaki şi
kâyet üzerine ne muamele yapıldığına dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık G-edik'in 
tahrirî cevabı (7/321) 557 

3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-
ritoğlu'nun, Kırıkkale kazasına bağlı 
Delice nahiyesine bir ebe tâyininin dür 
şünülüp düşünülmediğine dair s&aline 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekfli> kûtfi 
Kırdar'ın tahrirî cevabı (7/382) 558 

4. —Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, 
Tokad vilâyetinde resmî ve hususi sek
tör için ayrı fabrikalardan çimento tah-



• Sayfa 
sis edilmesinin sebebine ve bu farkın kal
dırılması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Nafıa Vekili Teville İleri'niıı 
tahrirî cevabı (7/365) 558:55!) 

5. — Çorum Mebusu Fevzi Hacırecep-
oğlu'nun, imam - Hatip Okulu mezunları
nın yüksek tahsil yapmalarını temin hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sualine 
Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın tahrirî 
cevabı (7/314) 559 

6. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı 'nm, 
Tokad'daki okullarda münhal bulunan 
öğretmenliklere dair sualine Mâarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı 
(7/324) 559;560 

Sayfa 
7. — Maraş Mebusu Halil . Gürün 'ün, 

Maraş'm Afşin kazası Ortaokulu öğret
men kadrosuna dair sualine Maarif Ve
kili Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı 
(7/332) 560:561 

8. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, 
Maraş Kız Muallim Mektebi ihtiyacı için 
biı* bina yaptırılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Maarif Vekili 
Celâl Yardımcı'nm tahrirî cevabı (7/333) 561 

9. — Adana Mebusu Mehmet Geçioğ-
lu'nun, İmam - Hatip kursları ile okulla
rına dair sualine Maarif Vekili Celâl Yar-
dımcı'nm tahrirî cevabı (7/335) 561:562 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Amerikan vatandşaları tarafından Türki
ye'de yapılan yatırımlar hakkında Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümetinin vereceği; istunlâk 
ve müsadere garantisine mütaallik olarak, Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında 15 Ocak 
1957 tarihnde nota teatisi suretiyle akdolıman 
Anlaşmanın tasdikine dair kamın lâyihasının 

birinci müzakeresi bitirildi. 
21 . I . 1959 Çarşamba günü saat 15 te topla 

n^lmak üzere inikada nihayet verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Bursa Mebusu Bolu Mebusu 
Agâh E rozan îhsan Gülez 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Kele§oğlu 

Sualler 

Tahrirî suâller 
1. — Ankara Mebusu İbrahim Saffet Omay '-

m, «Radyo istasyonlarından ajans haberlerini ve 
partizan neşriyatı dinlemiyenler Derneği» nin ka
patılması sebebine dair tahrirî sual takriri Da
hiliye Vekâletine gönderilmiştir. (7/391) 

2. — Ankara Mebusu İbrahim Saffet Omay1-
m, adlî tatilin hitamında yapılagelen törenin 
son senelerde yapılmaması sebebine dair tahrirî 
sual takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/392) 

2. — HAVALE EDİLEN EVKAK 

Takrir 
1. — Bolu Mebusu İhsan Gülez'in Gayrimen

kul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun 2 
nei maddesinin son fıkrası ile 3 neü-maddesinin 
(b) fıkrasının tefsirine dair takriri (4/91) (Da
hilî Nizamnamenin 124 neü maddesinin 2 nci fık

rası gereğince vekâletlerle müntenazır encümen
lerden âza alınmak suretiyle kurulmuş olan Mu
vakkat Encümene) 

Mazbatalar 
2. — Maden Kanununun 73 neümaddesinin 

tadili hakkında kanun lâyihası ve Sânayi Encü-

— 526 — 



î : 27 
meni mazbatası (1/209) (Ruznameye) 

21.1 

. 3 . - ^ Adana eski Merkez Jandarma Bölük Ku
mandanı Mustafa Türetken'in hükümlü bulundu
ğu cezanın affı hakkında Adliye ve Arzuhal en
cümenleri mazbataları (5/2) (Ruznameye) 

4. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'ın, Arzu
hal Encümeninin 9 . IV . 1958 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 418 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Adliye ve Ar
zuhal encümenleri mazbataları (4/42) (Ruzna
meye) 

5. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanunu ile bu kanuna ek 5595,, 5986 ve ?lf>5; sa
yılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Büt-

1959 C : 1 
çe encümenleri mazbataları (1/226) (Ruzname
ye) 

6. — istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5246 sayılı Kanunla 6033 ve 
6374 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/236) (Ruzna
meye) 

7. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve. (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni. mazbatası 
(1/293) (Ruznameye) , ; , 

8. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü1958 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de/ğ^ikjik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/295) (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15,10 . 

REÎS — Reisvekili Agah Erozan 
KÂTİPLER : Kemal Özer (Kütahya), Hakkı Ktırmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

(Kars mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 
RElS — Celseyi açıyorum. 
Haklarında müstaceliyet kararı verilen mad

deler henüz encümenden gelmedi. Bir 4efa mü
zakereye tâbi maddelerin müzakeresine devam 
ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağh cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ile îdare Âmirleri Bar 
lıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu, Konya 
Mebusu Beyhan Gökmenoğlu ve Sakarya Me
busu Nüzhet Akın'ın, 1958 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin Büyük Millet Meclisi ve Riya
seti Cumhur kısımlarında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/290, 2/230, 2/231, 2/236, 2/254) 
(1) 

(1) 40 S. sayılı matbua zaptın somndadır. 

BEİS — Maliye Vekili burada. Müzakereye 
devam ediyoruz. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MAPDE 1. — 1958 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 

§27 



î : 27 21.1.1959 
arasında 26 298 150 liralık münakale yapılmış
tır. 

REİS —• Fasılları okutuyorum. 
Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

F. M. 

(A/ l ) Cetveli 

Tahsisatın nev'i Tenzil 

Büyük Millet Meclisi 
453/B Kongre, konferans, tö

ren ve ziyaretler 
22 Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin diğer mem
leketlere yapacağı zi
yaret, tören ve dost
luk temaslarına katıla
cakların harcırahları 90 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453 T. B. M. Meclisinin 
dış münasebetleri, ah
dî münasebetler 

21 Avrupa Konseyi A-
samble ve komisyon
larına iştirak edecek
lerin harcırahları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453/A İştirakler 
21 Parlâmentolararası Bir

liği Türk Grupunun 
birlik konferans ve 
komisyonlarına işti
rak edeceklerin harcı
rahları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453/E T. B. M. Meclisinin 
davetlisi olarak mem
leketimize gelecek ec
nebi misafirlerin her 
çeşit ağırlama masraf
ları 
REİS — Kabul eden-' ^ 
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

apılmış- 1 

reller 

Zam 

100 000 

56 000 

42 000 

F. 

301 

304 

307 

305 

306 

309 

303 

304 

C : 1 
Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

20 

20 

11 

11 

13 

41 

Riyaseti Cumhur 
Büro masrafları 
Döşeme 34 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Haberleşme 1? 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Harcırahlar 
Muvakkat vazife har
cırahı 10 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Başvekâlet 
Kira bedeli 
Başvekâlet 20 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Giyecekler 
Başvekâlet 12 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
Devlet Vekilleri oto
mobilleri işletme mas
rafları 5 000 
Ecnebi misafir otomo
billeri işletme mas
rafları 3 000 

Fasıl yekûnu 8 000 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şûrayı Devlet Reisliği 
Basılı kâğıt ve defter
ler 2 000 
REİS — Kabul eden- -
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve tele-

*-$28 



F. M. Tahsisatın nev'i 
İ : 27 

Tenzil 
21.1.1959 

Zam , F. M. 
O : 1 
Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

4 000 

309 

451 

308 

206 

308 

206 

fon ücret ve masraf
ları 

10 Posta ve telgraf ücret
leri 
EEÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 

11 Reislik otomobili iş
letme masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 
4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek teda
vi masrafları ve har
cırahları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diyanet işleri Reisliği 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince ya
pılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları 
çocuk zammı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun ger 
reğince ödenecek teda
vi masrafları ve har
cırahları 

12 Vilâyetler 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro .Umum Müdürlüğü 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince ya-

1 000 

1 000 

3 000 

20 000 

2 500 

yar-

301 

302 

304 

pılacak zam ve 
dunlar 

12 Vilâyetler memurları 
çocuk zammı 

22 Vilâyetler memurları 
doğum yardımı 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro 
masrafları 

60 Isıtma 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vilâyetler büro mas
rafları 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve tele
fon ücret ve masrafları 

11 Merkez posta ve tel-

135 000 

35 000 

170 000 

3 000 

2 000 
40 000 

42 000 

graf ücretleri 
22 Vilâyetler telefon mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kirabedeli 
12 Vilâyetler 

REÎS — Kabul eden-' 
1er... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar , 
70'6245 sayılı Kanunun 

50 nci maddesine göre 

5 000 

20 000 

25 000 

90 000 

529 



F. M. Tahsisatın nev'i 

verilecek tazminat gün
delikleri ile tapula
ma ve kadastro işle
rinde kullanılacakların 
muvakkat vazife har
cırahı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek teda
vi masrafları ve har
cırahları 

12 Vilâyetler 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları iş

letme masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onar 

ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

REÎS— Kabul eden
ler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

418 Tapulama Kanunu uy
gulama umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İ ; 27 21. * 
Tenzil Zam 

10 000 

10 000 

15 000 

10 000 

25 000 

150 000 

Toprak ve îskân îşleri Umum Müdürlüğü 
302 Vilâyetler büro mas

rafları 
40 öteberi masrafları 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

REÎS —Kabul eden
ler. .. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

304 Fosta, telgraf ve te* 

4 000 
15 000 

19 000 

im 0 : i 
F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil 

lef on ücret ve masraf
ları 

22 Vilâyetler telefon mas
rafları 
REÎS —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

REİS —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları iş

letme masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onar

ma masrafları 

; Fasıl yekûnu 

REÎS —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 
1201 Maaşlar 

12 Vilâyetler memurla
rı maaşı 3 500 000 
EEÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

219 Hâkim tahsisatı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl yekûnu 

451 Yayın masrafları 
30 Adlî kanun, nizamna

me ve yönetmeliklerin 
hazırlama ve düzenleme 

Zam 

5 000 

35 000 

80 000 

30 000 

110 000 

3 500 000 

30 000 
10000 

40 000 

- 8 3 0 — 



F. 

202 

206 

301 

302 

305 

307 

t ; 27 
M. Tahsisatın nev'i Tenzil 

masrafları 40 000 
REÎS — Kabul eden-

„, 1er... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri üc

reti 
12 Vilâyetler hizmetlileri 

ücreti 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl yekûnu 

4178 ve 4598 saydı 
, kanunlar gereğince ya
pılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları 
cuk zammı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Merkez daireleri büro 
masrafları 

60 Isıtma 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vilâyetler büro mas
rafları 

60 Isıtma 
, REÎS — Kabul eden

ler. j Etmiyenler... K a \ 
bul edilmiştir^ 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vaiife har

cırahı 
REÎS — Kabul eden-

21,1 
Zam 

4 000 

25 000 

29 000 

40 000 

30 000 

200 000 

40 000 

50 000 

215 000 

.1959 0 ; 1 
F. M. Tahsisatın nev'i 

1er... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Fasıl yekunu 

/ 3 0 8 4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek teda
vi masrafları ve harcı-

• rahlan 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl yekûnu 

450 Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulan öğ
rencilere verilecek 
burslar 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münase
betlerin gerektirdiği 
masraflar 

30 Hükümetimizin üyesi 
bulunduğu Milletler
arası Ahvali Şahsiye 
Komisyonunun 1958 
yıl) Eylül ayında mem
leketimizde yapacağı 
kongrenin her çeşit 
masrafları karşılığı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

476 Kaymakamlık ve mes
lek kursları 

11 Kursa gelecek me
murların harcırahları, 
gündelikleri, inceleme 
gezileri, harcırahları 
ye her çeşit uygulama 
masrafları 
REÎS — Kabul eden-

Tenzil Zam 

265 000 

5 000 
37 000 

42 000 

* 

18 000 

17 000 

1« 000 

m~. 



F. M. Tahsisatın nev'i 
t : 27 

Tenzil 
2İ.1.1D59 

Zam i F. M. 

ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

228 

307 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
Konferans ücreti 6 500 
EElS —- Kabul eden- > 
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 200 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Jandarma Umura Kumandanlığı 
305 

307 

308 

Kira bedeli 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
4598 ve 5501 sayılı ka
nunlar gereğince öde
necek tedavi masraf
ları ve (harcırahları 

12 Vilâyetler 
EElS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları. 
31 Vilâyetler taşıtları iş

letme masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Muayyenat 

10 Tayınat 
20 Yem 
30 Yakacak, aydınlatma 

ve ısıtma 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl yekûnu 

409 

10 000 

200 000 

10 000 

160 000 

1 000 000 
85 000 

610 000 

1 695 000 

C : 1 
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411 Harb malzemeleri ve 
teçhizat 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti 
304 Posta, telgraf ve tele

fon ücret ve masraf
ları 

12 Ecnebi memleketler
deki teşkilâtın her 
türlü haberleşme mas
rafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife har

cırahı 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

403 Temsil ve ağırlama 
masrafları 

20 Delet reisleri, misafir
leri ve ecnebi elçile
rin ağırlama masraf
ları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

453 Milletlerarası müna
sebetlerin gerektirdi
ği masraflar 

20 Kongre, konferanslar 
ve komisyonlara işti
rak edeceklerin har
cırah ve masrafları 

21 Reisicumhurun ve Baş
vekilin yabancı mem
leketlere yapacakları 
seyahatlerin gerektir-

Tenzil Zam 

160 000 

300 000 

200 000 

250 000 

450 000 

300 000 

1 000 000 
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diği her türlü masraf
lar 

Fasıl yekûnu 

600 000 

1 600 000 

* SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum 
efendim. 

RElS — Buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, Hariciye Vekâleti bütçesinin 453 ncü 
faslının 20 ve 21 nci maddelerinde Devlet Reisi
nin ve Hükümet Reisinin dışarıya yapacağı se
yahatlere ait masraflarda para yetmediği için 
bütçeden aktarma istenmektedir. 453 ncü fasla 
şöyle bir göz atalım : 1950 de sıfır, 1954 de 
1 401 300, 1955 te 738 797, 1956 da yok. 1957 
de de çok artmış 1958 de yine artmış, 1959 büt
çesine de 381 000 lira konmuş. 1958 bütçesine 
200 bin lira konmuş, yetmemiş, şimdi münakale 
suretiyle tamamlanmak isteniyor. Malî yılın 
nihayete ermesine bir buçuk ay kalmıştır. İste
nilen 600 000 lira bir buçuk ay içinde yapıla
cak masraf mıdır, yoksa masraf yapılmıştır da 
şimdi mi istenmektedir? Bütçe mevzuatına göre 
karşılığı konulmadan masraf yapılamıyacağma 
göre, şayet yapılmış bir masraf için para akta-
rılıyorsa bu usulsüzdür. Zannedersem geçen 
yıl ve evvelki yıllarda da bu şekil aktarmalar 
yapılmıştı, yine çıkmış, huzurunuzda bunların 
usulsüz olduğunu izah etmiş idim. Görülüyor 
ki, usulsüzlükler devam ediyor. Biz fakir bir 
milletiz, 600 bin lira bütçede evvelâ tesbit edi
lenle aşağı - yukarı bir milyon lira demektir, 
çoktur. Bu, bir buçuk aylık zaman için ise is
tenilen meblâğ yine çoktur, karşılığı alınma
dan harcamalar yapılmış ise bu da yanlıştır. Ve
kilden bu hususun izahını rica edeceğim. 

RElS — Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, Riya
seti Cumhura aidolarak gözüken 600 bin lira 
Afganistan seyahati dolayısiyle yapılmış ve bun
dan sonra yapılması muhtemel masrafları ihtiva 
etmektedir. Bütün tahsisat ilâvelerinin Büyük 
Millet Meclisinden münakale istemek ve ek öde
nek alınmak suretiyle yapılması usuldür. Âcil 
bâzı ahvalde buna imkân hâsıl olmadığı, bazan 

1959 C : l 
müşahede edilmiştir. Tahsisat mevcudolmadığı 
ve fakat seyahatin muhakkak yapılması icab-
ettiği bir sırada bu gibi 'masrafların ihtiyar 
edildiği, edilmesine zaruret hâsıl olduğu malûm
dur. Keyfiyet' bundan ibarettir. Biz de Bütçe 
Encümeni olarak bu masrafların, tahsisat bittiği 
takdirde, Meclisten ek ödenek almak veya mü
nakale yapmak suretiyle yapılmasını daima te
menni ettik ve yine de etmekteyiz. 

REİS — Başka söz istiyen var mı?... Faslı 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

201 
Maliye Vekâleti 

Maaşlar 
11 Merkez memurları ma-

206 

218 

302 

aşı 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 
yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları ço
cuk zammı 

12 Vilayetler memurları 
çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 
15 nci maddesi gere
ğince ödenecek kasa 
tazminatı 
REİS — Kabul eden
ler...Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vilâyetler büro mas
rafları 

60 Isıtma 
RElS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

200 000 

20 000 

100 000 

120 000 

150 000 

100 000 
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Basılı kâğıt , ve def
terler 

} i BEÎS -~ Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vilâyetler kira be
deli 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmişti]'. 

Harcırahlar 
82 Defterdarlar, malmii-

dürleri, varidat mü
dürleri, millî emlâk 
müdürleri kontrol 
memurları devir ve 
teftiş hareırahl arı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek te
davi masrafları ve 
harcırahları. 

12 Vilâyetler 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vergi tahsil masraf
ları 

20 Menkul ve gayrimen
kul malların haciz, 
ilân, satış ve taşıma 
masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kn-
bul edilmiştir. 

Hazine muameleleri 
masrafları 

20 Para taşıma masraf
ları 
REÎS '— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Mîllî mülkler muame
leleri masrafları 

Tenzil Zam 

150 000 

F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

80 000 

15 000 

20 000 

15 000 

150 000 

50 000 

606 
500 000 

20 Menkul ve gayrimen
kul mallar umumi 
masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi
ne yardım 

REÎS — Sırrı Atalay. 
SİRRİ ATALAY (Kars) - Maliye Vekâleti 

bütçesinin 606 ncı faslı, 1958 bütçesiyle, İstan
bul Üniveraitesine ayrılmış bulunan tahsisattan 
500 bin lira tenzil edilmektedir. İstanbul Üni
versitesi gibi çeşitli ihtiyaçları ve dertleri bulu
nan büyük bir müesseseden 500 bin liranın ta
sarruf ve tenzil edilmesi hususunun nereden ne
şet ettiğini Vekil Beyden öğrenmek isterim. 
Bundan sonra gelecek olan 607 nci fasılda 1,5 
milyon lira Teknik Üniversiteden tenzil edil
mektedir. Bu nereden artırıldı? Bütün ihtiyaç
lar karşılanmış olmasına rağmen Üniversite ta
rafından aktarılması kendilerine teklif edilmiş 
de mi bu tenzil yapılmıştır? Vekil Beyden, bu 
hususları öğrenmek istiyorum. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) -— Muhterem arkadaşlarım; bu 
mevzuubahsolan 500 bin lira Üniversitenin tah
sisatından kesilmiş olan bir miktar değildir. 
1957 den devredilen nakit noksan tesbit edilmiş, 
bu defa fazla konulmuş, kullanılmıyacak bir tah
sisattır. Dolayısiyle diğer ihtiyaçlara sarf edil
mek üzere buradan münakale yapılmaktadır. 
Yani Üniversitenin her hangi bir fasıl ve mad
desine tahsis edilmiş olan tahsisattan hiçbir za
man kesinti yapılması mevzuubaMs değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — B i r sual sora
cağım. Efendim; Üniversite bunu kendisi kul
lanamaz mıydı! 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Üniversi
tenin zaten masraf tahsisatı vardır. Bütün al
dığı tahsisatları kullanmak mevkiindedir. Üni
versitenin tahsisatının her hangi bir faslından 
tenzilât yapılmış değildir. 

REÎS — Başka söz talebeden var mı> Yok. 
Söz istiyen olmadığına göre, 606 ncı faslı rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 
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607 istanbul Teknik Üni
versitesine yardım 1 500 000 
REİS— Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet borçları 
826 2434, 4171,5676, 6377, 

5282, 5359,5852,6336, 
5824, 6352, 1375 ve 
2745 sayılı kanunlar 
gereğince yapılan is
tikraz ve temin olu
nan krediler 

51 38 milyon dolarlık 
Marshall kredisinin fa
izi . 2 467 500 

52 38 milyon dolarlık 
Marshall kredisinin it
fası 3 842 250 

56 36 milyon dolarlık 
Marshall kredisinin fa
izi 2 397 000 

57 36 milyon dolarlık 
Marshall kredisinin it
fası 2 675 150 

61 11 milyon 200 bin do
larlık Marshall kredi
sinin faizi 791 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti , 
201 Maaşlar 

12 Vilâyetler memurları ^ 
maaşı 4 650 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince ya
pılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları 
çocuk zammı 700 000 

217 

308 

418 

425 

40 Yakacak zammı 

Fasıl »yekûnu 

REİS — Kabıü eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunları gereğince 
verilecek ücret ve taz
minatlar 

30 Meslekî ve teknik 
okullar öğretmenleri
nin ders, eksersiz ve 
şeflik ücretleri 

40 Ders ücretleri 

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek teda
vi masrafları ve har
cırahları 

12 Vilâyetler 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lise, ortaotkul ve 
İmam - Hatip okulları 
umumi masrafları 

10 Lise ve ortaokullar 
umumi masrafları -
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ecntebi memlekeüere 
gönderilecek öğrencile
rin her çeşit masraf
ları 

11 Basın - Yayın ve Tu
rizm Umum Müdürlü
ğü 

15 İşletmeler Vekâleti 

Tenzil Zam 

200 000 

900 000 

1000 000 
2 500 000 

3500 000 

100 000 

250 000 

50 000 
5 000 

585 
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16 Çalışma Vekâleti 

î s 27 

Tenzil 

10 000 

21.1.1959 
Zam F. M. 

Fasıl yekfinu 65 000 

201 

206 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 
307 Harcırahlar 

30 Müfettişler harcırahı 30 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Maaşlar 

12 Vilâyetler memurları 
maaşı " 440 000 
REÎS —• Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
4178- ve 4598 sayılı 
kanunlar gereğince 

. yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları 
çocuk zammı 350 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 
3656 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para 
mükâfatı 4 500 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro 
masrafları 

60 Isıtma 15 000 
RE IS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vilâyetler büro mas
rafları 

60 Isıtma 30 000 
REÎS — Kabul eden-

207 

301 

302 

C : 1 
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ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
22 Bulaşıcı ve salgın has

talıklarla savaş mu
vakkat vazjfe harcı
rahı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 

Tenzil Zam 

309 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Taşıt masrafları 
42 Bulaşıcı ve salgın has

talıklarla savaş taşıt 
masrafları 

45 Sıtma ile savaş taşıt 
masrafları 

46 Veremle savaş taşıt 
masrafları 

47 Hastaneler, sıhhat ve 
içtimai muavenet ku
rumları taşıt masraf
ları 

-j^y Fasıl yekûnu 

422 

EP]ÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bulaşıcı ve salgın has
talıklarla savaş umu
mi masrafları 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

100 000 

4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek te
davi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

• 

<> 
o 25 

• 2 8 

500 
000 

500 

50 000 

40 000 

50 000 

100 000 

240 000 

150 000 
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426 Veremle savaş umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

427 Hastaneler, sıhhat ve 
içtimai muavenet ku
rumları umumi mas
rafları 

10 Devlet hastaneleri 
40 Sağlık merkezlen 
50 Doğum ve çocuk ba

kımevleri 

Fasıl yekunu 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

428 Hıfzıssıhha müessese
leri umumi masraf
ları 

10 T. C. Refik Saydam 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 
307 Harcırahlar 

50 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin har
cırah ve başka mas
rafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun,ge
reğince ödenecek te
davi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

BEÎS — Kabul eden-

500 000 

6 600 000 
750 000 

750 000 

8 100 000 

350 000 

30 000 

C : 1 
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ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
20 Teknik yardımdan fay

dalanarak ecnebi mem
leketlere gönderilecek
lerin harcırah ve mas
rafları 25 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 
307 Harcırahlar 

50 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin har
cırah ve başka mas
rafları 12 500 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek te
davi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 5 000 
12 Vilâyetler 7 500 

5 000 
50 000 

55 000 

Fasıl yekûnu 

REÎS —̂  Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Münakalât Vekâleti 
307 Harcırahlar 

50 Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin har-
cırahlariyle başka mas
rafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler..; Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti 
301 Merkez daireleri bü

ro masrafları 

12 500 

50 000 
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30 Demirbaş 
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Tehzil 

2 000 
3 000 
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302 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vilâyetler büro mas
rafları 

40 öteberi masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
30 Müfettişler harcırahı 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun ge
reğince ödenecek te
davi masrafları ve har
cırahları 

i l Merkez 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili iş

letme masrafları 
REÎS - - Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sanayi Vekâleti 
308 4598 sayılı Kanun ge

reğince ödenecek te
davi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 

Fasıl yekûnu 5 000 

5 000 

2 000 

5 000 

5 000 

2 000 

12 Vilâyetler 1 500 

Fasıl yekûnu 4 000 

419 

10 000 

453 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6309 sayılı Maden Ka
nunu gereğince ya
pılacak bilûmum ilân 
ve sair masrafları 
REÎS — Kabul eden
ler. .. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Milletlerarası müna
sebetlerin gerektirdi
ği masraflar 

20 Konre ve konferans
lara iştirak edecek
lerin harcırah ve mas
rafları 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 
304 Posta, telgraf ve te

lefon ücret ve mas
rafları 

11 Merkez posta ve tel
graf ücretleri 

21 Merkez telefon mas
rafları 

22 Vilâyetler telefon mas
rafları 
REÎS — Kabul eden
imi edilmiştir. 
ler... Etmiyenler... Ka-

1 750 

15 000 

15 000 

25 000 

Fasıl yekûnu 55 000 

2 500 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 500 
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Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife har

cırahı 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 

21 Merkez taşıtları işlet
me masrafları 

22 Merkez taşıtları onar
ma masrafları 

31 Vilâyetler taşıtları iş
letme masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları 
onarma masrafları 

î : 27 
Tenzil 

21.1.1959 
Zam P. M. 

10 000 

5 000 

2 500 

5 000 

2 500 

Fasıl yekûnu- 15 000 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Ankara, istanbul ve 
İzmir radyo istasyon 
ve stüdyoları yönetim 
ve işletme masraf
ları 

40 İşletme ve başka her 
çeşit masraflar 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Satmalmacak makina, 
alet ve gereçler 

11 Matbaaya alınacak ma-
kinalar bedeli 40 000 

12 Saraylarda yeniden te
sis olunacak elektrik 
ve telefon tesisleri 
masrafları; 373 000 

14 Yıldız Sarayı Şale 
Şöşkü için alınacak 
moto - pomp ile sey
yar benzin motorlu, 
pompa bedeli "'"" 35000 

50 000 
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[s/Mhsisatm nev'i Tenzil Zam 

Fasıl vekÛnuL 448 000 

REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve kü
çük yapılar 

20 Millî Saraylar 300 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun ge
reğince satmalmacak 
taşıtlar 40 000 
REÎS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur 
701 Yapı onarımı ve küçük 

yapılar -7 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
731 İstimlâkler 

20 .6603 sayılı Kanunun 
muvak birinci maddesi 
mucibince ödenecek 
tahvil bedelleri ve ka
nuni faiz karşılığı 169 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. V 

' '-î 
Emniyet Umum Müdürlüğü 

751 Satmalmacak makina, 
vasıta ve malzemeler 

40 Binek hayvanları 'sa
tmalına ve teçhizat be
delleri - ;. 35 ooo 
REİS — Kabul eden- ' 
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
701 Yapı onarımı ve kü- "';;' 

çük yapılar s 200 000 
REİS —Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Tenzil Zam ! 

735 Millî Emlâk tefevvüz 
ve satmalma masraf
ları 300 000 
RElS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun ge
reğince satmalınacak 
taşıtlar 

11 Başvekâlet 50 000 
15 Hariciye Vekâleti 66 400 

Fasıl yekunu 116 400 

REÎS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — 3827 sayılı Ka

nunla taşıtlar alınmaktadır. 1958 bütçesinde 
Başbakanlık için 4 binek otomobili ve bir cip 
alınması için tahsisat konmuştur. Bunlardan 
3 tanesi mubayaa edilip Başbakanlığa verilmiş
tir. Başbakanlık ve Hariciye. Vekâleti için birer 
otomobil alınması için para yetmemiş, aktarma 
istenmiştir. Yekûnu da 116 bin lira tutmaktadır. 

Muhterem, arkadaşlar; iki noktanın tesbit 
edilmesi lâzımdır : Birisi, hakikaten böyle oto
mobillere ihtiyaç var mıdır? 1946 - 1950 arasın
da mütaaddit defalar Demokrat Parti Meclis 
Grupu adına yapılan ve taahhüdedilen sarih 
vaitlerde bilhassa resmî otomobillerde, hele Dev
let ve Hükümet Reislerinin otomobillerinde âza
mi tasarruf yaptfaeağı ifade edilmiştir. Buna 
rağmen masraf gittikçe artmaktadır. İkincisi 
farzı mahal otomobile ihtiyaç olsa en lükslerin
den, en pahalılarından almaya lüzum var mı? 
Son zamanlarda bütçe müzakerelerinde Adliye 
Vekâletine ait en lüks bir araba 125 bin lira
ya almıyor. 

Diğer hususlarda, meselâ memur çocukları 
ihtiyacı ve Emniyet Umum Müdürlüğünün taşıt
ları gibi diğer taşıt masrafları" üzerinde durma
dım. Fakat tasarruf yapılmasını vadedenler bi
zatihi kendi masraflarını kısmazlarsa diğerlerin
den yapamazlar, ama bizatihi kendi masrafla
rında tasarruf yapmak mümkün olursa diğerle
rinde de olur tasarruf, iktidarın başında olan
ların riayet etmesi lâzımgelcn bir vecibedir. 
Onun için lütfetsinler, kerem buyursunlar, bu 

1959 C : l 
lüks arabalar için masraf yapmasınlar. Tasar
rufa mecburuz, iktisadi kalkınma, refah tasar
rufla mümkündür. 

Muhalefet yıllarında resmî araba saltanatı 
aleyhinde idiniz. O zzaman Devlet için ne mik
tarın zaruri, ne miktarın israf olduğunu bildi
riyor ve taahhüdediyordunuz? O zamanki gö
rüşlerinize neden sadık kalmıyorsunuz,, dünkü 
iddia ve taahhütleriniz mi, bugünkü tutumunuz 
mu doğru? O halde bugün imkân elinizde iken 
tasarruf etmeye mecbursunuz. Bu taşıt masraf
ları gittikçe elimden geldiği kadar çıkacağım, 
fikirlerimi savunacağım. Niçin en. pahalılarını 
alıyorsunuz? Hakikaten zaruret var mıdır? 
Bir yıl içinde Başvekâlete dört otomobil almaya 
hakikaten zaruret var mıdır? Ben izmir'de göz
lerimle bizzat gördüm; 0024 numaralı resmî ara
ba hanımları taşımaktadır. Yazıktır bu fakir 
millete. 

REİS — Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL-. 
GlNv (izmir) — Muhterem arkadaşlar; Sırrı 
Atalay arkadaşımız yeniden bir hizmet ve tah
sisat kabulü mevzuubahismiş gibi konuştular. 
Hakikati halde burada görülen miktarlar büt
çede tahsisatı verilmiş ve mubayaası Meclisçe 
kabul edilmiş olan masraflara, aittir. Şimdi Ha
riciye Vekâleti için sipariş edilen araba dört 
Ağustos kararından sonra geldi. Bu, evvelce tah
min edilen fiyattan, kur farkı dolayısiyle, daha 
pahalıya yani 92 bin liraya mal oluyor. Bütçe
nin tanzimi sırasındaki vaziyet o değildi. Bina
enaleyh, gelmiş olan arabanın kur farkını, 
primden mütevellit maliyet farkını ödemek için 
buraya munzam tahsisat verilmesi ve münakale 
yolu ile karşılanması icabetmiştir. Başvekâlete 
ait arabaların durumu da budur. 1958 bütçesin
de kabul edilmiş olan tahsisatın istimalinden 
başka bir şey yapılmamaktadır. Burada muba
yaasına Meclisçe ruhsat verilmiş olan, 1958 büt
çesinde karşılığı bulunan otomobiller mevzuu-
bahistir. 4 binek ve bir jeep otosu alınacaktı. Üç 
binek otosu alınmış ve 4 ncü binek otosunun 
alınması için bu tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 
Binaenaleyh, arkadaşımızın «lüks otomobil alı
nıyor, fazla masraf yapılıyor» şeklindeki müta
lâaları bu kanunu ilgilendirmemektedir. Burada 
Yüksek Meclisin kabul etmiş olduğu, bu araba
ların mubayaasından mütevellit bir fark mey-
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zuubahistir. Araba da geldiği ve diğeri mubaya,, 
edileceği için bu fark da zaruri olarak müna
kale yolu ile karşılanmaktadır. 

REİS — Sırrı Atalay. 
, SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım; bir meblâğın bütçeye konması demek 
onun üzerinde artık tartışma yapılmıyacak, o 
vâcibülittibadır demek değildir. Bütçe Encü
meni Mazbata Muharririnin bunu bilmesi lâzım
dır, esasen bilirler de. 

Arkadaşımız nedense sualime cevap verme
diler. Halbuki ben sarih olarak sordum; haki
katen bu arabalara ihtiyaç var mı? Kendilerine, 
Başvekâlete dört otomobil tahsis edilmiş. Bunu 
tasarruf edemezler rai idi? Mutlaka almak mı 
lâzım? Asıl marifet verildiği halde tasarruf et
mektir. 

Arkadaşım diyor ki ; bu fark aradaki kur 
farkından tevellüdetmiştir. İyi ; Cadillac olma
sın da Chevrolet olsun. Bu sözüme ne derler? 

Sonra, mevcut otomobiller kullanılamıyaeak 
halde midir? Ben Yaz aylarında gözlerimle gör
düm; 0024 NTo. lu otomobil İzmir'de hanımları 
dolaştırıyordu. Bir tarafta en pahalısını alırlar. 
Biz B. M. Meclisi olarak teşriî murakabemizi ne
rede kullanacağız? 
. REÎS — Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL 
* OÎN (izmir) — Efendim, Sırrı Atalay Bey arka

daşımız bütçe tekniğini her halde bilirler, bil
meleri lâzımdır. Diyorlar ki, «Verilen bu tah
sisatı muhakkak kullanmak şart mıdır?» Büyük 
Millet Meclisince lüzumu takdir edilmiyen bir 
tahsisatın verilmediğini arkadaşımız takdir eder
ler. Bu tahsisatın verilmiş olması bu arabala
rın satmalmmasma Büyük Millet Meclisince lü
zum görüldüğünü ifade eder. Lüzum görül» 
dükten sonra pek tabiîdir ki, bu arabalar mu
bayaa edilecektir. Sebesiz olarak bütçeye gir
miş bir tahsisat değildir. Arkadaşımızın bu iti
razını 1958 bütçesine bu tahsisatın alındığı za
man yapması icabederdi. O zaman belki yap
mıştır, fakat Büyük Millet Meclisince bu itiraz
ları varit görülmemiş ve tahsisat kabul edilmiş 
tir. Kabul edilen bir tahsisatın sarf edilmesin
den daha normal bir şey olamaz. 

Cadillac olmasın da Ford olsun meselesine 
gelince; bu mesele Cadillac veya Ford meselesi 
değil, kur meselesidir. Arkadaşımız bilirler ki. 
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4 Ağustos kararlarından sonra otomobil fiyat
ları % 220 otomatikman artmıştır. 

Hariciyenin arabası izmir'de görülmüş. Bu 
husustaki itirazları da vâridolaınaz. Pekâlâ 
izmir'de de bulunabilir, başka yerde de buluna
bilir. Yani vekâlet arabalarının münhasıran 
Ankara'da kullanılması için tahsisat verilmesi 
diye bir şey yoktur. Pek tabiîdir ki, bir hizme
te tahsis edilmiş arabalar o hizmetin icabettir-
diği yerlerde görülecektir. Bu gibi itirazları 
bendeniz yerinde mütalâa etmem. 

Arkadaşımız bir suiistimal ileri sürüyorlar
sa bunun ispatı için delillerini getirmeleri lâ
zımdır. Bir vekil arabası İstanbul'da da, izmir'
de de, Ankara'da da kullanılacaktır, pek tabii 
o hizmetin icabı olarak ve kanunun verdiği sa-

. lâhiyetler dâhilinde. 
RElS — Hüseyin Balık 1 
HÜSEYİN BALIK (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu şekilde gelen kararları hemen 
kabul etmek âdeta itiyat haline geldi. Geçen 
sene münakaşasını yaptık; 4 araba almacakmış 
ama paramızın değeri üzerinde yaptığımız ope
rasyon sonunda bu para kifayet etmiyoraıuş... 

i Ne olur bizde 3 tane ile iktifa etsek. JEğer bu 
para ayarlaması sonunda yetişmiyen tahsisatlar 

I için hep münakale teklifleri gelirse jbizim hali-
' miz ne olur? Burada israftan kaçınalım de-
I mezsek nerede diyeceğiz? 
| Bütçe Encümenindeki müzakeresi sırasında 
I saatlerce münakaşa edildi. "Müsteşar beyefendi 

bunu müdafaa etti, Bütçe Encümeni son olarak 
J bu dört arabayı Başvekâlete verdi. Şimdi son 
i kotada gelmiş üç tane araba daha var, bunları 
| da verelim deniyor. Biz nejzaman millet olarak, 
i mebus olarak, Meclis olarak murakabe yoluna 
I gideceğiz? Mutlaka gelen bir şeyi, her şeyi ka-
| bul etmek zorunda mıyız? Mutlaka bunu bir 
1 emir mi telâkki edeceğiz? Mutlaka bunları böy-
I le kabul mecburiyetinde miyiz arkadaşlar? 
! (Sağdan «Doğru doğru» .sesleri) 
| REİS — Sırrı Atalay. 
| SIRRI ATALAY (Kars) — Bütçe Mazbata 
I Muharriri; «Mademki bütçeye konmuş, kulla

nılır.» diyor. Ama şimdi müzakere edildi, bu 
münakale açıkça gösteriyor ki, • bütçeye bir 
taraftan tenzil ve bir taraftan zam yapılıyor. 
Kendileri bir taraftan kullanılmadığını burada 

( ifade ediyorlar, diğer taraftan burada bir mü-
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nakale yapıldığına göre demek ki, bir tezada 
düşmektedirler. Ve yine kendisi bütçenin bu
rada müdafasmı yapıyor. Zammedilen 20 mil
yon küsur meblâğın karşılığında tenzil edilen 
miktarlar yok mudur? Tenzil edilen 1958 büt
çesine konmamış, mıdır"? Konulmuştur. O 'hal
de tezat içinde olan kimdir? Demek ki, kulla-
nılmıyan para var. Bunun adına tasarruf di
yoruz. 

Mazbata muharriri bize bütçenin tertibin
den, tekniğinden bahsetmektedir. Kendisi ga
zeteci olduğu halde bütçenin tekniğini, yapabi
liyor, bulabiliyor. Arkadaşlarımız da en az ken
disi kadar bütçenin tekniğine vâkıftırlar; bu
nu öğrenebilirler. Bu, kendisine mahsus bir 
imtiyaz değildir. 

Sonra arkadaşımız diyor ki, resmî otomo
bil işi ne? Resmî otomobilin burada geçen gün 
Muhterem İzzet Akçal 'la münakaşasını yaptık. 
Bu, milyonları aştı. 1949 bütçesi üzerinde on, 
on beş milyon bütün nakil vasıtaları için çok 
görülürken bugün yüz milyonu bulmuştur. 

Hakikaten otomobilde aşırı bir. israf vardır, 
bir ıstırap vardır. Muhterem arkadaşım-lüt
fen baksın, bugün Türkiye'deki meclisi idare 
reisi veya meclisi idare ^başkanlarının eniri al
tında sabahtan akşama kadar yüz biner liralık 
en lüks otomobiller bulunmaktadır. Meclisi 
idare başkanları hangi hizmetin karşılığı bu 
arabaları kullanırlar, haftada bir defa toplan
mak için mi? Bunun için mi altlarında yüz bin 
liralık otomobil var, Belızat Bilgin Bey? Misal 
istiyorsunuz, dolu. Yalnız hangi hizmete kar
şılık yüz bin lira tahsis ediliyor? (0024) nu
maralı kırmızı plâkalı resmî arabayı söyledim, 
yazın İzmir'de Fuarda hanımları taşıyordu. 
İstiyor musunuz, resmî araba saltanatını İçtü
züğün 175 nci maddesi gereğince bir Meclis 
tahkikatı mevzuu yapalım? Yapalım mı, Muh
terem Befhzat Bey? Hangi zaruri ihtiyacın kar
şılığı 50 - 60 bin liralık ek ödenekle gelinmek
tedir? Bunu hangi zaruret icabettirmektedir ? 
Bize söylemeleri lâzım; bu 4 otomobil ve bir 
cipi niçin tasarruf cihetine gitmiyoruz? Dört 
olacak yerde neden üç. tane olmuyor, izah et
mediniz, tatmin etmediniz. Niçin tasarruf ci
hetine gidilmesin? Büyük Millet Meclisinden 
ve Hükümet Reisinden başlamak suretiyle ta
sarrufa mecburuz. Aksi takdirde ıstırap çeken 
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aşağı kadamedeki memur ve hizmetlilerden 
bunları bekliyemeyiz. 

REİS — Encümen buyurun. 
BÜTÇE EN. M. M. BEHZAT BİLGİN (İz

mir) —- Müsaade buyurursanız sırası ile cevap 
vereyim : 

Hüseyin Balık arkadaşımız döviz sarfiyatın-
I dan, tasarruf lüzumundan bahsettiler. Bu tasar

rufu bendeniz de takdir ediyorum, lüzumuna kaa-
niim. Benim bahsettiğim kur farkı sadece Harici
ye Vekâleti için mubayaa edilen arabaya aittir, 
60 bin liradır. 

Başvekâlet için mubayaa edilen arabalar dı
şarıdan alınmamıştır. Malzeme Ofisinden alınmış
tır. Memleket dâhilinde bulunan arabalar Ofisçe 
satınalmmak suretiyle hizmete konulmaktadır. 
Binaenaleyh zannederim ki, Hüseyin Balık arka
daşım bu mevzuda döviz israfı olmadığı keyfiye
tini bu suretle takdir buyururlar. 

Sırrı Atalay arkadaşımız meseleyi hakiki ça
pında mülâhaza etseydi diyecek olmazdı. Devlet 
dairelerinin emrinde 100 milyon liralık otomobil
ler kullanılmaktadır, diyorlar. Bu katiyen varit 
değildir, hajTaldir, dışarıya karşı bilmiyorum ne 
şekilde bir propaganda ' maksadiyle kullanılmak
tadır. Binaenaleyh burada, Devlet dairelerinde 
100 milyon liralık otomobiller kullanılıyor, deme
leri bu müzakerelerin seviyesine yakışmaz her 
halde. 

İkinci nokta, «Bütçe tekniğine biz de vâkıfız» 
diyorlar. Ben de zaten vâkıf oldukları için naza
rı dikkatlerini celbettim. Buraya bir münakale 

j kanunu ile geldik, bu kanuni bir şey, her bütçede 
görülen bir şeydir. Bâzı masraflar yetmiyor, bâ
zı masraflar birçok sebeplerle tam olarak yapıl
maz, bâzıları da noksan yapılır. Bâzı masraflarda 
da tahminlerden deplasman olur. Yoksa bütçede 
her masrafın katiyetle santimi santimine, kuruşu 
kuruşuna her masrafa ne kadar tediye yapılaca
ğı tesbit edilemez. Tabiidir ki, masraflar kabul 
edilmiş olan hizmetlerin karşılığı olarak bazan ar
tar ve bazan da eksilir. Münakale de, yapılması 
gerekli olan masrafların karşılığı, olarak yapılır. 
Bunda hayret edilecektir mevzu yoktur. 

Arkadaşımız tasarruftan bahsettiler. Malû
munuz olduğu üzere tasarruf bütçe hazırlanırken 
vâridolan bir keyfiyettir. Devlet tarafından ya
pılacak olan masrafların santimi santimine müza-

! keresini, münakaşasını yapıyoruz. O zaman her 
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hangi bir tahsisatı fazla görürlerse Sırrı Atalay 
arkadaşımız veya diğer arkadaşlar gelirler, bu 
tahsisatın fazla olduğundan bahsile indirilmesini 
istiyebilirler. Bütçe Encümeninde bunun için 
uğraşılıyor, bazan tahsisat azaltılıyor, bazan da 
ilâveler yapılıyor. Konulmuş olan tahsisat ise za
rureti kabul edilmiş olan hizmetlerin karşılığıdır. 
Meclisi Âli tarafından, kabul edilmiş tahsisatın 
kullanılmaması iddiası nâbecadır. Lüks müta
lâa ettikleri dört otomobili Meclis zaruret olarak 
mütalâa etmiş ve tahsisatını koymuştur. Elbette 
bu tahsisat gereğince o otomobiller mubayaa edi
lir. Bunu bir israf diye göstermek Meclisi Âlinin 
kabul etmiş olduğu bütçeye bir riayetsizlik olur. 
(Sağdan, gürültüler) Meclis kabul ediyor bir hiz
meti. Arkadaşımız geliyor ve diyor ki, bu hizmet 
yapılmamalıdır, konan bu tahsisat fuzulidir. Bu
nu söyliyebilirler, rey verilir, akalliyette kalırlar. 
Meclisin kabul etmiş olduğu bir tahsisat şüphe
siz bir hizmetin karşılığıdır ve onun yapılması 
icabeder. Mesele bundan ibarettir. 

RElS — îzzet Akçal. 

ÎZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşla
rın, aleyhte söz alan arkadaşlar, Hükümeti ni
çin geç kalmıştır, Muvazenei Umumiye Kanu
nu kabul edileli §u kadar zaman geçmiştir, di
ye muaheze etmiş olsalardı ben kendilerine iş
tirak edecektim.' Bütçe, bir kanundur. Bu ka
nun Büyük" Millet Meclisince kabul edilmiştir. 
Komisyonda ve Heyeti Umumiyedeki münaka
şaları sırasında Başvekâlete şu kadar otomobil 
ihtiyacı için verilmesi lâzımgelen hükmü ve
rilmiş ve bütçeye tahsisatı konmuştur. Artık 
Hükümetin, icra organının vazifesi bu kanu
nun hükmünü mutlaka yerine getirmektir. Or
tada bir kanun vardır, 3824 numaralı Kanun. 
Arabaların sureti istimali hükmünü tadil yö
nünde bir kanun tadili teklifi getirmiş olsalar
dı, otomobiller şöyle kullanıldı, böyle kullanıl
dı, suiistimal edildi yönünden söz söylemeğe 
haklan olabilirdi. 

0024 numaralı otomobil hikâyesi çıkarılıyor. 
Bunun yeri burası değildir. Bir kanun vardır. 
Bu kanuna göre kırmızı plâkalı arabayı verdi
niz mi, yani cetvele ithal edildi mi-, ondan aile
si efradı istifade edebilir. Kaldı ki, bu misa
firlere verilmiş bir araba olursa haricî münase
betleri inkişaf ettirdiğimiz bir sırada bunun 
üzerinde artık konuşmamak lâzımdır. İzmir'de 
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j gezer, Ankara'da gezer, İstanbul'da gezer. Gez

dirmemek isteniyorsa bir kanun teklifi ile ar
kadaşlarımızın gelmesi lâzımdır. Ben de ken
dileriyle beraber münakaşalarına iştirak ede-

I rim. Ama şimdi bunun konuşulmasının yeri 
değildir. 

Ağustostan sonra dahi bir hayli zaman geç
miştir. Hükümetten sormak isterim, bütçe ka
nunu ellerine verileli, yani icra edin, diye Bü-

I yük Millet Meclisinin emir verdiği tarihten bu 
zamana kadar bir hayli zaman geçti. Niçin 
alınması icabeden arabaları mubayaa etmedi
niz? Bedeli 90 bin küsur liradır. Bir taraftan 
veriyorsunuz bir taraftan da kur farkı olarak 
mühim bir kısmını geri alıyorsunuz. Her dolar 
için 9 lira veriliyor,' 6 lira 20 kuruşunu da 
yine Hazine geri almaktadır. 

Zihinleri karıştırmamak için bedeli dolar 
olarak hesabedin 2 500 - 3 000 dolar ile ifade 
edilsin, Bir Başvekil için alınacak arabanın 
sağlam bir araba olması münakaşa edilebilir mi? 
elbette iyi ve sağlam bir araba olacaktır. 

Arkadaşlarımız zannediyorum ki ne arabanın 
kıymeti ve ne de markası üzerinde durmamak
tadırlar. Yalnız araba sui istimalinden bahset
mektedirler. Bu hususun halledilmesi için ken
di kanaatlerine uygun şekilde istimal tarzını 
tesbit eder şekilde 2824 sayılı Kanunu tadil eden 
teklifler getirdiler, bunun münakaşasını o za
man yaparız. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) —'• Muhterem arkadaşlar, bâzı mev
zuların konuşulmasında ve söz edilmesinde bir 
cazibe vardır. Bu araba meselesi de böyle cazi
beli mevzulardan biridir. Çünkü dışarda' bu ko-

I nuşmalann aksettirilmesi, gazetelere yazılması 
j bunlann okunması, sözünün edilmesi yani dedi

kodusunun yapılması cazibeli bir şeydir. Hele, 
rakamlar nazan itibara alınmadan veya rakam
lar saklanarak konuşulursa, bu cazibe da
ha çok artar. Sırrı Atalay arkadaşımız di-

j yor. ki, arabalar, resmî arabalar için sarf 
i olunan para yüz milyon liradır, diyor. Yüz 

milyon mu yoksa bir milyon mu şimdi rakamları 
i ile tetkik edelim. İlk evvelâ şunu arz edeyim, 

bu arabalar, bütçesine tahsisat konmuş ve Ha-
I riciye Vekilinin makam arabası 1958 bütçesi ka

bul olununca fabrikasına siparişi yapılmış araba 
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memlekete gelmiş, Hariciye Vekâleti hesabına 
siparişi yapan Devlet Malzeme Ofisi tarafından 
arabanın bedeli de ödenmiştir. Şimdi aktarma 
suretiyle alınacak tahsisat ile Devlet Malzeme 
Ofisine, prim farkından hâsıl olan borç ödene
cektir. Onun için îzzet Akçal arkadaşımızın söy
lediği gibi kanunun tatbikatı geri bırakılmış 
değildir. Devlet Malzeme Ofisi mubayaayı yap
mış, araba yurda getirilmiş; bedeli Devlet Mal
zeme Ofisi tarafından firmasına ödenmiş, araba 
Hariciye Vekâletine teslim edilmiş şimdi de, 
alış bedeli ile 4 Ağustos 1958 tarihinden sonraki 
farkı ödemek için münakale yapılmaktadır. Baş
vekâletin dört binek ve bir jeep arabası alması 
için verilmiş olan tahsisat da kullanılmıştır. Bu 
arabalar Amerika'ya sipariş edilmiş değildir. 
Buradaki yabancılardan Devlet Malzeme Ofisi
nin satmaldığı arabalardan verilmiştir. Aradaki 
fiyat farkından mütevellit borcun kapatılması 
için bu münakale yapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; Sırrı Atalay 100 
milyon lira, 100 milyon lira diyor. Sırr* Atalay 
eğer 1958 bütçesini açıp bakmış olsaydı rakam
ları görecekti. Burada umumi muvazeneye dâhil 
dairelere motorlu nakil vasıtası satmalmak için 
1958 bütçeleri ile verilen tahsisatın 957 bin lira
dan ibaret olduğunu görecekti. 1958 bütçesinde 
umumi muvazeneye dâhil dairelere ait motorlu 
nakil vasıtalarının işletme masraflarının 
8 600 910 liradan ibaret olduğunu görecekti. 
8 milyon 600 bin 910 lira fazla görülerek tenkid 
yapılabilir, hattâ bu masraflar makam arabala
rının işletme masrafı zannolunabilir. Yahut böy
lece aksettirilmeye çalışılarak demagojik bir ha
va yaratılmaya çalışılabilir. Hemen arz edeyim 
ki, bu işletme masrafının içinde Sıhhat ve içti
mai Muavenet Vekâletinin, Nafıa Vekâletinin, 
Dahiliye Vekâletinin ve bu vekâlete bağlı olan 
Jandarma Umum Kumandanlığının Emniyet Gre-
nel Müdürlüğünün, Ziraat Vekâletinin, Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünün ve diğer vekâ
let ve umum müdürlüklerin hizmet arabalarının 
işletme masrafları dâhildir. Onun için muhterem 
arkadaşlar, bu kürsüde hariçte yanlış zehaplar 
uyandıracak şekilde, hakikatlerden uzak olarak 
konuşulmamalıdır. Rakamlar İyice tetkik edil
melidir. Yüz milyonları yalan ve yanlış şekilde 
kullanmaktan çekinmek lâzımdır. Mevzuu iyice 
bilerek konuşmak icabeder. Doğru konuşmak 
lâzım. Yarın gazeteler burada yanlış olarak ko-
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| nuşulan hilafı hakikat olarak konuşulan şeyleri 

yazarlar, okuyan vatandaşlar da bunları doğru 
zannederek üzüntü duyarlar. Yüz milyon nere
de, muvazenei umumiyeye dâhil dairelerin 1958 
bütçelerindeki 8 600 910 liralık işletme masrafı 
nerede. Burada konuşan muhalif mebusların ilk 
vazifesi doğru ve dürüst konuşmak olmalıdır. 

Arkadaşlar, Hüseyin Balık, yahut Sırrı Ata
lay diyor ki, «Efendim, şu marka alınacağına 
bu marka alınsın, ehevrolet olsun..» Arkadaşlar 
Hariciye Vekilinin makam arabasının bir husu-

I siyeti vardır. Bu makam arabası sadece Vekil 
tarafından kullanılmaz. Memleketimize gelen 
nazır, başvekil v.s. gibi yüksek kademedeki mi
safirlere de tahsis edilir. Misafirini ecnebiye 
için hususi olarak pahalı bir araba alıp bir yer
de kapalı tutulacağına, Hariciye Vekili için iyi 

| marka bir makam arabası satın almıyor, hem Ve-
i kil kullanıyor, hem de memlekete gelen yabancı 

misafirlere memleketimizde kaldıkları müddetçe 
tahsis ediliyor. Onun için bu mesele üzerinde 
durmaya değmez. Vekile daha ucuz marka bir 
araba alıp, misafirler için ayrı bir pahalı araba 

I alınması ve saklanması insana yeknazarda cazi
beli gibi geliyor ama, rakam olarak tetkik etti-

j ğiniz zaman bu cazibe kalmıyor arkadaşlar. (Sol-
| dan, bravo sesleri, alkışlar ). 
I REÎS — Hüseyin Balık. 
j HÜSEYİN BALIK (Ankara) — Muhterem 
| arkadaşlarım, bir sene zarfında huzurunuzu 10 
j defa bile işgal etmemekteyim. Maliye Vekili ca-
| zibeden bahsetmeseydi, tekrar rahatsız etmîye-
| çektim. 

Almanya'nın 34 milyar marklık bütçesi var-
j dır. Medeni diğer milletlerin de büyük bütçeleri 
I olmasına rağmen gerek Alman, gerek diğer m e-
! deni milletlerden bir tanesinde Türkiye'de oldu-
! ğu gibi bir araba israfı, bir ziyafet, bir tören 
| israfı var mıdır? Eğer Maliye Vekili bunlardan 
j bir tane misal verirse bendeniz pes diyeceğim, 
! bir daha bu kürsüye çıkmıyacağım. (Sağdan, 
i bravo sesleri) 
I REİS — Kifayet takriri vardır okuyacağız. 
I SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

söz rica ediyorum. 
REİS — Hangi usul hakkında, efendim? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim 5 . X I I . 

1958 tarihinde Vekilin bir konuşmasında adı 
! geçtiği için bir mebusa söz vermiştiniz, 
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Maliye Vekilinin konuşmasında da bir Kaç 

defa adım geçti. 
REİS — Efendim, arkadaşımız usul hakkın

da söz istediler. Usul hakkında söz; ya Nizam
nameye ademiriayetten veya müzakereye mahal 
olmadığı hakkında ve bir de takdim tehir üzer 

rinde mümkündür. Bu sebeple bu şekilde usul 
hakkında söz istemeniz Nizamnameye uymuyor. 
Söz veremem efendim. 

ALİ YENÎARAS (Kars) — Nasıl bağırıyor
sunuz, çocuk mu azarlıyorsunuz? 

REİS — Müzakerenin seyrim bozamazsınız, 
size birinci ihtarı veriyorum. 

ALÎ YENİARAS (Kars) — İsterseniz 5 nci 
ihtarı veriniz. 

REİS -— İkinci ihtarı veriyorum. 
Takriri okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tavazzuh etmiştir. Kifayetin reye 

vaz'ını rica ederiz. 
Kütahya Mebusu Gazianteb Mebusu 

Mehmet Diler Samih İnal 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kifayet aley
hinde. 

REİS — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, birinci Meclisi Mebusanda Ahmet \7e-
fik Paşa Meclis Reisi idi. Karşısmdakilerini 
mektep talebesi gibi tecziye ederdi.. Muhterem 
Reisi de aynı edada görmek... 

REİS — Sırrı Bey, söz talebiniz kifayetin 
aleyhinde konuşmak içindir, lütfen sadede. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Aynı poz 
üzerinde görmek acıdır. Niçin kifayet aleyhin
de. konuşuyorum ? Vekil Beye, yüz milyon lira
nın üstünde dedim, hayır <ledi. On milyon yahut 
daha cazip bir rakam söyledi. Benim konuşma
mın aksine olan bir husus ise bu vazıh . olarak 
meydana çıksın. Böyle olmadığını izah edece
ğim. 

Burada bir sözlü soru görüşüldüğü zaman, 
geçen gün huzurunuzda, hiçbir kimse konuşma
dığı halde, isim geçtiği için, aynı reis söz ver
mişti. Şimdi sadece ismim geçmedi, aynı zaman
da fikrimin aleyhinde fikir beyan olundu. 

Nizamnameyi bize öğretmek istiyen Reisin 
daha evvel kendisinin Nizamnameyi öğrenmesi 
lâzımdır. Reisin kaprislerine göre Nizamname 
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tatbik edilmez. (Soldan, şiddetli gürültüler) 
kaprislerinize göre Nizamnameyi tatbik edemez
diniz !... 

REİS — Sırrı Bey, ihtarıma rağmen devam 
ediyorsunuz. Bu konuşmaların kifayetle alâkası 
yoktur. Lütfen kürsüyü terk ediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Terk etmi
yorum, Reis Bey. 

REİS — Muhterem arkadaşlar, Riyaset bu 
mevzuda üç defa söz alan arkadaşımıza en geniş 
bir müsamaha içinde, mevzu dışına çıkmış olma
sına rağmen, büyük bir sabırla konuşmalarına 
devam imkânı verdi. Buna rağmen talepleri Ni
zamnameye uygun olmadığı halde Riyaset hak
kında sarf etmiş oldukları sözleri işitmiş bulu
nuyorsunuz. Riyasetin vazifesi Heyeti Umumi-
yenin sabrına, müsamahasına hürmettir. Riya
set, müzakerenin seyrini bozacak hareketler 
karşısında müdahaleye mecburdur. Her arkada
şın müzakerenin seyri hususunda Riyasete yar
dımcı olması ve lüzumsuz konuşmalardan hazer 
etmesi lâzımdır. Nizamnameye hürmet budur. 
Sataşmadan dolayı söz istiyorsanız, bu usul de
ğil, ayrı bir maddedir. Riyaset sataşmayı kabul 
etmiyor. Sataşma vâki değildir. İsrar mı buyu
ruyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Fikrimin aley
hinde fikir ileri sürdüler. Söz istiyorum. 

REİS — Riyaset buna da iştirak etmiyor. 
SIRRI ATALAY (Kars) — İsrar ediyorum. 
REİS — Arkadaşımız Nizamnamenin 95 ı ci 

maddesine göre, kendisinin ileri sürdüğü fikre 
Vekil tarafından aykırı fikir beyan edildiği için 
söz talebetmektedir. Riyaset aynı fikirde değil
dir, böyle bir hal 'yoktur. İsrarını oyunuza arz 
ediyorum. Kendisine bu hususta söz verilmesini 
kabul edenler... (Sağdan, «biraz cesur olun» ses
leri) kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

REİS — Kifayet takririni reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

75;] Darphane için satııı-
alınacak makina ve 
aletler 1 250 000 
REİS — Kabul cden-
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F. M. Tahsisatın nevi Tenzil Zam 

ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 
791 Yatırım hizmetleri mu

vakkat vazife harcırahı 
30 Hava meydanları 30 000 

REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 
753 Teknik Ziraat ve Tek-

nik Bahçıvanlık okul
larından mezun ola
caklara 4486 sayılı Ka
nun gereğince verile
cek vasıta ve malze
meler 00 000 
REİS ~- Kabul eden
ler... Etmiyenler... 'Ka
bul edilmiştir.' 

Sanayi Vekâleti 
711 Maden hizmetlerinde 

kullanılan makina alet 
ve malzemesinin onar
ma masrafları 2 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

751 Maden hizmetlerinde 
kullanılmak üzere sa-
tınalmacak muhtelif 
makina, alet ve malze
menin mubayaası ile 
ilgili her cins mas
raflar 13 750 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğü 

711 Radyo istasyonlarında 
mevcut makina, alet 
vTe malzeme onarımı 300 000 
REİS — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup reyinize a M 
edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi cetveli ile birlikte reyinize 

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

MADDE 2. - -1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
Millî Müdafaa Vekâleti kısmının '409 ncu (Mu-
ayyenat) faslının 11 nci (Kara Kuvvetleri ta-
yınatı) maddesine 70 500 000, 31 nci (Kara Kuv
vetleri aydınlatma, ısıtma ve yakacak masrafları) 
maddesine (14 500 000) ve 414 ncü (Taşıma 
masrafları) faslına 200 000 liralık munzam tah
sisat verilmiştir. 

REİS — Ferlıan Arkan! 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, bu ikinci madde 1968 malî yılında 
Millî Müdafaa Bütçesine konulmuş olan tahsi
satın, kâfi gülmemesinden dolayı hükümet tara
fından istenilen 85 200 000 liralık munzam bir 
tahsisata aittir. Bu tahsisat istenebilir. Yalnız 
Maliye Vekili muhtelif sebeplerle bu kürsüye 
çıkmış, bize, gerek muvafık mebus arkadaşlar 
olsun, gerekse muhalif mebus arkadaşlar olsun 
birçok masraf kanunları teklif etmekteler ve bu 
kanunların varidat karşılıklarını bize gösterme
mektedirler demiştir. Bu kanun ile 85 milyon 
lira munzam tahsisat isteniyor, fakat karşılığı 
gösterilmiyor. Karşılığını bilmeden, karşılığı ol
madan nasıl isteniyor? Bu, vergi farkından mı 
karşılanacak, yoksa bir istikraz mı yapacaklar. 
Bunun açıklanması lâzımdır. Yukarda Bütçe En
cümeninde de bunu söyledim efendim; bütçe 
tasarruflarından biz bunu kapatacağız denildi. 
Arkadaşlar bütçe tasarrufu bir varidat menbat 
değildir. Bu tasarruflar* hesabı katiler neticesin
de belli olur. Bu belli olmadan 85 milyon liralık 
bir ödenek istenmektedir. Bunun karşılığı ne 
olacaktır? 1959 bütçe tahminleri gelmiştir. Falan 
vergilerden şu kadar, falan resimden bu kadar 
fazla tahsilat yapılmıştır diye gösterilmektedir. 
Belki bu gerekçe kendilerine bir yardımcı ola
bilirdi. Fakat kanun buracla bir tahsisatın veril
mesini derpiş etmektedir ki bu da, teferruatı 
listede mevcut ceman 85 200 000 — liradır ve 
bunun karşılığı bu kanunda gösterilmemiştir. 

Ben rica ediyorum; bunun temini için lâyi
hayı encümene gönderelim, mevzu yeniden tet-
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kik edilsin. Karşılığı gösterilsin. Bu şekilde ka
bul edildiği takdirde 1958 bütçesi halen 
85 200 000 — lira açık demektir. Tasarruflar 
ancak hesabı katiler ile hallolunur. 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar). 
— Varidat fazlasıdır. 

FERHAN ARKAN (Devamla) — Tasarruf 
varidat değildir, Murad Ali Bey. 

REÎS — Karşılıklı konuşmayın, Murad Âli 
Bey, müdahale etmeyin. 

FERHAN ARKAN (Devamla) — Bunu ge
ri alsınlar. Encümende yeniden görüşülsün. 
Hükümet teklifinde de bu tahsisatın 85 milyo
nun karşılığını ne ile temin edeceğini bildirsin
ler. Ona göre bir madde tedvin edilsin ve an
cak ondan sonra görüşmeler açılsın. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; Fer-
han Arkan arkadaşımız Bütçe Encümeni âzası-
dır. Bu mesele encümende ariz ve amik görüşül
dü. Arkadaşımız o zaman da bu noktayı nazarı 
izhar ettiler ve kendilerine de, encümene de ka
tı malûmat verildi. Arkadaşımız meseleyi bura
da yine tahrik ediyorlar, hakları. 

Efendim; bizim bütçe tatbikatımız bütün ar-
kadaşlarımızca malûmdur. Bütçeye konulmuş 
tahsisatın yüzde yüz olarak istimali hiçbir za
man vâki ve mümkün değildir. Ne bizde ve ne 
de diğer memleketlerde bu vâki değildir. Bir
çok sebeplerle... Meselâ, kadroları ele alalım. 
Kadroların yüzde yüz dolmuş olması lâzımgelir 
ki, yüzde yüz tahsisat istimal edilebilsin. Diğer 
fasıllar da buna göredir. Hiçbir fasıldaki tah
sisatı yüzde yüz istimal etmeye imkân yoktur. 
Nitekim bütçelerdeki tahsisat fiilî sarfiyat ile 
mukayese edilirse her sene % 5 civarında bir 
tasarruf olduğu müşahede edilir. 

1948 de, kendi zamanlarında, bütçedeki tah
sisat 1 milyar 383 milyon lira iken fiilî sarfiyat 
1 milyar 330 milyondur. Fiilî sarfiyat nispeti 
% 96 dır. Tasarruf % 4. 

1949. da 1 milyar 608 milyon % 2.90 tasar
ruf. 1950 de 1 milyar 531 milyon tahsisattan 
1 milyar 437 milyon kullanılmış. ;% 2.84 ta
sarruf. Sırasiyle 1951 % 5.6, 1952 % 4.0, 1953 
% 5.16, 1954 •% 5.4, 1955 % 2.9. 

Hesabı katilere nazaran bu tasarruflar ta
hakkuk etmiştir. Hesabı katileri henüz alnımı-
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yanlar için diğer tahmin vaziyeti, 1946 da 
% 4.5, 1957 yüzde 4.3, 1958 yüzde 4.2 tahmin 
edilmektedir. Şimdi 1958 bütçemiz 4 milyar 
küsur liradır. Bunun yüzde dördü 160 milyon 
liradır. Bu 160 milyon liraya Rarşılık buraya 
25 milyon liralık münakale var. Millî Müdafaa 
kısmına da, maddede gösterildiği üzere, 70 mil* 
yon 500 bin lira ek ödenek konulmuştur. Arka^ 
daşlarımız zannederim kabul edeceklerdir ki, bu 
açıktan yapılacak bir tasarruf değildir, bütçe 
tasarrufu ile karşılanacak vaziyettedir. («Tasar
ruf varidat mıdır?» sesi) 

Muhterem arkadaşımız «Bu bir varidat mı
dır?» Diyorlar. Bu hakikaten bir varidat de
ğildir, varidat, olmadığı aşikâr. Bütçe Encüme
ninde ifade ettiğimiz gibi, 75 milyon lira bu 
anda şeklen açıktır. Bu size hususi bir zevk ve
rirse buna tekrar edeyim. Fakat bu açık hakiki 
değildir. Çünkü beri tarafta 160 milyon liralık 
bir tasarruf kuvvetle muhtemeldir. İkisi karış
tırılırsa bütçede gerçekten açık olmadığı görülür. 
Biz bu tasarrufu, henüz hesabi katisi gelmediği 
için, varidat olarak nazara itibara almadık. Du
rum budur. 

REİS — Bir dakika Belızat Bey, bir sual var. 
SIRRI AT ALAY (Kars) — Bütçede kesin he

sap ne zaman belli olur? 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bir, iki se

ne sonra. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Demek ki, 

karşılıklar ancak o zaman anlaşılır. 
BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Bütçeye 

göre yapılan masraflar kuruşu kuruşuna ancak 
hesabı katiden sonra belli olur. Bu, Hazinenin fii
len mevcut tasarruftan istifade edememesi demek 
değildir. Hesabı katisi gelmedi diye 160 milyon ile 
75 milyon arasındaki büyük fark berhava mı 
olur? Eğer bu 160 milyon liraya karşı getirilmiş 
olan ek ödenek talebi 150 milyon olsaydı o zaman 
Sırrı Atalay haklı olarak diyebilirdi ki, «tasar
rufun 150 milyon olarak tahakkuk edeceğini ne
reden biliyorsunuz?» Vaziyet böyle değildir;. Bu
gün 160 milyon lira civarında bir tasarruf mu
tasavver ve muntazardır. Diğer taraftan bunun 
yarısı dahi olmıyan bir meblâğı bütçeye ek öde
nek olarak ilâve ediyoruz. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun sözcüsü arka-
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flaşımız bu mevzuda Yüksek Meclisi tereddüde [ 
sevk edici beyanlarda bulunmamış olsaydı huzu- ı 
runuzda söz aacak değidim. 

Muhasebei Umumiye Kanununun elyevm yü
rürlükte bulunan, bir maddesi masrafların behe
mehal o masrafı getiren kanun lâyihası içerisinde 
karşılığının gösterilmesini emreder. Böyle bir 
madde mevcuttur. Bir bütçede masraf olarak ve
rilen rakamlarda muayyan ihtiyaçlar düşünüle
rek konmuş ve binnetice Hükümetler o masrafları 
yapmaya mezun kılınmıştır. 

Şimdi eğer arkadaşımızın noktai nazarını 
umumileştirecek olursak bütçenin rakamlarının 
fasıl, fasıl müzakere ve kabulünün bir mânası 
kalmaz. Hükümetler bütçe ile kabul olunan mas
raflardan istediğini yapar, istediğini yapmaz 6 ay 
sonra tamamen değiştirir. Bu takdirde günlerce 
ve aylarca bütçe rakamları üzerinde meclislerde 
tartışmanın mânası kalmaz. Global olarak, ye
kûn olarak bütçeler çıkar ve hükümetler serbest 
kalır. Bu itibarla bütçelere konulan kredilerin, 
tahsisatın bir mânası vardır. Yüksek Meclis o 
mevzuda memleketin ihtiyaçlarının o miktarda 
paralarla görülmesi hususunda mutabakata var
mış demektir. Meclis bugün 50 milyon, yarın 
150 milyon olabilir. Bu mantık seyri içinde mü
talâa edecek olursak bütçe müzakerelerinin ve I 
muayyen masraf fasıllarının amelî faydası kal
maz. Bu itibarladır ki, ijeri sürülen noktai na
zar hatalıdır. Fakat maatteessüf memleketimiz
de tatbikat, Muhasebei Umumiye Kanununun bu 
hükmüne rağmen, yani masrafları ihtiva eden 
lâyihaların karşılığını da göstermesi onu hük
müne rağmen, bütçe tasarrufları karşılık göste
rilmek suretiyle masraf kanunlarnm geçtiğini 
gösteriyor. Ama Yüksek Meclis bu çeşit çalışma
lara geniş şekilde imkân verirse, bendeniz arz 
edeyim ki, bütçenin umumi mânası artık kaybo
lur. Bu tatbikat üzerinde gayet titiz davranmak 
bu mevzular üzerinde hassasiyetle durmak lâzım
dır. Ve hattâ bütçelerin tanziminde bütçe denk
liği mevzuunda umumi iktisadi ve malî mevzu
larda bilhassa Muhasebei Umumiye Kanunu yü
rürlükte olduğu müddetçe bilhassa dikkat etmeye 
mecburuz. Çünkü kanun bize bütçe açıklarının 
ne suretle karşılanacağını da maddelerinde gös
termiştir. Bu hususta Meclisin müteyakkız olması 
lâzımdır. 

Yüksek Heyetinizi ikaz etmek isterim ki, söz- j 
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cünün ileri sürdüğü mütalâaların amelî bir fay
dası değil zararı vardır. Bütçe muayyen bir poli
tikayı gösteren bir vesika olması itibariyle bütün 
millet bundan derece derece sıkıntıya düşer. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Çelikbaş ar

kadaşımı dinleyince, karşımda bundan birkaç 
sene evvel, Bütçe Komisyonu Başkanvekili olan 
Fethi Çelikbaş'tan tamamiyle tecerrüdetmiş, 
bambaşka bir şahsiyette gördüğüm için hakika
ten hayret ettim. Bakınız Sayın Çelikbaş ne di
yor? însan isterse nasıl konuşuyor, nasıl haki
katleri tağyir edebiliyor, kanunlardaki hüküm
leri, kendi yanlış kanaatine veya maksadına 
göre, nasıl mânalandırıyor, muhterem arkadaş
lar. izah edeceğim. 

Fethi Çelikbaş diyor ki; masraf kanunları 
teklifi ile beraber bütçeye karşılıklarını da koy
mak icabeder, masraf kanunları tekliflerini 
Yüksek Meclise getirdiğimiz zaman karşılıkla
rını da beraber göstermemiz icabederken bunu 
yapmıyoruz. Bir kere müzakere ettiğimiz mev
zuun bu mevzu ile hiç alâkası yoktur. Hükü
met burada bir masraf kanunu getirmiyor. 
Muhterem arkadaşım gayet iyi bilirler ve bil
diklerine de yüzde yüz kaaniim. Bütçe kanunu 
masraf teklifi getirmez. Hattâ o kadar ki, mev
cut, masraf kanunlarının dışında önceden bir 
kanunla kabul edilmemiş hiçbir yeni hizmet için 
tahsisat vermez. Bütçe tetkiklerinde formül
lere dahi âzami dikkat edilir. Acaba mevcut bir 
masraf kanununun tatbikatına mı aittir, yoksa 
hiç kabul edilmemiş bir masrafın yapılmasını 
da intacedebilecek bir kayıt var mıdır? Dik
katle bakarız, Bütçe Encümeni âzası olarak. 
Orada kendisiyle beraber çalıştım, bütçe ka
nunu tahsisat kanunudur. Masraf ihdas eden bir 
kanun değildir. Bütçe kanunları, kanunlarla 
ihdas edilmiş masrafların karşılığını tahsisat 
olarak derpiş eden bir kanundur. Onun için bu 
mevzu ile hiç alâkası yoktur. Karıştırıyor, mü
saadeleriyle arz edeyim ki, zihinlerimizi tered
düde düşürmek gayreti içindedir. Muhterem 
Bütçe Encümeni Mazbata Muharririne atfet
tiği tereddüt havasını, nedense bizzat kendisi 
istiyor. Sonra diyor ki; bütçe kanunu bidayette 
birtakım tahsisatlar kabul etmiştir. Şu hizmet 
için şu kadar, bu hizmet için şu kadar.. Muha
sebei Umumiye Kanununun hangi hükmüne is
tinaden bunu söylüyorlar, bilmiyorum. 

\ * 
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Diğer taraftan Muvazenei Umumiye Kanu

nunun müzakere ettiğimiz mevzua yani münaka-l 
le ve munzam tahsisat mevzuuna temas eden hü-j 
kümlerini hiç söylemiyorlar. Her masraf içinj 
o sene yapılması lâzımgelen veya hükümetçe! j 
sarf lüzumuna kanaat getirilen paraları Büyük I 
Meclis ya aynen, ya tenzilen veya tezyiden ka
bul eder. Hükümet şu masraflara bu sene şu | 
kadar para verilecektir der, fakat hiçbir mem
leket Muhasebei Umumiye Kanununda aksi ol
madığı gibi yine bizim Muhasebei Umumiye Ka
nunumuz da sene içinde her hangi bir tahsisat
ta, sene başında tahmin edilmiyen yeni birtakım 
vaziyetler hâsıl olmak suretiyle yeni bir ihtiyaç; 
hâsıl olursa hükümetlerin böyle bir ihtiyaç için 
tahsisat istiyemiyecekleri hakkında hükümler 
mevcut değildir. Müsaadenizle meseleye kendi
leri girdiği için asrz edeceğim. Bakınız bizim 
kanunumuz daha nelere kadar imkân ve salâhi
yet tanımıştır ve Meclisin bu mevzularda nelere! 
kadar karar vermek yetkisi mevcuttur. Bir hiz-; 
met mevcuttur. Hükümet karşılığını faraza 10 
lira koymuştur. Meclis de 10 lirayı kabul etmiş
tir. İki liraya daha ihtiyaç vardır, gelir ister. 

İkincisi, Hükümet bütçede hiç mevzuubahs-
edilmiyen, bütçede tahsisatı mevcut bulunmı-
yan bir hizmet için fevkalâde tahsisat alır. 
Hattâ müsaade ederseniz tahsisat dahi almadan I 
bâzı masraflar ihtiyarına mecbur olursa bunu I 
Muhasebei Umumiye Kanunu tahsisatı mütem-ı I 
mime unvanı ile Hesabı Katî Kanunu ile bunu I 
dahi kabul ve terviceder. Vaziyet bundan iba-! I 
rettir, Senelerden beri tatbikatı olmuş, Muha
sebei Umumiye Kanunu cevaz vermiş. Hükümeti 
geliyor diyor ki, benim teklif ettiğim ve sizin* 
de kabul ettiğiniz 10 lira yetişmedi, bana 2 lirai 
daha verin, der. Kabul edip etmemek elbette ki| I 
Yüksek Heyetinizin hakkıdır. Burada bu talebij 
yapakken karşılığını göstermiye mecburdur. Bu-| I 
nu ya fazlai varidat diye gösterir veya der ki : i 
Ben şu hizmet için sene başında şu kadar tahsi- I 
sat kâfi geleceğini düşünmüştüm. Bunun şu ka-ı I 
darını tasarruf ettim, şu masrafım için kabul; I 
edilen tahsisat ise kâfi gelmedi, bunu şuraya I 
aktarayım. Bu senelerden beri yapılan bir mu-i I 
ameledir ve Muhasebei Umûmiye Kanununun] 
maddei masusasmoa kabul edilmiş bir esastır. I 
Burada aranılan şey, bu münâkale kanunlarını 
âdeta bir bütçe yapar gibi nispetini yüksek; I 

1969 C : 1 
tutmamaya âzami dikkat etmektir. Bilfarz 100 
milyonluk bir bütçede 50 milyonluk bir müna
kale istenirse bu olmaz, i§ çığrmdan çıkar. Yok
sa üç milyarlık bîr bütçede 3,5 milyonluk bir 
münakale her zaman olur ve olacaktır. İnsan 
kendi evinin hesabında dahi böyle işlere başvu
rabilir. Kanaatime göre âzami yüzde beş altı 
nispetinde münakale yapılabilir. Bu, bu* sene de 
yapılacaktır, gelecek senelerde de yapılacaktır. 
Yapılmıyacak diye hiçbir şey söylenilemez* Da
ha evvelki devrelerde olduğu gibi kendi zama
nı devletlerinde dahi böyle münakaleler teklif 
edilmiş ve kabul olunmuştur. Efendim, Muha
sebei Umumiye Kanununa aykırıdır, nazarı dik
katlerini çekerim, bu yanlış bir harekettir. Mu
hasebei Umumiye Kanunu şöyle der, böyle der. 
Bunların asla aslı esas* yoktur. Burada tek 
dikkat edilecek şey karşılığının varidat fazlası 
ile veya münakale ile gösterilmiş olmağındır. 
Yalnız işi çığrmdan çıkarmamak ve muayyen 
olan dozu kaçırmamak şartiyle. Hükümet ola
rak ve Meclis olarak sene başında Yüksek He
yetinizin verdiği tahsisatın, bir santimi ne ek-
siltilebilir, ne de fazlalaştı rılabilir. Bu, hizme
tin esasına dayanan bütçe mefhumuna aykırı
dır tarzındaki mütalâa asla doğru değildir ve 
mesnetten mahrumdur. Fethi Çelikbaş arka
daşımdan çok rica ederim, hakikatleri olduğu 
gibi izah etsinler. (Boldan alkışlar) 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; Hadi Bey benim bildiğim bir şeyiiı 
aksini iddia ettiğim şekilde beyanda bulunma-
saydı tekrar huzurunuzu işgal edecek değildim. 

Şu son inikatlarda görmüşsünüzdür ki, 'ben 
bildiğim bir şeyi çekinmeden ortaya atarım. Bu 
mevzuda, yani konuşulan meselede uzun zaman 
idari vazifede bulunmaları., dolayısiyle muhte
rem Hadi Beyin de bir mesuliyet payı vardır. 
Bu sebeple ben oralara girmeden umumi' olarak 
beyan4a bulunmak istedim. Kendileri farkında 
olmadan benim beyanlarımı teyidettiler. Buna 
cevaz vardır, bu bir nispet ve doz meselesidir 
dediler. Nispet ve doz meselesi cevaz olduğu 
için değildir, tatbikat olduğu içindir. Bu nis
peti ve bu dozu kaçırırsanız, kaide,ihlâl edili
yor, demektir. Bu sözleriyle bunu da kabul edi
yorlar. 

Şimdi arkadaşlar, masraflarının dafca doğ? 
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rusu hizmetlerin bir kanunla ihdas edildiği doğ
rudur. Ama bu masrafları görmek için de .bütçe 
kanununda birtakım krediler kabul edilir. Ve bu 
masrafları yapmaya hükümetler mezuniyet almış 
olur. Benim arzım budur. Şu noktada kendile
riyle esasen birleşiyoruz. Komisyon sözcüsü ar
kadaşımızın sözlerini hatırlıyacak olursanız, bu 
mühim bir şey değildir dedi. Bidayette istenilen 
krediler kâfic gelmezse, bütçe tasarrufiyle bun
ların artırılması yoluna gitmek suretiyle karşılık 
gösterilmesi mûtattır dendi. 

Şimdi arkadaşlar, bunun nispetini kaybede
cek olursak, o zaman aylarca bütçe üzerindeki 
tartışmanın amelî faydası kalmaz. Fakat, Hadi 
Bey teslim etsin ki, bütçe rakamları üzerinde, 
hele bütçenin masraf kalemleri üzerinde karşılııt 
bulmakta birtakım imkânlar vermek hükümetleri 
serbest birakmak demek olur ki bunun nihai 
neticesi paranın kıymetini zedelemeye kadar 
gider ve Meclis ilerde emrivakilerle karşı kargı
ya gelir. Memleketlerde para kıymetindeki buda
malar bu çeşit bütçe politikalarından doğar. 
işte bu klâsik olarak bilindiği içindir ki, Türki-
yede halen yürürlükte olan Mulıasebei Umumiye 
Kanunu da bu klâsik telâkkiye bağlı 'hüküm
leri ihtiva ettiği içindir ki mesele üzerinde duru
yoruz. 

1951 senesinde Bütçe Encümeninde bu mesele 
uzun boylu tartışıldı ve Maliye Vekili o tarihte 
Bütçe Encümeni azalarına Mulıasebei Umumiye 
Kanununu teksir ettirip dağıtarak bütün arka
daşların o mevzuda hükümlerin neler olduğunu 
bilmelerine imkân vermek gibİ bir kolaylığı da 
esirgememişti . Ben huzurunuzda şunu da ifade 
edeyim ki, Bütçe Encümeninin klâsik adı Muva-
zenei Umumiye Encümeni idi. Giderlerin ve ge
lirlerin muvazene halinde olması zaruridir. Bü
tün mevzuat da ona göre vaktiyle yer almış 
bulunmaktadır. Bu mevzuatı bu gün doz küçük
tür diye ihmal edemeyiz. Küçüklük ve büyük
lük bir izafilik olduğuna göre % 5 i bugün ben 
küçük addederim, yarın bir başka arkadaşım •% 19 
nispeti küçük telâkki eder ve diğer bir başka ar
kadaşımız da % 15 i küçük telâkki ederse bu tak
dirde bütçenin aylar ve aylar fasıllara göre 
rakamları üzerinde münakaşa etmenin amelî fay
dası kalmaz dedim. Yoksa aleyhte bir beyanda 
bulunmak istemedim. Bunun tatbikatı içind. 
Sayın Hadi Beyin mesuliyet payı olduğunu öte
den beri bilirim. Bu bakımdan kendisi ile doz 
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meselesinde birleşmiş bulunuyoruz. Ama henüz 
dozun dışındaki mütalâalarında musir ise o 
vakit prensip ayrılığımız bakidir arkadaşlar? Ma
ruzatım bu kadardır. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAB-

RİRt BEHZAT BÎLGİN (izmir) — Muhterem 
arkadaşlar, Fethi Çelikbaş arkadaşımızın as
lında tatbikat bakımından mutabık olduğu ifa
de ettiği bir mevzuda, neden dolayı itiraz et
tiğini bendeniz pek anlıyamadım. 

Arkadaşımız diyorlar ki, bendeniz burada 
bu ek tahsisatın tasarrufla karşılanacağı mev
zuunu zikrederken, her sene yapılır ehemmi
yetsiz bir şeydir, demişim. Ehemmiyetsiz bir 
şey demedim. Bunun eüıemmiyeti aşikârdır, 
eünkü Hükümet bir münakale kanunu ile gel
mekte ve ek ödenek verilmesini Muhterem He
yetinizin tasvibine arz etmektedir. Ehemmiyeti 
belli, tabiî çok mühim bir şey! Fakat gayrimü-
teamel, vahini bir şey de değildir. Bu nispet 
dâhilinde, Hükümet senenin ilk aylarında böy
le bir kanım getirip de, bu sene sonunda tahak
kuk edecek masraflardan karşılanmak üzere 
75 milyon lira istiyorum deseydi, o zaman ar
kadaşını haklı olabilirlerdi. Çünkü o takdirde, 
sene sonunda bâzı ihtimalât dâhilinde tasarruf 
tahakkuk etmemiş olması mümkün olabilir. Fa
kat sene sonu gelmiş ve Devletin masrafları 
tahsisata göre yapılmıştır. Her sene olduğu 
gibi muayyen nispetlerde % 4 - 5 civarında 
bir tasarrufun elde edilmiş olacağı artık mu
hakkaktır. Bu arada fevkalâde masrafları ica-
bettiren bir zaruret hâsıl olmamış, munzam 
masraflar münakale ile karşılanmış, bakiye ta
sarruf da fiilen tahakkuk etmiş bir vaziyettedir. 
Hükümetin gelip de millî müdafaanın ihtiyacı 
için zaruri olan masrafları, bu hudut dâhilin
de talebetmiş olmasında anormal Ihangi husu
siyet vardır? 

Arkadaşımız diyor ki, nispetin artırılma-
raış olması lâzımdır. Bittabi ne münakale hu
susunda, ne de ek ödenek hususunda bizden 
evvel teamül haline gelmiş olan o büyük nis
petlere uzaktan bile yaklaşmış değiliz. Zaman 
olmuştur ki, bütçenin yüzde otuz beşi nispetin
de münakale yapılmıştı. Halbuki zamanımızda 
böyle şeyler mevzuubahis değildir. Hükümeti
miz hiçbir zaman o şekillerde bir münakale ta-
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lebetmemiştir. İHıtçe Encümeni ve Yüksek He
yetiniz de bu mahiyette talepleri tervicetmemiş-
tir, etmez de! Burada aşırı hiçbir talep yoktur. 
Asgari nispette ve tasarruflarla karşılanabile
ceği muhakkak bir masraf teklif, edilmektedir 
ve bunun kabulünde de hiçbir mahzur yoktur. 
Şimdiye kadar teamül halinde bulunan bir usu
lün haddi itidalde tatbikinden ibarettir. 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Bir iki noktaya temas için söz 
aldım. 

Bir defa acaba bu ek ödenek, olağanüstü öde
nek ve aktarma nasıl yapılıyor? Çünkü Fethi 
Çelikbaş arkadaşımız konuşurken dedi ki, ra
kamlar bu şekilde, global rakamlar halinde alı
nacak olursa o zaman bütçenin mânası ve mahi
yeti değişir ve hükümete verdiğimiz salâhiyetin 
dışına çıkmış oluruz. 

Arkadaşlar, bütçenin gerekçesinde vardır, 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızın okumuş olması 
icabeder. Ama bir defa daha hatırlatmayı zemi
ne ve zamana uygun görüyorum. Acaba bu ek 
ödenek, olağanüstü ödenek ve aktarmalar zama
nımızda dozunu tecavüz etti mi, kadri marufunu 
aştı mı, aşmadı mı? Bu nokta mühimdir. Ben 
size arz edeyim. 1946 senesinde, 990 milyon lira
lık bir bütçe yekûnu içinde, yapılan aktarma
larla alınan ek Ödenek ve olağanüstü ödenekle
rin yekûnunun, bütçe yekûnuna nispeti % 19.62 
dir, yani, 990 milyonun % 19,62 si nispetinde 
ek ödenek, olağanüstü ödenek ve aktarma muame
lesi yapılmıştır. Bu nispet İ947 de 1 136 000 000 
liralık bütçe içinde % 20,54,1948 de 1 248 000 000 
liralık bütçe içinde % 15,96 dır. Acaba zamanı
mızda ne olmuştur? 1950 de 1 487 000 000 liralık 
bütçede, yapılan ek ödenek olağanüstü ödenek ve 
aktarma muamelesinin nispeti % 3,29, 1951 yılın
da % 1,15, 1952 de % 6,76, 1953 te % 2,34, 1954 
te % 1,84, 1955 te % 1,40, 1956 da % 1,49, 1957 
de % 4,36 dır. Burada ehemmiyeti haiz olan bir 
nokta, bu nispetlerin bütçe rakamları artarken 
mütemadiyen düşmüş olmasıdır. 1950 yılından 
beri, yani, iktidara geldiğimizden beri, her yıl 
alman ek ödenek, olağanüstü ödenek ve yapılan 
aktarmalar yekûnunun, 1950 den önceki yıllara 
nazaran çok küfük nispetlerde olduğunu görü
rüz. 

Bunun mânası nedir? Bunun mânası bütçe-
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i nin ihzarında gösterilen samimiyet ve titizlik, 

tatbikatında da gösterilen samimiyettir. Bunun 
| açıkça mânası budur. Hiç kimse bunun aksüıi 
I iddia edemez. Bu sene ne olacaktır? Bu seneki 
1 bütçenin yekûnu içinde bu nispetin yine âzami 

yüzde iki buçuk veya yüzde üç nispetinde ola
cağım tahmin etmekteyiz. 

Konuşan bir arkadaşımız tenkid ediyor, diyor 
ki, bunun karşılığı ne olacak, karşılığı var mı?. 
Bütçe tasarruflarından temin olunacak nakit 
ve rakamlar Muhasebece tesbit olunmuştur. Ama 
yıl sonu gelmeden bunu ortaya koymaya imkân 
yoktur. Biz buraya, huzurunuza, sadece bir 
ümide istinadederek gelmiş değiliz. Sırası gel
mişken onu da söyliyeyim, bir arkadaş sordu; 
hesabı katî, malî yılın hitamından itibaren ne 
kadar zaman sonra belli olur dedi. Âzami ola-

I rak altı ay sonra belli olur. Hesabı Katî Kanu
nu ne kadar zaman sonra sevk olunur? Muha-j 

I sebei Umumiye Kanununa göre on yedi ay son-
j ra sevk edilmek lâzımdır. Ama zamanı idare

mizde altı ayda sevk olunmaktadır. (Soldan : 
I Eskiden ne kadardı sesleri) Bu işlerde titizlik, 
i samimiyet ve kanunlara riayet âzami derecede 

tatbik olunmuştur. Bu kanunun verdiği ünkân-
| 1ar âzami hududu 17 ay olarak tesbit ettiği hal-
i de biz altı ay zarfında sevk etmekteyiz. Geçmiş

te Heyeti Umumiyeye hesabı katî kanunlarının 
dört sene, beş sene sonra geldiğini bilirsiniz. 
(Soldan on senede sesleri) Biraz sıkıntıya kat
lanıp, geçmiş yılların zabıtlarını tetkik ederse
niz kaç sene sonra geldiğini öğrenebilirsiniz. Yıl 
sonlarında, hesabı katî kanunları ile ortaya çı-

i kan tasarrufatın, nispetleri nedir? Bunları göz
den geçirelim. Şimdi talebolunacak ek ödenek 
bu tasarrufatm hudutları içinde midir? 

Muhterem arkadaşlar; bu tasarrufatm umu-
; mi nispetini "okuyacak olursam bu nokta kendi

liğinden ortaya çıkacaktır. Hesabı katî kanun-
i lan ile 1950 yılında % 4.84, 1951 yılında % 4J60, 

1952 yılında % 4.96, 1953 yılında % 5.16, 1954 
yılında % 5.04, 1955 yılında % 5.29, 1956 yı
lında % 4.5, 1957 yılında % .4.3 nispetinde. ta-
sarrufat elde olunmuştur. Millî Müdafaaya ek 
ödenek olarak tayın için, yakacak için, aydm-

I latma için talebolunan tahsisat 1958 bütçe yekû
nunun 1.8 ini teşkil eder. Geçmiş yıllarda elde 
olunan tasarrufatm ne nispette olduğunu 1950 
den itibaren sizlere okudum. Umumi nispet te-
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cavüz olunmuş mudur? Bilâkis, çok aşağıda kal
mıştır. Böyle bir ek ödenek talebine ilk defa 
yapılan bir muameledir; ne nispetler tecavüz 
olunmuştur. Bilâkis asgari seviyede, asgari nis
petler içinde kalınmıştır ve her yıl tatbik edil
mekte olan normal bir muamele ile huzurunuza 
gelinmiştir. Mesele bundan ibarettir. Bundan 
ötesi, hâdise yok iken, hâdise yaratmaya uğraş
mak, muhalefetin bir iş yapmaya uğraştığı in
tibaını vermeye çalışmak demektir. 

RBlS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Söz iste
dim efendim. 

REİS — Buyurun, beyefendi. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi 

muhterem arkadaşlar; dikkat etmişsinizdir, ben
deniz konuşurken bu mevzuda öteden beri tatbik 
edilegelmekte olduğu şekilde diye bir kayıt kay-
dum. Galiba gerek sözcü, gerekse Maliye Vekili 
Beyefendi bu kaydı dikkate almadılar. Ama bu
nun teamülen böyle olduğunu, ama Muhasebei 
Umumiye Kanununun buna cevaz vermediğini 
söyledim. Sebebi basit; demin arz ettim, yine 
arz edeyim. Nispetler izafidir. Arkadaşlar, si
ze göre haddi mârufunun içindeki nispet başka, 
birine göre haddi mârufun dışında olabilir. Bu 
bakımdan Meclisin vazifesi bu mevzularda hü
kümetleri muayyen hadler içinde müteyakkız ol
maya davet etmektir. Aksi takdirde bütçe denk-
sizlikleri, halkın nafakasına tesir eden iktisadi, 
malî kötü tatbikata imkân verir. Bu öteden 
beri böyle bilindiği içindir ki, kanunlar buna 
ethemmiyet vermiş, hizmetlerin gerektirdiği 
masrafların karşılığı bulunup konulsun denmiş. 
Maliye Vekili bir başka bahse intikal ederek 
onda ısrar etti, hiç alâkası olmadan, izin ve
rin de o hususu da açıkhyayım. 

Muhterem arkadaşlar, biz hangi partiye 
mensubolursak olalım, mebus olarak şu muay
yen ve müşterek vazifelerin sahibiyiz. Ben böy
le telâkki ediyorum. 

Maliye Vekili Beyefendi, zamanı idaremizde 
hesabı katî kanunları vaktinden evvel geliyor 
diye ifade buyurdular. 1950 - .1954 seneleri 
arasında Bütçe Encümeninde bulunan arkadaş
lar hatırlarlar. Bütçe Komisyonu Meclise ait 
ve Meclise bağlı Divanı Muhasebata dair işler
de Hükümetin konuşmaya dahi salâhiyeti ol
madığını o tarihte sözcüsü bulunan bendeniz 
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vasıtasiyle burada ifade j ettirmişti. Hükümet 
arzu etmiş de, hesabı katî kanunları zamanında 
gelmeye başlamış değildir. Meclisiniz, Bütçe 
Encümeni o tarihte müteyakkız oldu, uzun 
müzakereler oldu, Divanı Muhasebat 'isabetle 
tarafınızdan takdir edildi ve takviye edildi. 
Anayasanın bir maddesi gereğince zamanınızda 
sizlerin gayretinizle hesabı katî kanunlarının 
zamanında gelmesi sağlanmış oldu. Bütçe tat
bikatında Meclis ne nispette titiz ve müteyak
kız olursa Hükümet o nispette Meclisin mura
kabesini hisseder. İşte Anayasanın 99 neu 
maddesi hükmü gereğince, tarihini iyice ha
tırlamıyorum, 1953 - 1954 "den sonra , ancak 
Meclisin yakın alâkası ile hesabı katî kanunları 
zamanında huzurunuza gelmeye başladı. Bu
nun ifadesi şudur; bir devrede 4 yıllık millet
vekilliği yapan arkadaşlar kabul ettikleri büt
çenin tatbikatını da, iki' hesabı katî kanunu da 
görürler. Ne nispette isabetli tahminler yap
mışız, ne nispette yapamamışız diye anlamış 
olurlar. Bu suretle Hükümetin bütçe 'ile alâ
kalı çalışmaları Yüksek Meclisin her âzası ta
rafından bilinir, bütçe müzakereleri de burada 
dikkatlilik içinde seyreder. 

Dikkat buyurursanız Bütçe Kanununun mü-
zakeresindeki uzunluk ve münakaşa kesafeti 
hesabı katî kanunlarında yok. Daha o devre
lere de geleceğiz inşallah. Hesabı katî kanun
ları da Mecliste müzakere edilirken bir mebus 
arkadaş, dört yıllık devreden iki yıllığını ol
sun hesabı katî kanunlariyle bütçe kanunlarını 
bir araya getirerek mukayese ve Meclisin ka
bul ettiği tahsisatın kullanılış şeklini kontrol 
etmek imkânını bulacaktır. Fakat bu kolay 
değildir. Bunlar yavaş yavaş olacaktır. 

Bu bakımdan, huzurunuzdan ayrılırken bir 
kere daha ifade edeyim, bendeniz tatbikata 
itiraz etmedim. Uzun yıllar böyle tatbik edi
len bir usulün esasen bir hamlede kaldırılması 
mümkün değildir. 

Fakat sözcü arkadaşım ehemmiyet vermiyor 
gibi geldi bana. Sonradan tasrih 'ettiler, ettıem-
miyetli olduğunu kabul ettiler, müteşekkirim, 
kendilerine. 

Bu tatbikatın asgari hadler içerisinde kal
ması sizlerin müessir murakabeniz sayesinde 
olacaktır. 
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Bu bakımdan bu müzakerelerin dahi bu nok

tada faydalı olduğunda şüphe yoktur. 
REİS —.Başka söz istiyen var mı? Yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen. Yok. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde son 
olarak söz istiyen var mı? -

SIRRI AT ALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
REÎS — Lehinde mi, aleyhinde mi Sırrı 

Bey? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde efen

dim. (Soldan gülüşmeler) 
REÎS — Buyurun Sırrı Atalay. 
(Soldan, hiç lehte konuşur mu, sesleri) 
SIRRI ATALAY (Kars) — înşaallah lehte 

konuşacağım günler hiç de uzak değil. 
REÎS — Devam buyurun. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetveller üzerinde değişiklik ya
pılmasına dair kânun lâyihasının Maliye Vekâle
tine ait 752 nci faslın 11 ve 15 nci maddeleri 
hakkında konuşulurken muhterem îzzet Akçal 
Bey arkadaşımız... 

REÎS — Sırrı Atalay Bey, Dahilî Nizamna
meye göre heyeti umumiyesi üzerinde müzakere 
bittikten sonra lehte veya aleyhte konuşurken ye
ni bir teklif yapamazsınız. Hangi gerekçeye da
yanarak ret veya kabul ettiğinizi beyana mecbur
sunuz. Devam buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Reis Bey; 
Kanunun gerekçesi yoktur. 

REÎS — Zatı âliniz hangi gerekçeye dayanı
yorsunuz?.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gerekçesi bu-
lunmıyan bu kanun lâyihasına dair bütün görüş
melerimiz maddelere inhisar etmiştir. Şimdi bir 
maddeyi alarak, değişiklik istenilen hususlar ara
sında Maliye Vekâletine ait 752 nci faslın yerin-
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de olmadığını ve bu suretle aleyhte bulunduğumu 
Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

REÎS — Sırrı Bey, bu şekilde konuşmanıza 
müsaade edemem. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Reis Bey, ge-
. rekçesi olmıyan... 

REÎS — Şu anda Riyaset yeni bir âdet koy
muş değildir, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2a-
bıtlarmda müteaddit misaller mevcuttur. Söyle-

. diğim şekilde yeni bir teklif yapamazsınız. Ancak 
ret ve kabulü üzerinde konuşabilirsiniz. Lütfen 
zabıtları tetkik buyurunuz. 29 . V . 1944 ve 
30 . X I I . 1946 birinci tutanak dergisi, sayfa 
numarası 418, ikincisi ki, 843 tür. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Efendim, C. 
H. Partisinin malları elinden alındığı zaman bu 
kürsüden Başvekil son söz olarak konuşurken 
maddelerden bahsetmiştir. 

REÎS — Bu şekilde bir emsal göstermeniz 
mümkün değildir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Reis Bey, 
gerekçesi olmıyan bir kanun var diyoruz. 

REÎS — Burada kullanılan gerekçe kanunun 
gerekçesi değildir efendim. Bu hususta hangi esa
sa ve sebebe dayanarak kabul veya reddettiğinizi 
beyan buyurun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun, bütçeler üzerinde Büyük Millet Meclisinin 
tesirli ve f aideli murakabe yapması her zaman ve 
her an mümkündür. • Bunu yapabilmesi için de 
kanuna konmuş olanın mutlak sarf edileceği tezi
ni izah eden îzzet Akçal'a cevap vermek mecbu
riyetindeyim. Bu, madde demek değildir. Hukuk
çu olan îzzet Bey der ki: «Bütçeye bir masraf 
kondu mu Hükümet onun sarfını mutlak surette 
yerine getirecektir.» Ben bu görüşe iştirak et
miyorum. Ben bu görüşün aleyhindeyim. Mü
saade buyurun da bunu izah edeyim. Bu görüş 
tasarruf da yapmıyacaksın, demektir. Böyle bir 
izah tarzı yerinde olur mu! 

Maliye Vekili diğer taraftan da ayrı bir gö
rüşün sahibidir. Maliye Vekili kürsüye geldiler; 
benim iddialarımı 10 milyon civarında göster
meye çalıştılar. Neye istinadettirdiler, bilmiyo
rum. Mesnet olarak Muvazenei Umumiye Kanu
nunu gösterdiler. Peki Muhterem Vekil Bey, ni
çin İktisadi Devlet Teşekküllerinin otomobil mas
raflarını, hizmet masraflarını ele almıyorsunuz? 
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REİS — Sırrı Bey; birinci İhtan veriyorum. 

Bu şekilde konuşmayın. 
SIRRI AT ALAY (Devamla) — Muhterem 

Maliye Vekili yüz milyon liradan bahsederken; 
hayır dedi, tetkik edelim, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ve bütün motorlu nakil vasıtalarının 
masrafları yüz milyondan aşağı değildir, bunun 
hesabının yapılması icabeder. 

REİS — İkinci ihtarı veriyorum Beyefendi. 
• SIRRI AT AL AY (Devamla) — Reis Bey, ağ
lar içerisinde konuşmak gayet güç oluyor. Müsa
ade buyurursanız rahatlık ve imkân vermek de 
Riyasetin vazifesidir. Aynı şeyi bir iktidar me
busuna veya bir Vekile yapsanız asla itiraz et
meni. Bu müsamahayı bir tarafa gösterip, diğer 
tarafa göstermemeniz bizi Tüzüğün maddelerini 
zorlamaya mecbur ediyor. Bu doğru ve çıkar 
yol değildir, eşit muamele yapınız. Eğer Muhte
rem Reis iki tarafa da aynı müsamahayı verirse 
bu gibi münakaşalara hiç lüzum kalmaz* 

REİS — Beyanlarınız İlişlerinizin mahsulü 
olup gayrivârittir. 

Başka konuşmak ist iyen var mı? (Yok sesleri) 
Kanunun heyeti umumiyesi açık oylarınıza 

arz edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1957 yıh 
Aralık, 1958 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Enrümcni 
mazbatası (5/19) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
REİS —• Ittılaınıza arz edilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 
yık Mart • Mayıs ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 
(5/16) (2) 

REİS •— Mazbatayı okuyoruz, efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS'— Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 

4. — Üniversitelere ve bunlara bağh mü
esseselere yapılacak bağışların Gelir ve Kurum
lar vergüeri matrahından dü§ülmesine dair ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları(l/218) (3) 

(1) 38 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 35 8. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 26 8. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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i REİS' — Hakkında takdimen ve müstaceli

yet teklifi var. Maliye Encümeni tarafından. 
Okuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

i maddeleri arasında 4 ncü sırada bulunan (Üni
versiteler ve bunlara bağlı müesseselere yapı
lacak bağışların Gelir ve Kurumlar vergileri 
matrahından düşülmesine dair kanun lâyihası
nın) takdimen ve müstaceliyetle müzakeresi
ni arz ve teklif ederim. 

Maliye Encümeni Reisi 
Kenan Yılmaz 

REİS — Takdimen görüşülmesini reyleri
nize arz ediyorum, kabul edenler».. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz, efendim. Söz isteyen, Mehmet 
Kâmil Boran. Burada mı, efendim? 

NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Söz 
istiyorum. 

REİS — Münakale ile ilgili lâyiha ve tek
lifler için oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız 

t varsa lütfen kullansınlar, efendim. Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

Buyurun beyefendi. 
NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Pek 

muhterem arkadaşlar, üniversiteler ve bun
lara bağlı müesseselere yapılacak bağışların 
vergi matrahlarından indirilmesi şayanı arzu 
olan bir şeydir. Ancak âmme hizmeti gören, 
Devlet hizmetlerine muvazi hizmetler gören 
birtakım cemiyetlerin de bu kanun muvacehe
sinde nazarı itibara alınması lâzımgelirdi, ka
naatindeyim. 

Gerek Gelir Vergisi Kanununun ve gerek
se Kurumlar Vergisi Kanununun, mevzuubahis 

i mezkûr cemiyetler hakkında hükümleri var-
j dır ve bu kanun lâyihasında da mevzuubahse-
I dılmiştir. Bu kanunlar 5421 ve 5422 sayılı ka

nunlardır. Gelir Vergisi Kanununda senelik 
kazancının yüzde beşi nispetindeki bir miktar 
vergi matrahından indirilmekte; muayyen bir 
haddi aşmamak şar tiyi e Kurumlar Vergisinden 

I de senelik kazancın % 1 nispetinde bir miktan 
vergi matrahından düşülmektedir. Bu vaziyete 
göre bu gibi meseleler hakkında Kurumlar ve 

I Gelir Vergisi kanunlarında umumi bir hüküm 
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vaz'edilmiştir. Şimdi biz bu hükmün dışında üni
versiteler için ayrı bir hüküm getirmekteyiz, üni
versiteler gibi memleketimizde kendilerine bağış 
yapıldığı takdirde vergiden muaf tutulması ge
reken başkaca müesseseler bulunabilir. Bunla!' 
da zaman zaman müracaat edip (bize bağış ya
pıldığı takdirde bağışı yapanların verecekleri 
paraları vergiden muaf tutun) diyebilirler. Bu
nun için de ayrı ayrı teklif getirmek belki iea-
beder, daha doğrusu böyle olmaması lâzımdır. 
Benim kanaatim şudur ki, madem ki umumi bir 
vergi kanunu muvacehesinde mütalaa edilmesi 
lâzungelen bir meseledir ve böyle olması gerektir,. 
o takdirde Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi 
Kanunun bu meselelerle alâkalı maddeleri muva
cehesinde mütalâa edilmesi ve orada âmme men
faatlerine hadim cemiyetler ve o maddenin alâ
kalı olan kısmına eklenmek suretiyle kanunu 
çıkarmanın daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

Nispet meselesine gelinee : Meselâ Kanseri'1 

Savaş Cemiyetine, Kızılay Cemiyetine ve Çocuk 
Esirgeme Kurumuna veya Veremle Mücadele. 
Cemiyetine yapılacak bağışlardan % 1 nispetinde 
vergi düşülecek; fakat bunun dışında üniversi
telere yapılacak bağışlar yüzde yüz nispetinde 
düşülecektir. Bu iki şey arasındaki nispet farkını 
çok büyük görmekteyim. Biribirine intibak ettir
mek lâzımgelecegı kanaatindeyim. Esasen kanu
nun aleyhinde değilim sadece. Diğer vergi kanuıı-
lariyle beraber mütalâa edilmesi gerektiği kana
atindeyim. 

Diğer taraftan şu husus tashih edilmemiş: 
Yapılan bağışlar aynı olduğu takdirde birbirin-
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I den farklı mı olacaktır? Meselâ 300 bin 500 bin 

lira tutarındaki ayni yardımların bu kanun mu-
t vacehesinde tatbikatı nasıl olacaktır? Onun 
t da burada katî olarak beyan edilmesi yerinde 

olacağı kanaatindeyim. 
Şimdi teklifim şu olacaktır : Bu kanunun 

diğer umumi vergi kanunlarımız meyanmda 
mütalâa edilmesi için komisyona iadesini tek
lif edeceğim. 

Diğer taraftan, kanunun ikinci maddesi me
riyet tarihini tesbit etmekte ve (31 Aralık 1956 
tarihinde meriyete girer) demektedir. Kanun 
çıkmadan bir kanunun meriyete girmesi müm
kün olamıyacağma göre, şayet makabline şa
mil olacaksa dahi bu hükmün başka şekilde ifa* 
de edilmesi lâzımgeleceği kanaatindeyim. Bu 
hususun da tashihi için kanunun encümene iade 
edilmesini arz ve teklif ediyorum, takririmi 
takdim edeceğim. 

REİS —- 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkındaki lâyihanın oylamasına {266) arka
daşımız iştirak etmiştir. (186) kabul, (78)x ret, 
(2) müstenkif oy verilmiştir. Bu hale göre ni
sap mevcut değildir. Müzakere edilecek kanun 
da açık oyunuza arz edileceğinden Kiyaset Di
vanı ekseriyetin kaybolduğunu görmektedir. Bu 
kanun Cuma günü tekrar açık oyunuza arz edi
lecektir. 

23 . I . 1959 Cuma günü saat 15 te toplan
mak üzere İnikadı kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 17,30) 
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5. — SUALLER VE CEVAPLAE 

A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Po
latlı sağlık merkezinin noksanlarının tamamlan-
ması hususunda ne düşüldüğüne dair sualine 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Lntfi Kırdar'-
m tahrirî cevabı (7/353) 

20 . XII . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekili tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasmı saygı ile rica 
edeHm, Ankara Milletvekili 

Ahmet Üstün 

Polatlı'yı bir hastaneye kavuşturmak arzu
su ile belediye meclisi değeri 1 milyon liradan 
aşağı olmıyan belediye binasını ve .geniş bir ar
sayı Sağlık Vekâletine devretmişti. Hastane 
açmak mümkün olmadığından bu bina sağlık 

.merkezi olarak kullanılmaktadır. Bir vilâyet 
hususiyeti arz eden Polatlı ilçesinde sağlık mer
kezinin gördüğü hizmet büyüktür. Burada va
zife gören doktorlarımız imkânsızlıklar içeri
sinde vazife yapmaktadırlar. Sağlık merkezinin 
aşağıda bildirilen noksanlarının tamamlanması 
için ne düşünülmektedir? 

J. İhata duvarı, odunluk, kömürlük, ambar, 
kiler ve garaj, 

2. Kalorifer tesisatı, 
8. Bir ebe, 
4. İki erkek bir kadın müstahdem, 
5. Anbulans, 
6. Buz dolabı, 
7. Ameliyat alet masası, 
8. Nisai kürtaj takımları, 
9. Santifiriz, 

10. Röntgen cihazı, 
11. Raux Ekortörleri ve cerrahi malzeme, 
12. Antibiyotikler. 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti 
Vekil 

20 .1 .1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
K. 7 .1 .1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 2334/9616 sayılı yazılarına. 

Polatlı Sağlık Merkezinin noksanlarının ta
mamlanması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün Tahrir» sual 
takririne karşılık cevabi mütalâam ilişikte tak
dim kılınmıştır. 

Malûmat husulüne müsaade buyurulmasmı 
saygılarımla arz eylerim. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 

1. Bir aded buz dolabı 1957 yılında İstan
bul Sıhhat Müdürlüğünce satınalmıp mahalline 
gönderilmiş ve müessesece tesellüm edilmiş bu
lunmaktadır. 

2. İki aded cerrahi alet masası ile nisai kür
taj takımları, cerrahi malzeme ve antibiotikler 
vekâletimiz deposu mevcudundan tefrik edilerek 
mahalline gönderilmiş ve müessesece tesellüm 
edilmiştir. Antibiotikler muntazaman yollanmak
tadır. 

3. Bir aded santrifüj ile Roux ekartörleri-
nin İstanbul Sıhhat Müdürlüğünce piyasadan 
satınalmarak mahalline gönderilmesi, İstanbul 
Valiliğine yazılmıştır. 

4. Röntgen cihazı not edilmiş olup vekâ
letçe satmalmdığmda bir adedi Polatlı Sağlık 
Merkezine gönderilecektir. 

5. Motorlu vasıtaların satmalınması için 
1958 yılı bütçesine mevzu tahsisat tamamen sarf 
edildiğinden Polatlı Sağlık Merkezine bir ambu
lans gönderilmesi mümkün olamamıştır 

6. 1958 yılı bütçesinde karşılığı bulunma
dığı ve esasen malî yıl sonu da gelmiş olduğu 
cihetle, Polatlı Sağlık Merkezinde ihata-duvarı, 
odunluk, kömürlük, ambar, kiler, garaj ve kalori
fer tesisatı yaptırılması mümkün olamamıştır. 
Önümüzdeki malî yıl zarfında imkân sağlandığı 
takdirde gereğine tevessül edilecektir. 

.' 7. Kontenjana göre Polatlı Sağlık Merke
zine 7 aded müstahdem, kadrosu verilmiştir. Bu 
kadrolara tâyin mahallince yapılmaktadır. 

8. Polatlı'da biri özel îdare diğeri de Bele
diyeye aidolmak üzere iki tane ebe mevcuttur. 

Belediye ebesi, Sağlık Merkezi Talimatname
si hükümlerine göre, sağlık merkezi bünyesinde 
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çalışacağından başka bir ebe tâyini mümkün gö
rülememiştir. 

2. — Tokad Mebusu Mustafa Lâtif oğlu'nun, 
Tokad'da mebusların bâzı 'partililerle lokantada 
yemek yemelerine valilikçe mümanaat edildiği 
hakkındaki şikâyet üzerine ne muamele yapıl
dığına dair sualine Dahiliye Vekili Namık Ge- / 
dik'in tahrirî cevabı (7/321) 

14 . IV .1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Dahiliye Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
let Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Mustafa Lâtifoğlu 

Tokad'da mebusların bâzı partililerle birlik
te lokantada yemek yemelerine valilikçe müma
naat edildiği hakkında 9 . 3 . 1958 tarihinde 
telgrafla Dahiliye Vekiline vâki şikâyetimiz 
üzerine ne muamele yapılmıştır? 

T. B. M. M. 
Umumi Kâtipliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
7 - 321/1130 

17 . XII . 1958 

Dahiliye Vekâletine 
16 . IV . 1958 tarih ve 1130 sayılı yazımıza 

ektir : 
Tokad Mefbusu Mustafa Lâtif oğlu'nun, To

kad'da mebusların bâzı partililerle lokantada 
yemek yemelerine valilikçe mümanaat edildiği 
hakkındaki şikâyet üzerine ne muamele yapıl
dığına dair olan şifahi suali, cevap günü olan 
12 . XII . 1958 tarihli 14 ncü inikatta takrir 
sahibi hazır bulunmadığından Dahilî Nizamna
menin 155 nci maddesinin 1 nci fıkrası gere
ğince, tahrirî cevap talebiyle verilmiş sayılmış
tır. 

Saygılarımla 
T. B. M. M. Reisi 

1959 C : 1 
T. C. 

Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 

Numara : 03837 

10.1.1959' 

özü: Tokad Mebusu Mustafa Lâtif -
oğlu'nun sual takriri hak
kında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
17. XII .1958 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7-321 (1130-4240) sayılı yazıya karşılıktır. 
Tokad Milletvekillerinin bâzı partililerle bir

likte lokantada yemek yemelerine valilikçe mü
manaat edildiği hakkında vâki şikâyet üzerine 
ne muamele yapıldığına dair Tokad Milletve
kili Mustafa Lâtifoğlu'nun Yüksek Başkanlığı
nıza vermiş olduğu takrir üzerine yapılan ince
lemede ; 

9 . I I I . 1958 günü Tokad Milletvekillerinin 
iştirakiyle Bektaş Kıroğlu'nun lokantasında, 
parti çalışmaları için bir toplantı tertibedileceği, 
Tokad C. H. P. îl Başkanı tarafından 7 . III . 
1958 tarihli bir yazı ile vilâyet makamına bil
dirilmiştir. 

Bu toplantının 6761 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine muhalif olduğu mülâhazası ile, ter-
tibedilmemesi hakkında sözü geçen parti baş
kanlığına valilikçe tebligat yapılmış, buna rağ
men ayılı gün belediye lokantasında yemek ye
mek bahanesiyle aynı mahiyette bir toplantı 
yapacakları anlaşıldığından zabıtaca buna^âni 
olunmak üzere gerekli tedbirler alınmıştır. 

Sözü edilen teşebbüsün, siyasi propaganda 
maksadiyle tertibedilen bir toplantı mahiyetini 
fiilen iktisabetmeden, müdahale edilmesinin, 
vilâyetçe yanlış bir anlayıştan mütevellidoldu-
ğu anlaşılmış ve bu tarz tatbikatın Vekâletçe 
uygun görülmediği hususu ilgili valiliğe bildi
rilmiş bulunmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 

857 — 



î ; 27 21.1 
3. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-

nun, Kırıkkale kazasına bağlı Delice nahiyesine 
bir ebe tâyininin düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Lûtfi Kırdar'ın, tahrirî cevabı (7/382) 

6 . 1 . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekili tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerini saygılarımla rica ede
rim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Kırıkkale ilcesine bağlı Delice nahiyesi ka
sabaya 40 - 45 kilometre mesafededir. 

Kış mevsimlerine tesadüf eden doğumlarda 
sıkıntı çekilmektedir. Bu nahiyeye acele bir ebe 
gönderilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekâleti 20 . 1. 1959 
Zatişleri ve Muamelât Umum 

Müdürlüğü 
Encümen Şubesi 

özel No. 89 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
K : 9 . 1 . 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 2409 - 9938 sayılı yazıları 
cevabıcftr. 

. Kırıkkale kazasına bağlı Delice nahiyesine 
bir ebe tâyini hakkında Ankara Mebusu Meh
met Ali Ceritoğlu'nun, tahrirî sual takririne 
karşılık cevabi mütalâam ilişikte takdim kılın
mıştır. 

Malûmat husulüne müsaade buyurulmasını 
saygılarımla arz eylerim. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 

Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'nun, 
Kırıkkale kazasına bağlı Delice nahiyesine acele 
bir ebe gönderilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair tahrirî sual takririne cevaptır : 

Yozgad Merkez Köseyusuflu Köyler Grupu 
•Ebesi 3916 Namiye Başer Kırıkkale Delice na
hiyesi Köyler Grupu Ebeliğinde çalıştırılmak 

1959 0 : 1 
kaydiyle Ankara Valiliği emrine tâyin edilmiş 
her iki vilâyete gerekli tebligat yapılmıştır. 

4. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'nın, To-
kad vilâyetinde resmî ve hususi sektör için ay
rı fabrikalardan çimento tahsis edilmesinin se
bebine ve bu farkın kaldırılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sualine Nafıa Vekili Tevfik 
İleri'nin tahrirî cevabı (7/365) 

23 . XH . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Tokad Milletvekili 
Şahap Kitapçı 

SORU : 
Seçim bölgem olan Tokad'da hususi sek

törün ihtiyacı olan çimentonun daha pahalı 
ve nakli masraflı olan Çorum Çimento Fabrika
sından verilmesine mukabil, resmî sektörün ih
tiyacı bulunan çimentonun daha ucuz ve nakli
yesi az masraflı olan Sivas Çimento Fabrikasın
dan tahsis olunması suretiyle fark gözetilmesi 
sebebi nedir? 

inşaat sahibi pek çok vatandaşı ilgilendiren 
bu mevzuda mevcut farkın izalesi hususunda ne 
düşünülmektedir % 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 

Tahsis ve Tevzi Bürosu 
D. Sayı : 551/443 

20 .1.1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
7 . 1 . 1959 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7 - 365/2356 - 9690 sayılı yazı karşılığıdır. 
1958 yılında Tokad vilâyeti hususi sektör ih

tiyacı için Sivas Çimento Fabrikasından, 
1 6 . 1 . 1958 tarihli tahsis emri ile 1 000 ton 
7.5.1958 > » » » 1 000 » 

27.8.1958 ı» » » » 1 000 » 
27.9.1958 » » » » 250 » 

olmak üzere ceman yekûn 3 250 ton 
çimento tahsis edilmiştir. 

Sivas Fabrikası istihsalâtınm bütün ihtiyaç
ları karşılamaya yetmediği ve Çorum çimentosu
nun da en yakın vilâyetlere tevzii tabiî ve zaruri 
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bulunduğu cihetle Tokad vilâyetinin yukarıki 
miktardan fazla talepleri karşılanmak üzere Ço
rum Fabrikasından da ayrıca, 
24 .1 .1958 tarihli tahsis emri ile 1 000 ton 
7 .8 .1958 » » » » 1 000 » 

27 .8 .1958 » » » » 1 0 0 0 » 

3 000 ton olmak üzere ceman yekûn 
çimento tahsis edilmiştir. 

Tokad vilâyeti resmî sektör ihtiyacına 1958 
yılında Sivas Fabrikasından tahsis edilen çi
mento 2 610 tondan ibaret olup, hususi sektöre 
Sivas'tan tahsis edilenden daha azdır. 

»Çimento satışları 3 . 10 . 1958 tarihinde 
4/10835 sayılı îcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
meriyete konulan K/1180 sayılı Koordinasyon 
Kararı gereğince tamamen serbest bırakılmıştır. 

O tarihten beri ihtiyaç sahipleri iş yerine gö
re kendilerine en elverişli olan Çorum veya Sivas 
fabrikalarından çimentolarını temin etmekte ser
best bulunmaktadırlar. 

Saygı ile arz ederim. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

5. — Çorum Mebusu Fevzi Hacırecepoğlu'nun, 
İmam - Hatip Okulu mezunlarının yüksek tahsil 
yapmalarım temin hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sualine Maarif Yekili Celâl Yardımcının 
tahrirî cevabı (7/314) 

27 . X I . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maarif Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gıyla arz ve rica ederim. 

Çorum Mebusu 
Fevzi Hacırecepoğlu 

1. — imam - Hatip Okulu mezunlarının yük
sek tahsil yapmalarını temin için ne düşünüldüğü 

2. Yüksek bir öğretim müessesesi açılacaksa: 
a) Okulun isminin ne olacağı 
b) Nerede açılacağı 
c) Hangi öğretim devresinde faaliyete ge

çeceği 

1959 0 : 1 
T. C. 

Maarif Vekâleti 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 174 

20 . I . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
3 Aralık 1958 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 314/2145 - 9038 sayılı ya
zıları karşılığıdır: 

imam - Hatip okulları mezunlarına yüksek 
tahsil imkânı sağlamak üzere ne düşünüldüğüne 
daıir Çorum Mebusu Fevzi Hacırecepoğlu tara
fından Yüksek Riyasetlerine tevdi ve vekâleti
mize tevcih edilmiş bulunan tahrirî sual takririne 
ait cevabi not iki nüsha halinde sunulmuştur. 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Çorum Mebusu Fevzi Hacırecepoğlu tarafın
dan verilen, imam - Hatip "okulları mezunlarına 
yüksek tahsil temini ile ilgili, tahrirî sual takri
rine ait cevabi nottur : 

imam - Hatip okulu mezunlarının yüksek 
öğrenim yapmalarını temin etmek üzere vekâleti-
mizce öğretmen Okulları Umum Müdürlüğüne 
bağlı, eğitim enstitüleri seviyesinde dinî tedri
sat yapan yüksek bir öğrenim müessesesinin açıl
ması kararlaştırılmıştır. Müessesenin adı «ilahi
yat Enstitüsü» olacak ve istanbul'da açılacaktır. 

Müfredat programı, öğretmen kadrosu, bina 
v. s. hususlarının hazırlıkları ile meşgul bulun
duğumuz müessese, 1959 - 1960 öğretim yılında 
faaliyete geçecektir. 

6. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçının, To-
kad'daki okullarda münhal bulunan öğretmen
liklere dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım
cı'nın, tahrirî cevabı (7/324) 

10 Aralık 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

Tokad Lisesinde ve diğer orta tahsil müesse
selerinde pek çok dersler asil hocaları bulunma
ması sebebiyle vekâletle idare edilmektedir. 
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Son defa lise fizik öğretmeni de ders yılı baş

lamasından sonra başka yere naklolunmuş ve bu 
mühim ders de boş geçmeye başlamıştır. 

Bu yüzden birçok öğrenciler başka liselere 
nakletmekte ve veliler müşkül durumda kalmak
tadırlar. Diğer münhallerle birlikte bu dersin asil 
öğretmeninin de bir an evvel tâyini hususunda ne 
düşünülmektedir? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 177 

20 . I . 1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
22 Aralık 1958 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7 - 324/2237 - 9335 sayılı ya
zıları karşılığıdır: 

Tokad'daki okullarda münhal bulunan öğret
menliklerle ilgili olarak Tokad Mebusu Şahap Ki
tapçı tarafından Yüksek Riyasetlerine tevdi ve 
Vekâletimize tevcih edilmiş bulunan tahrirî sual 
takririne ait cevabi yazı iki nüsha halinde sunul
muştur. ' . 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Tokad'daki lise ve diğer orta tahsil müessesele
rinde, münhal bulunan öğretmenliklere dair To
kad Mebusu Şahap Kitapçı tarafından verilen 

tahrirî sual takririne ait cevabi nottur 
1. a) Gümülcine Celâl Bayar Lisesinde gö

revlendirilen Tokad Gazi Osmanpaşa Lisesi Fi
zik - Kimya öğretmeni S. Sabri Kılıç'm yerine 
13 . XII . 1958 tarih ve 3400 sayılı Kararname 
ile bir Fizik - Kimya öğretmeni tâyin edilmiş
tir. ' 

b) Mezkûr okula, 4 ., X . 1958 tarih ve 2705 
sayılı kararname ile bir resim - iş, 27 . XI . 1958 
tarih ve 3335 sayılı kararname ile bir beden eği
timi ve 6 . XII . 1958 tarih ve 3255 sayılı ka
rarname ile de bir Tarih öğretmeni tâyin edil
miştir. 

2. îki şubesi bulunan Artova Ortaokuluna, 
15 . VII . 1958 tarih ve 1415 sayılı kararname 
ile bir Edebiyat grupu öğretmeni tâyin edilmek 
suretiyle öğretmen sayısı ikiye çıkarılmıştır. 

3. Erbaa Ortaokuluna 20 . XII . 1958 tarih 
ve 3437 sayılı kararname ile bir Edebiyat grupu 
öğretmeni tâyin edilmiştir* 
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4. Niksar Ortaokuluna 4 . X . 1958 tarih 

ve 2704 sayılı kararname ile bir Fen grupu, 
25 . VII . 1958 tarih ve 1862 sayılı kararname ile 
de bir Fransızca öğretmeni tâyin edilmiştir. 

5. Zile Ortaokuluna, 20 . XII . 1958 tarih 
ve 3435 sayılı kararname ile bir Edebiyat grupu, 
25 . VII . 1958 tarih ve 1729 sayılı kararname ile 
bir Fen grupu, 29 . XI . 1958 tarih ve 3143 sa
yılı kararname ile de bir Fransızca öğretmeni tâ
yin edilmiştir. 

7. — Marcş Mebumı Halil Gürün'ün, Ma-
raş'm Afşin kazası ortaokulu öğretmen kadro
suna dair sualine Maarif Vekili Celâl Yardım-
cı'nm, tahrirî cevabı (7/332) 

14 . XII . 1958 
T. C. Büyük Millet Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerini
zi arz ve rica ederim. 

Maraş Mebusu 
Dr. Halil Gürün 

Maraş'm Afşin kazası ortaokulu 20 gün ev
veline kaıdar yalnız iki asil öğretmenle çalışmak
ta idi. Bunlardan biri 22 Kasım 1958 günü as
kerî hizmetini ifa için okuldan ayrılmış ve du
rum böylece okul ve talebeler için çok hâd bir 
safhaya intikal etmiş idi. 

Bugüne kadar bu okul kadrosuna yeteri ka
dar öğretmen tâyin edilmiş midir? Edilmedi 
ise ne zaman bu işlem yapılacaktır? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
. Sayı : 176 

20.1.1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
22 Aralık 1958 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-332/2266-9456 sayılı yazıla
rı karşılığıdır : 

Maraş - Afşin Ortaokulunun öğretmen kadro
su ile ilgili olarak Maraş Mebusu Dr. Halil Gü
rün tarafından Yüksek Riyasetlerine tevdi ve 
Vekâletimize tevcih edilmiş bulunan tahrirî sual 
takririne ait cevabi yazı iki nüsha halinde sunul
muştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 

Celâl Yardımcı 
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Maraş Mebusu Dr. Halil Gürün tarafından 
verilen Maraş - Afşin Ortaokulunun öğretmen 

kadrosu ile ilgili tahrirî sual takririne ait 
cevabi nottur 

Maraş - Afşin Ortaokulunun öğretmen ihti
yacı bilinmektedir. Şubeleri ile birlikte beş sınıfı 
ve iki öğretmeni bulunan bu okula, Kasım 1958 
döneminde terhis edilen öğretmenlerden bir fen 
grupu öğretmeni tâyin edilmiş ve 27 . X I . 1958 
tarih, 3306 sayılı Kararnamesi mahalline gönde
rilmiş, bu suretle öğretmen kadrosu üçe çıkarıl
mış bulunmaktadır. Mezkûr okulun öğretmen 
kadrosunun takviyesine devam edilecektir. 

Askere gittiği bildirilen öğretmenin durumu 
henüz vekâletimize intikal etmemiştir. 

8. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, Maraş 
Kız Muallim Mektebi ihtivam için bir bina -yap-
tırilmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Maarif Vekili Celâl Yardımcı'nın, tahrirî 
cevabî (7/333) 

14 . X I I . 1958 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi 

Riyasetine 
Aşağıdaki sualimin yazılı olarak Sayın Ma

arif Vekili tarafından cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Maraş Mebusu 
Dr. Halil Gürün 

Geçen sene bütçe müzakerelerinden evvel 
Maraş Kız Muallim Mektebinin bina ihtiyacı 
gerek zâtıâlinize ve gerekse vekâletinizin ilgili 
makamlarına duyurulmuş ve vaziyetin mahallin
de tetkiki için vekâletinizce bir de müfettiş izam 
edilmişti. 

Bina 90 yaşında, eski, yatılı okul olarak isti
male gayrisalih, büyük bir kısmı ahşap olmakla 
yangına müsait durumdadır. Okul muhitte çok 
müşbet karşılanmış olup bilhassa kızların oku
masını teşvikte şayanı dikkat bir tesir uyandır
mış, tedris hayatının ikinci senesi olmasına rağ
men talebe sayısı 100 ü aşmış bulunmaktadır. 
Yatılı talebelerin miktarı 50 civarındadır. 

Okul için bu sene bir bina yaptırılması ka
rar altına alınmış mıdır? Binanın bu sene yap-
tınlamaması halinde hiç olmazsa bir yatakhane 
inşası düşünülmekte midir? 

T C . 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 178 

20 .1.1959 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
22 Aralık 1958 tarih ve Umumi Kâtiplik 

Kanunlar Müdürlüğü 7-333/2267'-9457 sayılı 
yazılan karşılığıdır : 

Maraş Kız îlköğretmen Okulu ihtiyacı için 
biı- bina yaptırılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair olup Maraş Mebusu Dr. Halil Gürün 
tarafından Yüksek Riyasetlerine tevdi ve vekâ
letimize tevcih edilmiş bulunan tahrirî sual tak
ririne ait cevabi yazı iki nüsha halinde sunul
muştur. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 
O. Yardımcı 

Maraş Mebusu Halil Gürün tarafından verilen 
Maraş Kız îlköğretmen Okulu ihtiyacı için bina 
yaptırılması ile ilgili tahrirî sual takririne ait 
cevabi nottur.. 

1957 - 1958 ders yılı içinde Maraş Vilâyet 
Merkezinde faaliyete geçmiş bulunan Kız îlk
öğretmen Okulunun işgal etmekte olduğu bina 
ve arsasının okulun ihtiyacını ve inkişafını kar-
şılıyacak büyüklükte olmadığı mahallinde yapı
lan inceleme neticesinde anlaşılmıştır. 

Okulun ilerdçfki inkişafını temin bakımından 
bugünkü bina dışında yeni tesis kurulması için 
şehir civarında en az (10) dönümlük bir arsaya 
ihtiyaç hissedilmektedir. 

Bunun için de mahallî bir kooperatife ait 
bulunan arsadan bu miktarın yeni tesis yaptırıl
ması gayesiyle sembolik bir fiyatla vekâletimize 
devrinin imkân dâhilinde olduğu anlaşılmış ve 
bu hususun temini için gerekli muamelenin ifası 
28. IV . 1958 tarih ve 2649 sayılı yazımızla Va
liliğe bildirilmiştir. 

1959 malî yılı içinde mezkûr okul binasına 
ilâveten yeni bir bina inşası düşünülmektedir. 
Yaptın!aeak olan binanın plân ve projesi Vali
likçe temin olunacak arsaya göre hazırlanacak
tır. 

P. — Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu'nun, 
îmam - Hatip kursları ile okullarına dair suali
ne Maarif Vekili Celal Yardtmct'mn, tahrirî ce
vabı (7/335) 
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î : 27 21.1 
17 . X n . 1958 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aşağıdaki suallerimin Maarif Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla rica ederim. 

Adana Mebusu 
Mehmet Geçioğlu 

1. îmam - Hatip kursları hangi tarihte ve 
hangi vilâyetlerde açılmıştır. 

2. Bu kurslar hangi tarihten itibaren okul 
haline ifrağ edilmiştir. Bu okullar hangi vi
lâyetlerde ve kaç devreli olarak açılmıştır? 

Lise kısmının hangi tarihte açıldığı ve bu
günkü okul adedinin mevcudu ile mahalleri ve 
lise orta kısımdaki talebe adedi ile 1957 - 1958 
ders yılındaki lise kısmından verilen mezun 
yekûnu ne kadardır? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 20 . I . 1959 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 175 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

22 Aralık 1958 tarih ve 7 - 335 - 2287 - 9509 
sayılı yazılı karşılığıdır : 

Adana Mebusu Mehmet Geçioğlu tarafın
dan Yüksek Riyasetlerine tevdi ve vekâleti
mize tevcih edilmiş olup îmam - Hatip kurs
ları ve okulları ile ilgili bulunan tahrirî sual 
takririne ait cevabi yazı iki nüsha halinde su
nulmuştur. . 

Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 
Maarif Vekili 

' - C. Yardımcı 

îmam - Hatip kursları ile okullarına dair Adana 
Mebusu Mehmet Geçioğlu tarafından T. B. M. 
Meclisi Reisliğine verilen tahrirî sual takririne 

cevap teşkil eden nottur 

1. îmam - Hatip kursları, 1952 yılında Af
yon, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, 
Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, 
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I Gazianteb, Giresun, Hatay, İsparta, İzmir, Kas

tamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, 
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Maraş, Mar
din, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Seyhan, Siird, 
Sinob, Sivas, Tökad, Trabzon, Urfa, Yozgad, 
Zonguldak vilâyet merkezleri ile îstanbul vilâ
yetinin Beyoğlu ve Üsküdar kazalarında, 1956 
yılında Çemişkezek'de, 1958 yılında Simav, İz
mir'de açılmıştır. 

2. a) Ankara, Adana, Kayseri, Konya, Ma
raş, İsparta, îstanbul vilâyet merkezlerinde 
1951 - 1952 ders yılı başında, 

b) Antalya, Elâzığ, Erzurum, Çorum, To-
kad, Trabzon, Yozgad, îzmir vilâyet merkezlerin
de 1953 - 1954 ders yılı başında, 

e) Diyarbakır'da 1954' - 1955 ders yılı ba
şında, 

| d) Adapazarı'nda 1956 - 1957 ders yılı ba
şında, 

I e) Balıkesir'de 1958 - 1959 ders yılı başında 
ilkokula dayalı 4 sınıflı îmam - Hatip okulları 
açılmıştır. 

a) 1951 - 1952 ders yılı başında açılan 7 
îmam - Hatip okulunda 1955 - 1956 ders yılı 
başında, 

| b) 1953 - 1954 ders yılı başında acılan 8 
[ İmam - Hatip okulunda 1957 - 1958 ders yılı 

başında, 
c) 1954 - 1955 ders yılı başında açılan Di

yarbakır îmam - Hatip Okulunda ise 1958 - 1959 
ders yılı başında birinci devreye dayalı ve üç sı-

I nıflı ikinci devreler faaliyete geçmiş bulunmak
tadır. 

îmam - Hatip okulları meslek okulu oldukla
rı için lise ile muadeletleri yoktur. 

îmam - Hatip okullarının bugünkü mevcudu 
18 dir. Bulundukları mahaller : 

Ankara, Antalya, Adana, Elâzığ, Erzurum, 
Çorum, Tokad, Trabzon, Kayseri, Konya, Maraş, 
Yozgad, İsparta, İstanbul, İzmir, Diyarbkır, 
Adapazarı ve Balıkesir'dir. 

1958 - 1959 ders yılı başında İmam - Hatip 
okullarının birinci devresinde 2 790, ikinci dev
resinde ise 1 004 öğrenci mevcuttur. 

İkinci devreden 1957 - 1958 ders yılı sonunda 
I. 193 öğrenci mezun olmuştur. 
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TASHİHLER 

ptmda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 

Satır Yanlış Doğru 

31-32 

2 
3 

38 
47 
48 

50 
44 

teşldl etmek suretiyle iki milyar
lık zirai 
neşriyat ve 
Devlet plânı hiç 

topraklarının 27,5 idir. 
Temin için istihsalin 
çeşitlendirilmesi, arazinin 

«demişlerdir. 
bölgelere tatbik 

Devlet plânı hakkındaki neşri
yat hiç 
Topraklarının 1/27,5 udur. 
temin için» istihsalin 
çeşitlendirilmesi, kabili zeri ara
zinin 

bölgelerde tesbit 

mmm 
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1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Nisap hâsıl olmamıştır;) 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Orhan Kökten 
Kemal özçoban 
Mustafa öztürk 
Necati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Efâmit Koray 
Nazifi Şerif- Nabei 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
yacid Asena 
Ali ileri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

Âza adedi : 610 
Rey verenler : 266 

Kabul edenler : 186 
Reddedenler 78 
Müstenkifler : 2 

Reye iştirak etmiyenler : 329 
Münhal mebusluklar : 15 

[Kabul edenler] 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK • 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin inan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğiu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURSA 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Sait Kantarel 
Münip özer 
Rıza Topeuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 
Nedim ökmen 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargmalp 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Muhlis Erdener 
M. Faruk Gürtunca 
Nizamettin Kırşan 
Adnan Menderes 
Nizamettin Âli Sav 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet Incekara 
Nuriye. Pınar 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KASTAMONU 
Zeki Cemal Bakiçelebi 
oğlu 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
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Servet Hacıpaşaoğlıı 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 

KOCAELİ 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
tshak Avni Akdağ 
Osman Bibioğlu 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 
Sami Soylu 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet "Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 

î : 27 21.1 
Ahmet ihsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Sudi* Mıheıoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Yalkm 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Medeni Berk 
Asım Eren 

.1959 C : 1 
Ali Gürün 

RİZE 
izzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Selâmi Dinçer 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet IJlusoy 

SllRD 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Server Somuncuoğlu 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
O. Nuri Lermioğlu 

VAİf 
Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Tahir öktem 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
TVIelih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 

ANKARA 
'Osman Alişiroğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Naşit Fırat 

Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ERZİNCAN 
Nusret Safa Coşkun 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
Ali Şelhum Devrim 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Oanatan 

Hayri Çopuroğlu 
MALATYA 

Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Şevket Dursun 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Münir Ekşi 

Kahraman Sağra 
Hüsrev Yürür 

SAKARYA 
Hamdi Başak 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Necati Ilter 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOK AD 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
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Rıza Ulusoy 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kâzım Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Hamdi Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu' 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı (V.) 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hüseyin Özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

î : 27 21.1 
URFA 

Osman Ağan . 
M. Yaşar Alhas 
Abdurrahman Odabaşj 

. 1959 0 : 1 
UŞAK 

Rıza Salıcı 
VAN 

Abdülvehap Altmkay-
nak 

[Müstenkifler] 
MARAŞ 

Nusret Durakbaşa 
SİVAS 

Edip Imer 

[Beye iştirak etmiyenler] 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İbrahim Imirzalıoğlu 
ismail înan 
ibrahim Saffet Omay 
Selim Soley 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Aİnan Selekler 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN" 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
"FVthi "Battır 
Hüsamettin Coşkun 
Nihat Iyriboz 
Piraye Levent 
Ekrem T orunlu 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yır cali 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı 
* 1 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 
Ekrem. Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Kadir Kocaeli 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Mazlum Kayalar 
Yekta Teksel 
Nurullah ihsan Tolon 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu (V.)] 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENÎZLÎ 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sanear 
Refet Tavaslıoğlu 

Sait Erdinç 
ZONGULDAK 

Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Kar ak aya 
Hürrem Müftigil 
Nâzım Öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Fethullah Taşkesenli 
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

566 — 



GAZÎANTEB 
ihsan Daî 
Samih inal f 

Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadıik Altmcan (I.) 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
İzzettin Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Hasan ikiz 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğiu 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Nazmi Ataç 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 

t : 27 21.1 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman (V.) 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûti'i Kırdar (V.) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman (I.) 
ibrahim Sevel 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Neolâ Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yamut (I.) 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
ilhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Hasan, Erdoğan 
Rasim İlker 
Behram öcal 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

1959 C : 1 
Osman Kavuncu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Sıtkı Pekkip 

Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 

KONYA 
A. Fahri Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu (I. 
Â.) 
Muhittin Güzelkılınç 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Muhittin özkefeli (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
T.evfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Nebil Sadi Altuğ 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
(V.). 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet özgirgin 

M ARAŞ 
"Kemali Bayazıt 
Halil Gürün 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlı* 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 
Hasan Hayati Ülkün 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Nüzhet Akın (I. Â.) 
Tacettin Barış 
Hamza Osman Erkan 
(t) 
Baha Hun 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SÎtRD 
Suat Bedük 
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Baki Erden 
Veysi Oran 

SlNOB 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 

Ankara 5 

Artvin 1 

Aydın 1 

1 : 2 7 21.1 
Hasan Gürkan 
ismail Özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Keramettin Gençler (I.) 
Kesit Önder 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlıı 
Pertev Sanaç 

. 1959 C : 1 
ismail Şener 

! M. Kesit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 

UEFA 
Atalay Akan 
Aziz Gokkan 
I. Etem Karakapıeı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbryıkoğlu 

[Münhal mebusluklar] 
Bursa 1 

Edirne - 1 

istanbul 1 

Kocaeli 1 

Konya 1 

Muğla 1 

Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Ferid Melen \ 

YOZGAD 
Talât Alpay 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 

Van 1 
Yozgad 1 

i 15 

»€*<* 

T. B. M. M. Matbaası 
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Üniversitelere ve bunlara bağlı müesseselere yapılacak bağışların 
Gelir ve Kurumlar vergileri matrahından düşülmesine dair kanun 
.lâyihası ve Maliye, ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1 /218) 

» 
T. C. 

Başvekâlet % , * 23 . yi . 1958 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi t 
Sayı : 71-747/2081 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek ReisUğine 
/ 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclis takdimi icra Vekilleri Heyetince 14 . VI . 1958 
târihinde kararlaştırılan üniversitelere ve bunlara bağlı müesseselere yapılacak bağışların Gelir ve 
Kurumlar vergileri matrahından düşülmesine dair kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ile birlikte, su
nulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Memleketin inkişafı ile mütenasibolarak yeni üniversiteler ve bunlara bağlı müesseseler kurul
makta veya mevcutları tevsi edilmektedir. Mevzüubahis müesseselerin kurulmasında ve inkişafında 
hayırsever birçok zengin vatandaşlarımız geniş maddi yardımlarda bulunmak arzusunu izhar etmek
tedirler. Nitekim Ankara Üniversitesi tarafından (Göz Bankası) tesisi mevzuunda girişilen hayırlı te
şebbüs de vatandaşlarımız arasında büyük bir alâka ile karşılanmış, hayırsever zengin bir vatandaşı
mız bina inşaatı için bir milyon liranın fevkinde bir yardım yapmayı teklif etmiştir. 

Ancak, 5421 ve 5422 sayılı Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında (Âmme menfaatlerine yararlı 
«•cemiyetlere) makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların muayyen miktarı aşmamak (Gelir 
Vergisinde yıllık gelirin % 5 i, Kurumlar Vergisinde 5 000 lirayı geçmemek kaydiyle kurum kazancı
nın % 1 i) şartiyle gelirden ve kurum kazancından tenzili kabul edildiğinden, mükellefler, bu gibi 
yardı^arın mezkûr hadleri aşan kısımlarını Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarından indirememek
tedirler. 

Memleket ilim, irfan ve sağlığına geniş ölçüde hizmet eden üniversitelerimizle bunlara bağlı müesse
selerin kuruluş ve inkişafları hususunda her türlü yardımı yapmak istiyen hamiyetli vatandaşlarımı
zın ticari ve meslekî kazançlarından ayırarak yapacakları yardım ve bağışların tamamını, bu kazançla
rının safi miktarını tesbitte, masraf olarak indirmelerine imkân verilmesi muvafık mütalâa edilmiş ve 
Jbu maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/218 

Karar No. 4 

12 . XII . 1958 

Yüksek Reisliğe 

Üniversitelere ve bunlara bağlı müesseselere 
yapılacak bağışların Gelir ve Kurumlar vergi
leri matrahından düşülmesine dair olan kanun 
lâyihası; encümenimizcle alâkalı vekâletler tem-
sicilerinin de huzur! ariyle tetkik ve müzakere 
edildi : 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de belirtildiği 
üzere üniversitelere veya üniversitelere bağlı 
olarak kurulmuş veya kurulacak müesseselere 
yapılacak bağışların Gelir ve Kurumlar Vergisi^ 
matrahından indirilmesi, bu müesseselerin mem
leket maarifine ifa ettikleri hizmet bakımın
dan yerinde görülmüş ve hayırlı hareketlerin 
en kutsisi olan bu yardımların vergi dışında 
bırakılması hakkaniyet esaslarına da uygun 
olacağı kanaatiyle lâyiha encümenimizce mev
cudun ittifakiyle -aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdiî 
buyurulmak üzere Yüksek Rivasete sunuhlr. 

^taliye Encümeni 
Reisi 

Bursa 
K. Yılmaz 

Amasya 
// . Koray 

• 
Çorum 

C. Köstekçi 
Kars 

0. Yeltekin 
Konya 

* 
Mazbata Muharriri 

ve bu Mazbata Kâtibi 
Bursa 

M. Kayalar 

Bursa 
Y. Teksel 

İmzada bulunamadı 
Gümüşane 

A. Karaman 
Kırklareli 

A. Sokman 
Malatya Zonguldak 

H. Â. Keymen M. Z. Tulunay A. Akın 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/218 

Karar No. 20 

Yüksek Reisliğe 

5.1.1958 

Üniversitelere ve bunlara bağlı müessesele
re yapılacak bağışların Gelir ve Kurumlar ver
gileri matrahından düşülmesine dair Maliye Ve
kâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı ic
ra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 23 . VI . 1958 tarihli ve 71 - 747/2081 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Maliye Vekâleti 
mümessili hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de mu-
fassalan arz ve izah edildiği üzere memleket 
ilim, irfan ve sağlığına geniş ölçüde hizmet 

eden üniversitelerimizle bunlara bağlı müesse
selerin kuruluş ve inkişafları mevzuunda her 
türlü yardımı yapmak istiyen hamiyetlî^ratan-
daşlarımızın ticari ve meslekî kazançlarından 
ayırarak yapacakları yardım ve bağışların ta
mamını, miktarı ne olursa olsun masraf olarak 
indirmelerine imkân verilmesini temin maksa-
diyle hazırlanıp sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Bu bağışlar net gelir miktarını tecavüz ettiği 
takdirde, bilançonun bundan dolayı arz edebi
leceği zararın 'ertesi yıl beyannamesine intikal 
edemiyeceği tabiî mülâhaza edilmiştir. 

Maliye Encümenince aynen kabul olunan lâ
yiha üzerinde encümenimizce cereyan eden mü-
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zakerelerden sonra maddelerin müzakeresine ge
çilmiş ve ahiren kabul olunan Ege Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 6595 sayılı Kanunun be
şinci maddesinde münderiç bulunan ve mezkûr 
üniversiteye yapılacak her türlü bağış ve vasi
yetlerin, vergi, resim ve harçlardan muafiyeti 
ve aynı zamanda Gelir veya Kurumlar Vergisi 
mükellefleri tarafından yapılacak nakdî ba
ğışların, yıllık beyanname ile bildirilecek ge
lirlerden ve kurum kazançlarından indirileceği 
hakkındaki hüküm muvacehesinde bu istisnanın 
bütün üniversitelerimize ve bunlara bağlı mü
esseselere teşmili ve bu suretle tenazur temini 
maksadiyle birinci madde tadilen kabul edil
miştir. 

1958 yılının nihayete ermesine az bir zaman 
kaldığı ve bu müddet zarfında lâyihanın kanu-
niyet iktisabedip edemiyeceği ınülâhazasiiyl'e bu 
kanun hükmünüfı 1958 yılma da sirayetini temin 
maksadiyle ikinci madde de tadilen kabul edil
miştir. " 

Yürürlük maddesi ile başlığı birinci madde 
ile kabul olunan hükümlere uygun olarak tadi
len kabul olunan kanun lâyihası, Umumi Hieye-
tin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reisvökili Mazbata M. 
Muğla ' izmir 

İV. özsan B. Bilgin 

Reis 
Balıktesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 

Ankara 
/ . R. Aksal 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Çorum 
Y. Gürsel 

Edirne 
M. Sarol 
Eskişehir 

M. Başkurt 

İstanbul 
M. Erdener 

Ankara 
O. Alişiroğlu 

Burdur 
F. Çelikoaş 

Denizli 
Â. R. Karaca 

Elâzığ 
H. Müftügil 

Gazianteb 
E. C&nani 

istanbul 
/ . Sevel 

Kayseri 
Resmî okulların inşaatı
na teşmiline taraftarım 

O. Kavuncu 

Adana 
R. Tekeli 

Ankara 
M. Akptnar 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Maraş 
E. Soysal 

Ordu 
Muhalifim 

A. H. Onat 

Rize 
M. önal 

Sinob 
ö. özen 

Manisa 
#. Mıhçıoğlu 

Nevşehir 
N. önder 

Ordu 
A. Topaloğhı 

Siird 
B. Erden 

Trabzon 
t. Şener 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Çorum 
H. Bulgurlu 
Diyarbakır 
H. Turgut 

Erzincan 
R. Bayındır 

İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
M. Islâmoğlu 

Kırşehir 
F. Yalcın 

Maraş 
K. Bayazıt 

Niğde 
R. Gürsoy 

Rize 
1. Akçal 

Siird 
M. D. Sualp 

Yozgad 
T. Alpay 

( S. Sayısı : 2G ) 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

Üniversitelere ve bunlara bağlı müesseselere 
yapılacak bağışların Geli-f ve Kurumlar vergileri 
matrahından düşülmesine .dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — • Üniversitelerin ve üniversite
lere bağlı olarak kurulmuş veya kurulacak mü
esseselerin tesis veya tevsilerine tahsis edilmek 
maksadiyle Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellef
leri tarafından üniversitelere veya müesseseleri
ne yapılacak bağış ve yardımların tamamı, bu 
kimselerin, bağış ve yardımın yapıldığı yılın, 
yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerinden 
veya kurum kazançlarından indirilebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

14 . V I . 1958 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekil' 

İV. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. tleri * 
Sıh. ve tç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Devlet Vekili 
8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
A. Aker 

Güm. ve tnh. Vekili' 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. Tlçaner • 

Sanayi Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 
ve Sanayi V. V. îmar ve îskân Vekili 

8. Yırcalı M. Berk 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Üniversitelere ve bunlara bağlı müesseselere ya
pılacak bağışların vergi, resim ve harçlardan 
muafiyetine ve Gelir ve Kurumlar vergileri mat

rahından düşülmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Üniversitelere ve bunlara 
bağlı olarak kurulmuş ve kurulacak müesseselere 
yapılacak her • türlü bağış ve vasiyetler vergi, 
resim ve harçlardan muaftır. 

Gelir ve Kurumlar Vergsi mükellefleri tara
fından birinci fıkra gereğince makbuz mukabi
linde yapılacak nakdî bağışlar, yıllık beyanname 
ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançla
rından indirilir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
tarihinde meriyete girer. 

31 Aralık 1958 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 26 ) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı Mart - Mayıs ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/16) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki 

Encümeni 
Esas No: 5/16 
Karar No: 3 

13 . I . 1959 

Yüksek Reisliğe 
Lira K. 

7 038 014 
+ 21 016 529 

45 Mart 1958 başında bankada mevcut para. 
63 Mart, Nisan, Mayıs 1958 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

28 054 544 08 Yekûn 
11 156 364 95 Mart, Nisan, Mayıs 1958 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para 

16 898 179 13 Haziran 1958 başında Bankada mevcut para. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1958 Mart, Nisan, Mayıs ayları gider kâğıtları incelendi. 
1958 Mart başında Ziraat Bankasında kalan para 1958, Mart, Nisan, Mayıs aylarında Ziraat Ban

kasınca alınan paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan para 
çıktıktan sonra 1958 Haziran ayı başında Ziraat Bankasında 16 898 179,13 lira kaldığı görülmüş ve 
Bankanın her gün gönderdiği hesap puslalan toplamı da buna uygun bulunmuş olmakla beraber 
yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni 

Reisi 
İstanbul 

F. N. Çamlibel 
Adana 

M. T. Mete 
Erzurum 

8. Eroinman 

Kars 
S. Atalay 

İmzada bulunamadı 
Konya 

R. Birand 

-
Mazbata Muharriri 

İsparta 
K. Demiralay 

Bolu 
Z. Danışman 

Erzurum 
M. Zeren 

Kars 
1. Vs 

Malatya 
M. Kartal 

Trabzon 
P . Sanaç 

Kâtip 
Samsun 

F. Tüzel 
Diyarbakır 

T. C. Çubukçu 
Giresun 

A. N. Duyduk 

Kars 
A. Yeniaras 

Mardin 
M. K. Boran 

Murakıp 
Erzurum 

A. Eryurt 
Edirne 

S. Parsoy 
İstanbul 

M. Gürpınar 
İmzada bulunamadı 

Kırklareli 
H. Yaman 

Trabzon 
S. Karayavuz 





Devre : XI 
içtima : 2 S. SAYISI- 38 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 1957 yılı Aralık, 1958 yılı Ocak ve 
Şubat ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

mazbatası ( 5 /19 ) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki fîncümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki 

Encümeni 
Esas No: 5/19 
Karar No: 2 

13 . I . 1959 

Lira 

13 072 888 
4- 2 563 888 

K. 

56 
26 

Yüksek Reisliğe 

Aralık 1957 başında mevcut para. 
Aralık, Ocak, Şubat 1958 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

15 636 776 82 Yekûn 
8 598 762 37 Aralık, Ocak, Şubat 1958 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

7 038 014 45 Mart 1958 başında Bankada mevcut para. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1957 Aralık, Ocak, Şubat ayları gider kâğıtları incelendi. 
1957 Aralık başında Ziraat Bankasında kalan para Aralık, Ocak, Şubat 1958 aylarında Ziraat Ban

kasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan para 
-çıktıktan sonra 1957 Aralık ayı başında Ziraat Bankasında 7 038 014,45 lira kaldığı görülmüş ve Ban
kanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygun bulunmuş olmakla beraber yapılan 
.tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni 

Reisi 
İstanbul 

F. N. Çamlıbel 
Adana 

M. Y. Mete 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
8. Erduman 

Kars 
S. Atalay 

"İmzada bulunamadı 
Konya 

R. Birand 

Mazbata Muharriri 
İsparta 

K. Demiralay 
Bolu 

Z. Danışman 
imzada bulunamadı 

Erzurum 
M. Zeren 

Kars 
1. Us 

İmzada bulunamadı 
Malatya 

M. Kartal 
İmzada bulunamadı 

Trabzon 
P.. Sanaç 

Kâtip 
Samsun 

F. Tüzel 
Diyarbakır 

T. C. Çubukçu 

Giresun 
A. N. Duyduk 

İmzada bulunamadı 
Kars 

1. Yeniaras 
İmzada bulunamadı 

Mardin 
M. K. Boran 

Murakıp 
Erzurum 

A. Eryurt 
Edirne 

S. Parsoy 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
I 

M. Gürpınar 

Kırklareli 
H. Yaman 

Trabzon 
S. Karayavuz 

İmzada bulunamadı 





Devre: XI / A 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 4 U 

1958 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ile İdare Amirleri 
Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu, Konya Mebusu Reyhan 
Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'm, 1958 malî yıh 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaertli 
cetvellerin Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur kısımlarında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifleri ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1/290, 2/230, 2/231, 2/236, 2/254) 

1958 malî yıh Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/290) 

.. T. CJ . 
Başvekâlet 8 Ocak 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 842/33 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 20 . XI I . 1958 
tariihnde kararlaştırılan 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes. 

ESBABI MUCÎBE 

F. M. 

206 11 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : | 
12 Merkez ve vilâyetler memurları çocuk zammı, maddelerine mevzu tahsisatın tamamen har

canması, memur çocuklarında görülen tezayüt dolayısiyle yıl sonuna kadar tahakkuk edecek 
.. ;. ihtiyaçları karşılamak ve karşılıksız borç tahakkukunu önlemek maksadiyle J)u tertiplere 

zam yapılmasına zaruret ĥ âsıl olmuştur. 
301 Merkez daireleri büro masrafları : 

60 Isıtma » 
302 Vilâyetler büro masrafları : 

60 Isıtma 
Kömür fiyatlarındaki ayarlamalar dolayısiyle bu maddelere zam yapılmıştır, 



307 
ıo : 
20 : 
30 : 
50 : 

308 

309 

11 
12 

11 
13 
21 
22 
31 
32 
41 
42 
45 
46 
47 

Harcırahlar : 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafları 
Nakil vasıtalarında yapılan ayarlamalar ve bu tertiplere konulan tahsisat sene içerisindeki 
değişiklikleri karşılayamadığından zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Merkez 
Vilâyetler 
Bütçeye mevzu tahsisatın tamamen sarf edilmiş olması, ilâç ve nakil vasıtaları ücretlerin
deki artışlar dolayısiyle, hastalanarak tedavi altına alınan memurların tahakkuk eden ve 
edecek olan masraflarını karşılamak üzeere bu tertiplere zam yapılmasına ihtiyaç hâsıl ol
muştur. , 
Taşlt masrafları : 
Vekâlet, reislik otomobili işletme masrafı. 
Devlet Vekilleri otomobilleri işletme masrafları, 
Merkez taşıtları işletme masrafları, 
Merkez taşıtları onarma masrafları, 
Vilâyetler taşıtları işletme masrafları, 
Vilâyetler taşıtları onarma masrafları, 
Ecnebi misa,fir otomobilleri işletme masrafı, 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları, 
Sıtma ile savaş taşıt masrafları, 
Verem ile savaş taşıt masrafları, 
Hastaneler, Sıhhat ve içtimai Muavenet kurumları taşıt masrafları. 
Benzin,, lâstik ve yedek parça fiyatları dolayısiyle bu tertiplere zam yapılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

F . M. Eklenen Düşülen 

(A / l ) x 

İ Z A H A T 

305 11 

306 11 12 000 

^Başvekâlet 
^~ 

20 000 Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğine kiralanacak 
bina için bütçeye konulmuş olan bu para, mezkûr Komisyo-

,.j nun halen Etibank binasında ikamet etmesi ve kira ödeme
mesi dolayısiyle tasarruf edilmiştir. 
Sümerbank mamullerinde ve dikiş ücretlerinde vukubulan 
tezayütler dolayfsiyle bu tertibe zam yapılmasına zaruret hâ
sıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 40 ) 
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F. M. Eklenen Düşülen İ Z A H A T 

Şûrayı Devlet Reisliği 

303 2 000 Tabı ve cilt ücretlerinin tezayüdü dolayısiyle mevcut tahsi
sat kifayet etmediğinden zam yapılmıştır. 

304 10 4 000 Tasarruf edilmesi mümkün olmuştur. 
451 10 1 000 ' Kitap, gazete ve dergi fiyatlarının artması dolayısiyle zam 

' yapılmıştır. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

206 22 35 000 Sene içerisinde vuku gelen fazla doğumlar dolayısiyle zam 
yapılmıştır. 

302 50 2 000 Bu tertibe konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğun-
-", - dan zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

304 11 5 000 Bu tertiplere konulan ödenekler tükenmiş olduğundan bu 
22 20 000 miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

305 12 90 000 Yeni tapu siclleri ile tapu plânlarının muhafazası için yeni 
binalar kiralanmasına zaruret hâsıl olduğundan bu miktar 

m tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 
418 150 000 • Kadastro ve tapulama kanunları gereğince kadastro ve tapu

lama ekipleri nezdinde çalıştırılanlara verilecek ücretlerin ar
tırılmasına zaruret hâsıl olduğundan bu miktar tahsisat ilâ
vesine lüzum görülmüştür. 

m 
Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

\ 
t- • . 

302 40 4 000 Sene içerisinde alman tahsisatın kifayet etmemesi dolayısiy-
Üe bu miktar ödeneğin eklenmesine lüzum görülmüştür. 

304 22 5 000 Bu tertibe konulan tahsisatın tamamen harcanmış olması ve 
yıl sonuna kadar tahakkuk edecek masrafları karşılamak ve 
karşüıksaz borç bırakmamak maksadiyle bu tertibe zam ya
pılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

305 12 35 000 Bu tertibe konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş olup vilâ
yet ve kazalarda bulunan îskân daireleriyle gezici toprak 
komisyonlarına yeniden bina kiralanmasına zaruret hâsıl ol
duğundan bu miktar tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

Adliye Vekâleti 

201 12 3 500 000 Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görüldüğünden ten
zil edilmiştir. * 

219 3 $00 000 5017 sayılı Kanuna göre hesaplanarak 1958 bütçesine konul-
, muş olan hâkim tahsisatı, bu kanuna bağlı cetveldeki mik-

tarlamı 7168 sayılı Kanunla tadil ve tezyidedilmiş olması do-
' layısiyle ihtiyaç kifayet etmiyeceğinden bu miktar tahsisa

tın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

(S. Sayısı : 40 ) 
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P. M. Eklenen Düşülen İ Z A H A T 

Dahiliye Vekâleti 

202 11 4 000 1958 yılı bütçesinin encümendeki müzakeresi sırasında mer-
12 25 000 kezde 19 hademe ve 4 bekçi ücretine ve vilâyetlerde 58 ha

deme ücretine yapılan 25 er lira zam karşılığı bütçeye ko
nulmamış olduğundan bu miktar zam yapılmıştır. 

305 40 000 Bâzı Hükümet konaklarının maili inhidam bulunması dolayı
siyle tahliye edilerek yeni binalara nakledilmesi ve bâzı nahi
yelerin tam teşkilâtlı hale getirilmesi sebebiyle yeni binalar 
kiralanmasına zaruret hâsıl olduğundan bu miktar zamma ih
tiyaç görülmüştür. 

450 18 000 Bu sene Siyasal Bilgiler Fakültesinde yapılan imtihanı fazla 
talebe. kazanmış olmasından bu miktar zam yapılmasına zaru
ret görülmüştür. 

453 30 17 000 Kongre dolayısiyle yapılan masraf neticesinde bu miktar tah
sisat tasarruf edilmiştir. 

476 11 18 000 Kursa gelecek talebe adedinin az olması dolayısiyle bu miktar 
tahsisat tasarruf edilmiştir. 

Emniyet Umum 31üdürlüğü 

228 6 500 Yıl içerisinde açılan polis kolejinde konferans verecek öğret
menlerin ücretlerine karşılık olmak üzere bu miktar tahsisata 
ihtiyaç görülmüştür. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

305 10 000 Mardin ve Urfa'da bulunan jandarma okullarının Çanakkale'
ye intikali üzerine tahliye edilen binaların kiralarından ta
sarruf edilmiştir. 

309 31 160 000 Bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 
409 10 1 000 000 Kazandan iaşeleri mümkün olmıyan jandarma sabit birlik era

tına verilen 40 lira iaşe bedelinin 60 liraya çıkarılması dola-
. yısiyle bu miktar tahsisat ilâve edilmiştir. 

20 85 000 Millî Müdafaa Vekâletinden alman 175 hayvanın istihkakını 
karşılamak maksadiyle bu miktar zam yapılmıştır. 

30 610 000 Yakacak fiyatlarındaki artışlar ve kurulan muhafız alayının 
ihtiyacı için zam yapılmıştır. 

411 160 000 Güney hududunda yapılan engelleme için satmalmacak mal
zeme bedellerini karşılamak maksadiyle zammedilmiştir. 

Hariciye Vekâleti 

304 12 300 000 NATO, Kıbrıs, Orta-Doğu ve Birleşmiş Milletlerdeki siyasi 
faaliyetlerin artmış olması ve PTT ücretlerindeki ayarlama 
dolayısiyle bu miktar zam yapılması zarureti'hâsıl olmuştur. 

403 20 300 000 Bu tertibe konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan, 
bu miktar tahsisatın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

( S . Sayısı : 40 ) 



P. M. Eklenen Püşülen İ Z A H A T 

453 20 1 000 000 Bu tertibe konulan tahsisatın tasarrufuna son derece dikkat 
edilmesine rağmen muhtelif kongre, konferans ve komisyon
lara iştirak edilmek mecburiyetinde kalındığından mevcut tah
sisat kifayet etmemiş ve zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuş-

, . tur. 
453 21 600 000 Mevcut tahsisat yapılan seyahat masraflarını karşılamadığın-

, V dan bu miktarın ilavesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Maliye Vekâleti 

201 . 11 200 000 Merkezdeki münhaller dolayısiyle bu miktarın tasarruf edile
ceği anlaşılmıştır. 

218 150 000 . , 7033 sayılı Kanunla yeniden kurulan kazalar dolayısiyle ve 
mülhakattan vukubulan taleplere nazaran mevcut tahsisatın 
kifayet etmiyeceği anlaşıldığından bu miktar zam yapılmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

303 150 000 Kâğıt temin edilemediğinden bu miktarın tenzili mümkün ol-
, muştur. 

305 30 000 Yeni kurulan kazalarla muhtelif vilâyet ve kazalarda açılan 
vergi dairelerinin mukaveleye müstenit kiralarına karşılık bu 
miktar zam yapılması zaruri görülmüştür. 

417 30 15 000 Vergi borcundan dolayı bâzı mahcuz malların masraflarına 
karşılık bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

418 20 150 000 ' Malsandıkları ile Hazineye bağlı askerî ve mülkî saymanlıkla
rın Ziraat Bankası yasıtasiyle yaptıkları nakit irsalâtmın acyo 
bedeli ile sair tediyelere taallûk eden masraflar için bu miktar 
zam yapılmıştır. 

41Ş 20 50 000 Yapılan tahakkuklara göre bu tertipten ödenecek resim ve 
harçların yakı itirazlar dolayısiyle gelecek senelerde ödeneceği 
anlaşıldığından bu miktarın tenzili mümkün olmuştur. 

500 000 Bütçenin ihzarı sırasında Rahmin edilen nakit devri bu miktar-
1 500 000 lardan fazla tahakkuk ettiğinden tenzili mümkün görülmüştür. 

Devlet Borçlan 

2 467 500 
3 842 250 Amerikalılarla yapılan anlaşmalar gereğince bu kredilerin tak-
2 397 000 sitleri 1964 ten sonra itfa edileceği* cihetle tasarruf edilebile-
2 675 150 ceği anlaşılmıştır. 

606 
607 

826 51 
52 
56 
57, 
61 791 000 

Maarif Vekâleti 

201 12 4 650 000 Yedek subaylık vazifesini yapmak üzere askere alman öğret
menlerin maaşlarından yıl sonuna kadar bu miktar tasarruf 
edilebileceği anlaşılmıştır. 

206 40 200000 Bu maddeye mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan 
bu miktarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

(S. Sayısı : 40) 
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P. M. Eklenen Düşülen * İ Z A H A T 

217 30 1 000 000 Yeniden açılan okullarla mevcut okullardaki sınıflarda yeniden 
40 2 500 000 açılmış bulunan şubelerde ilâve ders okutacak öğretmenlerin 

tahakkuk edecek ders ücretlerini karşılayabilmek maksadiyle 
bu maddeye zam yapılmıştır. 

418 10 250 000 Kömür fiyatlarında yapılan ayarlama hasebiyle bu miktar 
tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Ecnebi memleketlere talebe gönderilemediğinden bu maddeler
den tasarruf temin edilmiştir. 

425 11 
15 
16 

201 12 

207 4 500 

50 000 
5 000 
10 0(f0 

Sık, 

440 000 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
9 

Bir kısım vilâyet memurlarının merkez kadrolarında istihdamı 
dolayısiyle tasarruf temin edilmiştir. 
Sene içinde Devlet lisan imtihanını kazananlara yapılacak te
diyeyi karşılamak üzere bu miktar zam yapılmasına ihtiyaç gö
rülmüştür. 

422 150 000 Nekatör mücadelesinde kullanılmak üzere sipariş edilmiş olup 
pek yalanda memleketimize gelecek olan ilâç bedelleri mevcut 
tahsisat bakiyesinden ödenecemiyeeeği ve Diyarbakır ve civar 
vilâyetlerde zuhur eden gıdai zehirlenme dolayısiyle tedavi ba
kımından geniş ölçüde tatbikine lüzum görülen antidot ilâçla
rın tedarikine zaruret hâsıl olduğundan bu miktar tahsisata 
ihtiyaç görülmüştür. 

426 500 000 Verem ilâç bedellerinin ve ayakta tedavi sayısının artması 
sebebiyle bu miktar tahsisata zaruret hâsıl olmuştur. 

427 10 6 700 000 Birçok gıda maddelerinin, ilâç, malzeme, kömür nakliye ücret-
40 750 000 lerinin ayarlanması dolayısiyle bu tertiplere zam yapılması za-
50 750 000 ruri görülmüştür. 

428 10 350 000 Tecrübe ve serom hayvanları için alınacak yem bedellerindeki 
artışlar dolayısiyle bu miktarın ilâvesine lüzum hâsıl olmuş
tur. , 

v Ziraat Vekâleti 

452 20 25 000 Bu miktar tahsisatın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Çalışma Vekâleti 

301 20 2 000 Bâzı döşeme ve demirbaş eşyanın bu yıl için satınalmmasından 
30 3 000 sarfınazar edilmiş olduğundan bu miktar tasarrufu mümkün 

olmuştur. 
302 40 5 000 Bu yıl asgarj ücretlerin yeniden tesbiti ve vilâyet hakem ku

rulları ile mümessil işçi seçimlerinin yenilenmesi dolayısiyle 
gazete ile yapılan ilânlar artmış bulunduğundan bu miktarın 
ilâvesine zaruret hissedilmiştir. 

305 12 2 000 Bâzı bölge çalışma müdürlüklerinin taşınacağı yeni binalar 
inşaatının tamamlanması sebebiyle bu miktarın tasarrufu te
min edilmiştir. 

(S . Sayısı; 40) 
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304 

306 

417 

11 
21 
22 

40 

15 000 
15 000 
25 000 

7 500 

50 000 

307 30 '. 5 000 Bâzı müfettişlerin Avrupa'da vazifeli olması dolayısiyle bu 
miktar, tasarruf edilmiştir. 

9 Sanayi Vekâleti 

419 10 000 Yapılan ilân masraflarının kifayet etmemesi sebebiyle bu mik
tarın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

453 20 1 750 Sınai mülkiyeti himaye maksadiyle Lizbon'da toplanan Kon
greye memleketimiz namına iştirak eden iki kişinin tahakkuk 
eden istihkaklarını karşılamak üzere bu miktarın ilâvesine za
ruret hâsıl olmuştur. 

; Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

İş hacminin genişlemiş bulunması ve PTT ücretlerinde yapı
lan ayarlamalar dolayısiyle bu maddeye zam yapılmasına za
ruret hâsıl olmuştur. 

« • 

Sümerbank mamullerinde yapılan ayarlamalar dolayısiyle bu 
• miktarın ilâvesine zaruret görülmüştür. 

Yurdumuzun her köşesinde yapılan Kıbrıs mitinklerinin rad
yomuzla nakli ve Kıbrıs saati altında bir saat ihdası karşısın
da bu maddeye zam yapılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

731 20 169 000 Tahsisattan sene sonuna kadar bu miktarın tasarrufu mumkü» 
görülmüştür. 

/ Emniyet Umum Müdürlüğü 

751 40 35 000 Millî Müdafaa Vekâletinden satınalman 70 hayvanın bedeli-
na karşılamak üzere bu miktar tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

Maliye Vekâleti 

701 200 000 Bu yıl alman tamir tahsisatı tamamen sarf edilmiştir. Senenin 
* • bitmesine çok zaman bulunduğundan halen müstacel mahiyet

te vâki olan tamir tahsisat taleplerinin karşılanması için bu 
miktar tahsisata ihtiyaç vardır. 

735 300 000 Sarfiyat seyrine göre bu/miktarın tasarruf edileceği anlaşıl
mıştır. 

752 11. 50 000 Başvekâlet Makamı için 1958 bütçesi formülünde 4 binek ve 
bir jeep otosu bulunmaktadır.^ Bugüne kadar 3 binek otosu 
teslim edilmiştir. 4 ncü binek otosunun alınabilmesi için bu 
miktar tahsisata ihtiyaç bulunmaktadır. 

15 66 400« Hariciye Vekâletine makam arabası olarak satınalman ve ha
len gemiye yüklenerek yola çıkarılmış bulunan bu arabanın 
mezkûr Vekâlete fatura edilebilmesi için bu miktar tahsisata 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. s 

(Ş. Sayısı : 40) 



P. M. Eklenen Düşülen İ Z A H A T 

753 ' 1 250 000 Darphane ve Damga Matbaası için satmalmacak mâkinalann 
alınamaması dolayısiyle bu miktar tahsisatın tasarruf edilece
ği anlaşılmıştır. 

\ Nafıa Vekâleti 

791 30 30 000 Bu miktar tahsisatın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Ziraat Vekâleti 

753 60 000 1957 - 1958 ders yılında teknik ziraat ve teknik bahçivanlık 
okullarından mezun olan talebe adedi 1958 yılı bütçesinin tan
zimi sırasında tahmin olunan miktarı bulmadığından bu mik
tarın tasarruf edilebileceği anlaşılmıştır. 

Sanayi Vekâleti . " . . . ' • , ' ' 

711 2 000 Mevcut aletler tamir ettirilmiş ve bu miktarın tasarrufu müm
kün görülmüştür. 

751 13 750 Optik malzeme mubayaası için yapılan muhaberat kısmen ne-
. ticelenmiş ve mevcut tahsisatın bir kısmı ile mubayaalar ya

pılmıştır. Diğer kısım malzemenin muhaberesi neticelenmedi
ğinden bu miktar tahsisatın tasarrufu mümkün olmuştur. 

Basin - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

711 300 000 Radyo istasyonları için lüzumlu makina alât ve malzemenin 
mubayaa edilememesi dolayısiyle tasarruf edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâleti 

409 11 ••) Bu tertiplere konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğün-
31 dan Kara Kuvvetleri tayınatına 70 500 000 ve aydınlatma, 

ısıtma ve yakacak masrafları tertibine de 14 500 000 liralık 
munzam tahsisat verilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

414 \Iandarma Umum Kumandanlığı için Millî Müdafaa Vekâle
tince yapılan acemi er celbinin sevk masrafları karşılığı olarak 
bu tertibe 200 bin liralık munzam tahsisat verilmiştir. Verilen 
munzam tahsisat bütçe tasarruflariyle karşılanacaktır. 

(S. Sayısı :'&) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapıliftusı hakkında 

İcanun lâyihası 

MADDE İ. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 25 686 150 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Millî Müdafaa Vekâleti kısmının 409 ncu (Mu-
ayyenat) faslının 11 nci (Kara Kuvvetleri tayı-
natı) maddesine 70 500 000, 31 nci (Kara Kuv
vetleri aydınlatma, ısıtma ve yakacak masrafları) 
maddesine 14 500 000 ve 414 ncü (Taşıma mas
rafları) maddesine de 200 000 liralık munzam 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 20 . XII ..' 1958 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

Üf. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoglu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

• • N. Gedik 
Maliye Vekili ve 
Millî M. V. V. 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

- Yay. ve Turz. Vekili 
-8i Somûncuoğlu 
Koordinasyon Vekili ve 

Sanayi V. V. 
S. Ataman 

(S. Sayısı :-4Ö) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(A/l) 

Talısisatm nev'i Tenzil, Zam 

Başvekâlet 

Kira bedeli 
11 Başvekâlet 

Giyecekler 
11 Başvekâl'et 

Taşıt masrafları 
13 Devlet Vekilleri otomobilleri işltetme masrafları 
41 Ecnebi misafir otomobilleri işletme masrafları 

20 000 

Fasıl yakûnu 

12 000 

5 000 
3 000 

8 000 

Şûrayı Devlet Reisliği 

Basılı kağıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

10 Posta ve telgraf ücretleri 
Taşıt masrafları 

11 ' Reislik otomobili işletme masraf lan 
Y'ayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

45JJ8 sayıly Kanun .gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

Diyanet î§leri Reisliği 

4178 ve 4598 sayılı (kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 ; Vilâyetler memurları çjocuık zammı * 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları \ 

12 Vilâyetler 

Tapu ,ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları ÇOCUTÎ; zammı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 

4 000 

2 000 

1 000 

1 000 

3 000 

20 000 

$ 500 

135 000 
35 000 

Fasıl yekûnu 170 000 

(S. Sayısı : 40 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
60 Isıtma , 3 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

I • • 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler * 90 000 

307 Harcırahlar 
70 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre verilecek tazminat 

gündelikleri ile tapulama ve kadastro işlerinde kullanılacak
ların muvakkat vazife harcırahı v "* 10 000 

308 4598 sayılı Kanun 'gereğince 'ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

12 Vilâyetler • ' * 10 000 
309 Taşıt masrafları, 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 15 000 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 10 000 

Fasıl yekûna? 

Fasıl yekûnu 

2 000 
40 000 

42 000 

5 000 
20 000 

25 000 

Fasıl yekûnta 25 000 

418 Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 150 000 

* Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğü 

302 Vilâyetler 'büro masrafları 
40 öteberi masrafları 
60 Isıtma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları .onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

4 000 
15 000 

19 000 

5 000 

,35 000 

80 000 
30 000 

( 
110 000 

(S. Sayısı: 40) 
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Tahsisatın nev'i Tenzil -Zam 

A<Z%e FeHîefo* 

201 Maaşlar 
12^ Vilâyetler memurları maaşı 

219 Hâlkim tahsisatı 

202 

206 

301 

302 

305 
307 

308 

450 

453 

476 

Dahiliye Vekâleti 

Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti^ 

Fasıl yekûnu 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları ç/oeuk zammı 
Merkez daireleri Ibüro ım'asraf ları 

60 İsıtma 
Vilâyetler 'büro masrafları 

60 Isıtma 
Kira bedeli 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muva'kkat vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları 
harcırahları " • ' . ' " ' 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

ve 

Fasıl yekûnu 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verile
cek: (burslar 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

30 Hükümetimizin üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye 
Komisyonunun 1958 yılı Eylül ayında memleketimizde yapa
cak 'kongrenin her çeşit masrafları karşılığı 
Kaymaikamh'k ve meslek kursları 

11 Kursa gelecek memurların harcırahları* gündelrkleri, inceleme 
•gezileri, harcırahları ve her çeşit uygulama masrafları . , 

3 500 000 

17 000 

18 000 

3 500 000 

4 000 
25 000 

29 000 

40 000 

30 000 

200 000 
40 000 

50 000 
215 000 

265 000 

5 000 
37 000 

42 000 

18 000 

(S. Sayısı : 40) 
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Tahsisatın ney'i Tenzil Zam 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

228 
307 

10 

305 
307 

308 

309 

409 

10 

10 

31 

10 
20 
30 

411 

304 
' 12 

307 
10 
20 

403 

453 

20 

20 

21 

Konferans ücreti 
Harcırahlar 
Daimî vazife'harcırahı 

Jandarma Umum Kumandanhği 

Kira bedeli 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
4598 ve 5501 sayılı 'kanunlar gereğince ödenecek tedavi masraf
ları ve harcırahİarı 
Vilâyetler 
Taşıt masrafları 
Vilâyetler, taşıtları işletme masrafları 
Muayyenat 
Tayinat ^ 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Harb malzemeleri ve teejhizat 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Ecndbi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme ohas* 
rafları 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muıvaikkat ̂ vazife harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Temsil ve ağırlama masrafları 
Devlet reisleri, misafirleri ve '"ecnebi elçilerin ağırlama masraf
ları 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Koiıgre, konferanslar ve komisyonlara iştiralk edeceklerin har
cırah ve masrafları 
Reisicumlhunın ve Başvekilin yabancı memleketlere yapacak
ları seyahatlerin gerektirdiği her türlü masraflar 

6 500 

200 000 

10 000 

160 000 

200 000 

10 000 

na 

Fasıl yekûnu 

/ ' 

Haricîye Vekâleti 

1 000 000 
85 000 

610 000 

1 695 OOİ 

160 000 

300 000 

200 000 
250 000 

450 000 

300 000 

1 000 000 

600 000 

Fasıl yekûnu 1 600 000 

(S, Sayısı r4Û) 
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Malîye Vekâleti 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 200 000 

206 4178 ve 4598 sayılı (kanunlar gereğince yapılacak zam re yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk 'zammı 

Fasıl yekûnu 

enecek kasa 

150 000 

20 000 
100 000 

120 000 

150 000 

100 000 

30 000 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 

302 Vilâyetler büro masrafları 
60 Isıtma. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
305 Vilâyetler kira 'bedeli 
307 Harcırahlar 

82 Defterdarlar, (malmft&ürleri, varidat müdürleri, millî emlâk 
müdürleri, kontrol memurları devir ve teftiş harcırahları 15 000 

308; 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve l 

harcırahları 
12 Vilâyetler , 20 000 

417 Vergi tahsil masrafları 
20 Menkul ve gayrimenkul malların haciz, ilân, satış ve taşıma 

masrafları 
418 Hazine muameleleri masrafları 

20 Para faşıma masrafları 
419 Millî mülkler muameleleri masrafları 

20 Menkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları 
606 istanbul t^niversitesine yardım 
607 İstanbul Teknik Üniversitesine yardım 

Devlet borçlan 

826 2434, 4171, 5676, 6377, 5282, 5359, 5852, 6336, 5824, -6352, 1375 
ve 2745 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz ve temin 
olunan krediler 

51 38 tmilyon dolarlık Marslhall kredisinin faizi 2 467 500 
52 38 milyon dolarlık Marshall 'kredisinin itfası 3 842 250 

' '56 36 milyon dolarlık Marshall kredisinin faizi 2 397 000 
57 36 milyon dolarlık Marfsh'all kredisinin itfası 2 675 150 
61 11 milyon 200 (bin dolarlık Marshall kredisinin faizi 791 000 

Maarif Vekâleti 

50 000 
500 000 

1^00 000 

15 000 

150 000 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

' ' ( S . Sayıs ı : 40) 

4 050 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

206 - 4178 ve 4598 sayılı «kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

• • * - . / ' 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 700 000 
40 Yakacak zammı * * 200 000 

Fasıl yekûnu 900 000 

217 Kanunları gereğince verilecek: ücret ve tazminatlar '•. ' 
30 Meslekî ve tdknik okullar öğretmenlerinin ders, egsersiz ve şef

lik ücretleri 1 000 000 
40 Ders ücretleri 2 500 000 

Fasıl yekûnu 3 500 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek (tedavi masrafları ve 
harcırahları A 

12 Vilâyetler 100 000 
418 Lise, ortaokul ve imam - Hatip olkulları umumi' masrafları 

10 Lise "ve ortaokullar umumi .masrafları 250 000 
425 Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit mas

rafları 
11 Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 50 000 
15 İşletmeler Vekâleti 5 000 
16 Çalışma Vekâleti - 10 000 

Fasıl yekûnu 65 000 

Nafıa Vekâleti 
307 Harcırahlar 

30 Müfettişler harcırahı 30 000 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
201 Maaşlar 

12 Vilâyetler memurları maaşları 440 000 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar- ' 

dımlar 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 350 000 

207 Ecnebi dil 'bilenlere,3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 4 500 

301 Merkez daireleri 'büro masrafları 
60 Isıtma . 15 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
60 Isıtma "" • ' 30 000 

(S. Sayısı: 40) 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
42 Bulaşıcı ve salgın (hastalıklarla savaş taşıt masrafları 
45 Sıtma ile savaş taşıt masrafları 
46 Veremle savaş taşıt masrafları 
47 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet 'kurumları taşıt mas

rafları 

Fasü yekûnu 

422 Bulaşıcı ve salgın 'hastalıklarla savaş umumi masrafları 
426 Veremle savaş umumi masrafları 
427 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet 'kurumları uınrami mas

rafları 
10 Devlet hastaneleri 
40 Sağlık merkezleri v 
50 Doğum ve -çocuk Iba'kımevletri 

Fasıl yekûnu 

428 Hıfzıssıhh'a müesseseleri umumi masrafları 
10 T. C. Refik Saydam x 350 000 

Ziraat Vekâleti , * v 

307 Harcırahlar 
5Q.; Eenefbi uzman ve (hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin /har

cırah ve başka masrafları 30 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

harcırahları 
11 Merkez 5 000 
12 Vilâyetler 50 000 

3 500 
25 000 

28 500 

50 000 
40 000 
50 000 

100 000 

240 000 

150 000 
500 000 

6 700 000 
750 000 
750 000 

8 200 000 

Fasıl yekûnu 55 000 

452 Staj masrafları 
20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderi

leceklerin harcırah ve masrafları 25 000 

(S. Sayısı : 40) 
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Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 

307 Harcırahlar ' ; v : ':"' 
50 Bcnelbi uzman ve hizmetlilerle (bunlara yardımcı personelin 

harcırah ve başlka masrafları 12 500 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve. 

harcırahları 
11 Merkez . 5 000 
12' Vilâyetler 7 500 

Fasıl yekunu 12 Ö00 

Münakalât Vekâleti 
307 Harcırahlar 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
harcırahlariyle başka masrafları 50 000 

Çalışma Vekâleti 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
20 Döşeme 2 000 
30 Demirbaş 3 000 

Fasıl yekûnu 5 000 

302 "" Vilâyetler büro ma«rafları 
40 öteberi masrafları 5 000 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 2 000 

307 Harcırahlar 
30 Müfettişler harcırahı 5 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 5 000 
309 Taşıt masrafları 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 2 000 

Sanayi Vekâleti 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 2 500 
12 Vilâyetler ' 1 500 

Fasıl yekûnu 4 000 

{ S. Sayısı : 40 ) 
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P. Mi. Tahsisatın nev'i T«nzil Z«ım 

* 
419 6309 sayılı Maden Kanunu (gereğince yapılacak bilûmum ilân 

ve sair masrafları 10 000 
453 Milletlerarası münasebetlerin (gerektirdiği masraflar 

20 Kongre ve (konferanslara iştirak edeceklerin tıarcıraih ve raeas-
rafları • 1 750 

Basın - Taytn ve Turizm Umum Müdürlüğü 

304 Boşta, telgraf ve telefon ücret ve maöraflan 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 15 000 
21 Merkez telefon masrafları 15 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları ' 25 000 

306 
307 

309 
20 

21 
22 
81 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Muvakkat vazife harcırahı 
Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları işletme masrafları 
Merkez taşıtları onarma masrafları 
Vilâyetler taşıttan işletme masrafları 

32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

417 Ankara, îstan'bTÜ ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yöne
tim ve işletim masrafları 

40 işletme ve «başka her çeşit masraflar 50 00Ö 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

56 000 

7 500 

10 000 

5 000 
2 500 
5 000 
2 500 

15 000 

A/l yekûnu 23 561 400 25 334 750 

Toprak ve İskân îşleri Umum Müdürlüğü 

731 İstimlâkler 
20 6603 sayılı Kanunun muvakkat (birinci m'addesi mucibince öde

necek tahvil bedelleri ve kanuni fak karşılığı 169 000 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

751 Satmalmaealk makina, vasıita ve (malzemeler "'*.<,. 
40 'Binek ^hayvanları satınalma ve teçhizat 'bedelleri 35 000 

(S. Sayısı : 40 ) 
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Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

Maliye Vekâleti 

701 Yapı onarımı ve fcüçüfc yapılar 

735 Millî Emlâk tefevvüz ve satmalma masrafları 
752 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

11 Başvekâlet 
15 Hariciye Vekâleti 

753 Darphane için satmalınacaik maMna ve aletler 

g Nafıa Vekâleti 

791 Yatırım hizmetleri ımuvaikkat vazife harcırahı 
30 Hava meydanları 

1 250 000 

30 000 

200 000 

ir 

Pasü yekûnu 

300 000 

50 000 
66 400 

116 400 
" . „. . 1 , ,.' 

Ziraat Vekâleti 

753 Teknik Ziraat ve Teknik (Bahçıvanlılk okullarından mezun ola-
calklara 4486 sayılı KJanun 'gereğince verilecdk vasıta ve mal
zemeler 

Sanayi Vekâleti 

711 Maden hizmetlerinde IkuUanılan maMna alet ve malzemesinin 
onarma masrafları 

751 Maden hizmetlerinde kullanılmak üzere satınalınacak muhte
lif makina, alet ve ımalzemenin muhayaası ile ilgili her cins 
masraflar 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

711 Badyo istasyonlarında mevcut miadına, alet ve malzeme ona
rımı 

60 000 

2 000 

13 750 

300 000 

A/2 yekûnu 2 124 750 351 400 

UMUMÎ YEKÛN 25 686 150 25 686 150 

( S. Sayısı : 40 ) 
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îdare Amirleri Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'm, 1958 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Büyük Millet Meclisi 

kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/230) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 28 . XI. 1958 

Muhasebe Müdürlüğü 
No : 53819/1709 

Yüksek Reisliğe 

1. 1958 yılı bütçesinin 453 ncü faslının 21 nci (Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iş
tirak edeceklerin harcırahları) maddesine mevzu tahsisatı, Tayyare ücretlerinin artmasından tama
men sarf edilmiş olduğundan, Avrupa Konseyi Istişari Meclisi Türk Grupu Reisliğinden alınan 
18. X I . 1958 tarihli yazıda Kasım, Aralık 1958 ve Ocak, Şubat 1959 aylarında Avrupa'da içtimai 
takarrür eden Meclis ve komisyonlara katılacak olan sayın mebusların tahakkuk edecek yol masraf
larını karşılamak için 100 000 liraya; ^ 

2. 453/A faslının 21 nci (Parlâmentolararası Birliği Türk Grupunun birlik, konferansı ve ko
misyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları) maddesindeki tahsisat kifayetsizliği doîayısiyle Mecli
sin tatili sırasında Rio de Janeiro'da 22. VII . 1958 tarihinde toplanan Avrupa Parlâmentolararası 
içtimama iştirak için olan davetin harcırahları tamamen ödenemediğinden hak sahiplerine vterilmesi 
gereken 56 000 liraya; 

3. . Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelen Iran heyetini ağırlamak için 
453/E (Türkiye Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ecnebi misafirlerin 
her çeşit ağırlama masrafları) faslında mevzu tahsisat kâfi gelmediğinden tahakkuk edip ödenemi-
yen 42 000 liraya ihtiyaç bulunduğundan bu hususta hazırlanan kanun teklifi ilişikte takdim kılın
mıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

idare Âmiri idare Âmiri 
Konya Mebusu Sakarya Mebusu 

Reyhan Gökmenoğlu Nüzhet Akın 

İDARE ÂMİRLERİ KONYA MEBUSU REY
HAN GÖKMENOĞLU VE SAKARYA MEBU

SU NÜZHET AKININ TEKLlFt 

1958 malî yıl% Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelin Büyük 

Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik ctevelde yazılı tertipler arasında 
198 000 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 40 ) 



îdare Âmirleri Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'tn teklifine bağlı 
cetveller 

Tenzil Zam 
F. M. Tahsisatın nev'i edilen edilen 

(A/ l ) 

453/B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 
22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere yapacağı 

ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 90 000 

(A/2) 

751 Satmalınaçak makina ve alet ve gereçler 
11 Matbaaya alınacak makina bedelleri 40 000 
12 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri 

masrafları 33 000 
14 Yıldız Sarayı Şale Köşkü için alınacak Motopomp ile seyyar 

benzin motorlu pompa bedeli 35 000 
453 T. B. M. Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münasebetleri 

21 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edeceklerin 
harcırahları 100 000 

453/A İştirakler 
21 Parlâmentolararas] Birliği Türk (Irupunun Birlik Konferans ve 

komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 56 000 
453/E Büyük Millet Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek 

ecnebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları 42 000 

198 000 198 000 

(S, Sayısı : 40) 
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İdare Âmirleri Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın'm 1958 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellede değişiklik yapılması 

hakkında kanun teklifi (2/231) 

T. B. M. M. 
İdare Âmirleri 19 Kasım 1958 
53773 - 1663 

Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur Umumi Kâtipliğinin 17 . I I . 1958 tarih ve 930 sayılı lüzum müzekkeresi ile 1958 
akçeli yılı bütçesinin (A/l) işaretli cetvelindeki 301 nei büro masrafları faslının 20 nci döşeme 
maddesine mevzu tahsisattan 34 000 liranın tenzili ile aynı yıl- bütçesinin 304 ncü haberleşme fas
lına 17 000, 307 nci harcırahlar faslının 20 nci muvakkat vazife maddesine 10 000 lira ve (A/2) 
yatırımlar cetvelinin 701 nci yapı onarımı ve küçük yapılar maddesine 7 000 lira İd, ceman 34 000 
liranın aktarılmasına dair hazırlanan kanun teklifleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasına müsaadeleri; saygılarımızla arz ve rica olunur. 

İdare Âmiri İdare Âmiri 
Konya Mebusu Sakarya Mebusu 

Reyhan Gökmenoğlu Nüzhet Akın 

ESBABI MUCİBE 

Riyaseti Cumhur Dairesinin 1958 yılı bütçesinin 304 (Haberleşme), 307-20 (Muvakkat vazife 
harcırahı) ve 701 (Yapı onarımı ve küçük yapılar) fasıllarına mevzu tahsisat malî yıl içerisinde ta
mamen sarf edilmiş olduğu cihetle sene sonuna kadar hizmetlerin aksamaması için 301 nci faslının 
20 nci (Döşeme) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 34 000 liranın tenzili suretiyle ilişik liste
de gösterildiği şekilde aktarma yapılması dairemizce uygun görülmüştür. 

İDARE ÂMİRLERİ KONYA MEBUSU REY
HAN GÖKMENOĞLU VE SAKARYA MEBU

SU NÜZHET AKIN'IN TEKLİFİ 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) sayılı cetvellerde değişik

lik yapılman hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1958 malî yılı Muvazeneyi 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) sa
yılı cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında (34 000) liralık münakale yapılmış
tır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

(S, Sayısı : 40 ) 
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îdare Âmirleri Kotiya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Âkın'm teklifine 

bağlı cetveller 

Temdi 
F. M. Tahsisatın nev'i edilen Zammedilen 

(A/l) - Cetveli 

301 Büro masrafları 
20 Döşeme 34 000 

304 Haberleşme 17 000 
307 20 Muvakkat vazife harcırahı 10 000 

(A/2) - Cetveli 

701 Yapı onarıma ve küçük yapılar 7 003 

Yekûn 34 000 34 000 
•' ı: ı a s a •" m ;,H .T-assa 

İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu'* 
nun, 1058 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Büyük Millet 

Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/236) 

T.B.M.M. 
İdare Amirliği 5. X/7.195& 

Muhasebe Müdürlüğü * ' "' ' ' » 
No. 53837/1727 

Yüksek Reisliğe 

* Büyük Millet Meclisi hizmetlilerinin ifası mak- sadiyle 1953 yılında alınan bir aded kamyonet: 
3827 sayılı Nakil vasıtaları Kanununun vaz'etmiş olduğu aşınma müddetini ikmal etmiş ve gayri-
kabil tamir olup onarılmak üzere gönderildiği karayolları tamirhanesinde hurda bir vazivettedir. 

Bu durum karşısında Büyük Millet Meclisi Hizmetleri ifa edilemediğinden bir servis arabası 
alınması zaruri bulunmaktadır. 

Bu defa Devlet Malzeme Ofisi Gtenel Müdürlüğü ile yapılan muhabere neticesinde bu müessese
de mevcut bulunan ve bedeli 40 000 kırk bin lira olan bir servis arabası alınması için kanun teklifi 
ilişikte takdim kıhnmıştır. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

İdare Amiri İdare Âmiri 
Balıkesir Mebusu Konya Mebusu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu Beyhan Gökmenoğlu 

[(a Say»: 40) 
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ÎDARE ÂMİRLERİ BALIKESİR MEBUSU 
AHMET KOCABIYIKOĞLU VE KONYA 

MEBUSU REYHAN GÖKMENOĞLU'NUN 
.TEKLÎPÎ 

1958 malî yık Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi 
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
751 nei satınalınacak makina, âlet ve gereçler 
faslının 12 nci, saraylarda yeniden tesis oluna
cak elektrik, telefon tesisleri masraflarından 
40 000 lira tenzil edilerek yeniden açılacak 752 
nci satınalınacak taşıtlar faslına fevkalâde tah
sisat olarak 40 000 lira konmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. —- Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

îdare Âmirleri Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Akın m 1958 mali 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Büyük Millet Meclisi kısmında 

değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/254) 

T. B. M. M. 
îdare Amirliği ' 2.1. 1959 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 54012 - 13 

Yüksek Reisliğ-e 

Emanet suretiyle yapılmakta olan Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu çatkının demire tahvili 
için 701 nei yapı onarımı ve küçük yapılar faslının 20 nci Millî Saraylar maddesinde mevzu tah
sisat kâfi gelmediğinden işin hitamına kadar tahakkuk edecek masrafları karşılamak üzere 
(300 000) liraya ihtiyaç bulunduğundan bu Hususta hazırlanan kanun teklifi ilişikte takdim edU-
mşitir. 

Gereğinin ifasına müsaadelerini saygılarımız!-; arz w rica ederiz. 

İdare Âmiri îdare Âmiri 
Konya Mebusu Sakarya Mebusu 

Reyhan Gökmenoğlu Nüzhet Akın 

(&. Baymı : 40 
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İDARE ÂMİRLERİ KONYA MEBUSU REY
HAN OÖKMENOĞLU VE SAKARYA MEBU

SU NÜZHET A K I N I N TEKLİFİ 

1958 malî yıh Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağh (A/2) işaretli cetvelin Büyük Millet Mec

lisi kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umu 
miye Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipler arasında 300 000 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Âmirleri Konya Mebusu Reyhan Oökmenoğlu ve Sakarya Mebusu Nüzhet Aktn'tn teklifine 
bağh cetvel 

(A/2) - Oetveli 

Tenzil 
M. Tahsisatın nevi edilen Zamedilen 

Satınalınacak makina, alet ve gerekçeler 
12 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesis

leri masrafları 300 000 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 

20 Millî saraylar 300 000 

V 300 000 300 000 

M. S» Vl»»î : 40 "i 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 16 . I . 1959 
Esas No. 1/290 

2/230,2/231,2/36,2/254 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliğe 

1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 8 . 1 . 1959 tarihli ve 
71 - 842/33 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası ile aynı mevzuda İdareci Üyeler Kuru
lunun kanun teklifleri encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî 
Kontrol Umum Müdürü hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, 1958 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin muhtelif tertipleri arasında 
ceman (25 686 150) liralık münakale yapılma
sını ve (A/l) işaretli cetvelin Millî Müdafaa 
kısmında 409 ncu faslın 11 ve 31 nci maddele
riyle 414 ncü'faslına ceman (85 200 000) liralık 
munzam tahsisat ilâvesini derpiş etmektedir. 

Kanun teklifleri ile Büyük Millet Meclisi ve 
Riyaseti Cumhur 1958 malî yılı bütçelerinin 
bâzı fasıl ve maddeleri arasında münakale ya
pılmasını temin maksadiyle ihzar edilmiş bulun
maktadır. 

Münakale yapılması icabeden fasılların ve 
maddelerin gerektirdiği tahsisatın mucip sebep
leri her fasıl ve madde hakkında lâyihanın.ge
rekçesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bulun
maktadır. 

Munzam tahsisatın karşılığı da 1959 senesi 
bütçe tasarrufatiyle karşılanacağı ve eski sene
lerde de aynı suretle talebolunan ve miktarı 
daha ziyade bulunan munzam tahsisatların kar
şılıklarının bütçe tasarrufatiyle karşılanmış 
olduğu Maliye mümessilinin verdiği izahattan 
anlaşılmış bulunmaktadır. 

Gerek 1958 bütçesindeki tahsisat kifayetsiz
liğinden dolayı hizmetlerin aksamaması ve ge
rek tahsisat tenzili yapılan fasıl ve maddelerin 
hizmetlere müessir olmıyacağı bakımından ha
vale buyurulan lâyiha ve teklifler merbutatı 
bulunan cetveller üzerinde yapılan değişiklik
lerle tevhiden encümenimizce kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden ihzar ve tanzim olunan 
kanuu lâyihası merbutu bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Mazbata M. 
Balıkesir Muğla İzmir 
H. îmre N. özsan B. Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır Antalya Artvin 

M. İL Ünal K. Akmantar H. Çeltikçioğlu 
Bolu Çankırı Çorum 

S. Büir Muhalifim T. Gürsel 
F. Arkam 

Denizli Denizli Diyarbakır 
A. B. Karaca M. Karasan H. Turgut 

İsparta İstanbul İstanbul 
T. Tığlı M. Erdener î. Sevel 

izmir Kastamonu 
D. Akbel M. Islâmoğlu 
Kayseri Kocaeli 

Kargılık gösterilmeden . C. Tuzun 
yapılan münakale ve 

munzam tahsisata 
muhalifim 

O. Kavuncu 

Nevşehir Sird Zonguldak 
N. önder B. Erden B, Timur 

( & â&yi* : 40 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1958 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapüması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. —-1958 Malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 26 298 150 liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1958 Malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Mil
lî Müdafaa Vekâleti kısmının 409 ncu (Muayye-
nat) faslının 11 nci (Kara Kuvvetleri tayınatı) 
maddesine, 70 500 000, 31 nci (Kara Kuvvetleri 
aydınlatma, ısıtma ve yakacak masrafları) mad
desine (14 500 000) ve 414 ncü (Taşıma masraf
ları) faslına 200 000 liralık munzam tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

i( S. Sayısı: 40) 



F. M. 

Bütçe Encümeninin tadiline bağh cetveller 

(A/l) Cetveli 

Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

Büyük MiUet Meclisi 

453/B Kongre, konferans, tören ve ziyaretler 
22 Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer memleketlere, yapacağı 

ziyaret, tören ve dostluk temaslarına katılacakların harcırahları 

453 T. B. M. Meclisinin dış münasebetleri, ahdî münasebetler 
21 Avrupa Konseyi Asamble ve komisyonlarına iştirak edecekle

rin harcırahları 

453/A İştirakler 
21 Parlâmentolararası Birliği Türk Grapunun birlik konferans ve 

komisyonlarına iştirak edeceklerin harcırahları 

453/E T. B. M. Meclisinin davetlisi olarak memleketimize gelecek ec
nebi misafirlerin her çeşit ağırlama masrafları 

90 000 

100 000 

56 000 

42 000 

Riyaseti Cumhur 

301 Büro masrafları 
20 Kırtasiye 34 000 

304 Haberleşme 

307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

17 000 

10 000 

Başvekâlet 

305 Kira bedeli 
11 Başvekâlet 

306 Giyecekler ' 
U Başvekâlet 

309 Taşıt masrafları 
13 Devlet Vekilleri otomobilleri istetme masrafları 
41 Ecnebi misafir otomobilleri işletme masrafları 

20 000 

Faııl yekûnu 

12 000 

5 000 
3 000 

8 000 

H, Bayisi : 40 



F. M. Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

Şûrayı Devlet Reisliği 

303 Basılı kağıt ve defterler 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
10 Posta ve telgraf ücretleri 

309 Taşıt masrafları 
11 Reislik otomobili işletme masrafları 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 

istatistik Umum Müdürlüğü 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödencceik tedavi masrafları ve 
harcırahları 

4 000 

2 000 

1 000 

1 000 

3 000 

Diyanet isleri Reisliği 

206 4178 ve 4598 sayılı (kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

12 Vilâyetler ) ^ ; -

20 000 

2600 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 
22 

301 
60 

302 
50 
60 

Vilâyetler (memurları çocuk zammı 
Vilâyetler memurları doğum yardımı 

Merfeez daireleri büro masrafları 

İsıtma 

Vilâyetler büro masrafları 
Aydınlatma , 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

135 000 
35 000 

170 000 

3 000 

2 000 
40 000 

42 000 

( S. Sayısı : 40 ) 
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304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 5 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 20 000 

Toprak ve îskân îşhri Umum Müdürlüğü 

302 Vilâyetler büro masrafları 
40 Öteberi masrafları 
60 Isıtma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işleftme masrafları. 
32 Vilâyetler taşıtları onarıma masrafları 

Fasıl yekûnu 25 000 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 90 000 

307 Harcırahlar 
70 -6245 sayılı Kanunun 50 nei maddesine göre verilecek tazminat 

gündelikleri ile tapulama, ve kadastro işlerinde •kullanılacaJk-
larm muvakkat vazife harcıraihı 10 000 

308 4598 sayılı Kanun (gereğince 'ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

12 Vilâyetler 10 000 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 15 000 
32 Vilâyetler taşıtları 'onarma masrafları 10 000 

Fasü yekûnu 25 000 

418 Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 150 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

4 000 
15 000 

19 000 

5 000 

35 000 

80 000 
30 000 

110 000 

"(S. Sayısı : 40) 
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Adliye VekâUti 

201 
12 

Maaşlar 
Vilâyetler memurları maaşı 

219 

307 
10 
20 

Hâkim tahsisatı 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 

451 
30 

Fasıl yekûnu 

Yayın masrafları 
Adlî kanun, nizamname ve yönetmeliklerin hazırlanma ve dü
zenlenme masrafları 

Dahiliye Vekâleti 

202 
11 
12 

ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

206 

301 

12 

60 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar-
Vilâyetler memurları çocuk zammı 

Merkez daireleri Ibüro masrafları 
Isıtma 

Tenzil Zam 

3 500 000 

3 500 000 

30 000 
10 000 

40 000 

40 000 

4 000 
25 000 

29 000 

40 000 

30 000 

302 Vilâyetler foüro masrafları 
60 Isıtma 200 000 

&)5 

307 
10 
20 

Kira Ibedeîi 

Harcırahlar 
Daimî vazife (harcırahı 
Muvalkkat vazife harcırahı 

•"".', Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun ıgereğinee ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

40 000 

50 000 
215 000 

265 000 

5 000 
37 000 

Fasıl yekûnu 42 000 

(S. Sayısı: 40) 
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450 Üniversite ve 
«tik (buralar 

yüksek okullarda "okutulan öğrencilere verile* 
18 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
30 Hükümetimizin üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şafhsiye 

Komisyonunun 1958 yılı Eylül ayında memleketimizde yapaca
ğı (kongrenin her çeşit masrafları karşılığı 

476 Kaymakamlık: ve meslek: kursları 
11 Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri, inceleme 

gezileri, 'harcırahları ve iher çeşit uygulama masrafları 

17 000 

18 000 

228 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Konferans üereti 

307 Harcırahlar 
10 Daimi vazife harcırahı 

6 500 

200 000 

Ja/ndarma Umum Kumandanlığı 

305 Kira bedeli 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcıraıhı 

308 4598 ve 5501 sayılı (kanunlar »gereğince ödenecek tedavi masraf
ları ve (harcırahları 

10 Vilâyetler 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

409 Muayyenat 
10 Tayınat 
20 Y4tm 
30 Yakacaık, aydınlatma ve ısıtma 

10 000 

411 Hart) malzemeleri ve teçhizat 

200 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 

160 000 

1 000 000 
85 000 
610 000 

1 695 000 

160 000 

( « Sayısı : 40) 
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Hariciye Vekâleti 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme mas- . 

rafları 300 000 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 200 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 250 000 

' *• Fasıl yekûnu 450 000 

403 Temsil ve ağırlama masrafları 
20 Devlet reisleri, misafirleri ve »ecnebi elçilerin ağırlama masraf

ları 300 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre, konferanslar ve komisyonlara iştirak edeceklerin har

cırah ve masrafları 1 000 000 
21 Reisicumhurun ve Başvekilin yabancı memleketlere yapacak

ları seyahatlerin gerektirdiği her türlü masraflar 600 000 

Fasıl yakûnü 1600 000 
" • • - • - - • 

Maliye Vekâleti * 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 200 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 

302 Vilâyetler büro masrafları 
60 Isıtma 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

305 Vilâyetler kira bedeli 

(S. Sayısı: 40 ) 

150 000 

20 000 
100 000 

120 000 

150 000 

100 000 

30 000 
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Tahsisatın nev'i 

307 Harcırahlar 
82 Defterdarlar, ımalmüdürleri, varidat müdürleri, millî emlâ'k 

müdürleri, kontrol memurları devir ve teftiş harcırahları 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

12 Vilâyetler 

417 Vergi tahsil masrafları 
20 Menkul ve 'gayrimenkul malların haciz, ilân, satış ve taşıma. 

masrafları f 

418 Hazine muameleleri masrafları 
20 Para taşıma masrafları 

419 Millî mülkler ımuameleleri masrafları 

20 Menlkul ve gayrimenkul mallar umumi masrafları 

606 istanbul Üniversitesine yardım 

607 İstanbul Teknik Üniversitesine yardım 

Tenzil 

15 000 

50 000 

500 000 

1 500 000 

Zam 

20 000 

15 000 

150 000 

Devlet borçlan 

826 2434, 4171, 5676, 6377, 5282, 5359, 5852, 6336, 5824, 6352, 1375 
ve 2745 sayılı kanunlar gereğince yapılan istikraz ve temin 
olunan krediler 

51 38 -milyon dolarlık Marsfhall kredisinin faizi \ 2 467 '500 
52 38 milyon dolarlık Marslıall 'kredisinin itfası 3 842 250 
56 36 milyon dolarlık Marslıall kredisinin faizi 3 397 000 
57 36 milyoıi dolarlık: Mattfli'all (kredisinin itfası 2 675 150 
61 11 milyon 200 Ibin dolarlık Marshall kredisinin faizi 791 000 

Maarif Vekâleti 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

206 4178 ve 4598 sayılı ıkanunlar gereğince yapılacak: zam ve yar 
dunlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
40 Yakacak zammı 

zam ve yar-

Paaıl yekûnu 

4 650 000 

- » • * 

700 000 
200 000 

900 000 
" " - " • ' • " • - ' • 

(S. Sayısı: 40) 
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217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminat 
30 Meslekî "ve teknik okullar öğretmenlerinin ders» egsersiz ve şef

lik ücretleri 1 000 000 
40 Ders ücretleri 2 500 000 

0 

Fasıl yekûnu 3 500 000 

308 4598 sayılı Kantin gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları / 

12 Vilâyetler 1O0T 000 

418 Lise, ortaokul ve îmam - Hatip okulları umumi masrafları 
10 Lise ve ortaokullar umumi masrafları 250 000 

425 Ecnebi memleketlere gönderilecek öğ rencilerin her çeşit mas
rafları 

11 ©asm - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 50 000 
15 İşletmeler Vekâleti 5 000 
16 Çalışma Vekâleti 10 000 

Fasıl yekûnu 65 000 

* Nafıa Vekaleti 
307 Harcırahlar 

30 Müfettişler harcırahı 30 000 

Sıhhat ve İçtimai Mua/uenet Vekaleti 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşları 440 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar igereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 350 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 4 500 

301 Merkez daireleri (büro masrafları 
60 Isıtma' 15 000 

302 Vilâyetler 'büro masrafları 
60 Isıtma • 30 000 

(S. Sayısı : 40 ) 
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307 Harcırahlar 
22 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş muvakkat vazife harcırahı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Meıkez 
12 Vilâyetler ' 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları 
45 Sıtma ile savaş taşıt masrafları 
46 Veremle savaş taşıt masrafları 
47 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumları taşıt mas

rafları 

Fasıl yekûnu 

422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi Masrafları 

426, Veremle savaş umumi masrafları 

427 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumları umumi mas
rafları . ' 

10 Devlet hastaneleri 
40 Sağlık merkezleri 
50 Doğum ve çocuk ıbakunevleri 

Fasıl yekûnu 
K 

428 Hıfzıssihha müesseseleri umumi masrafları > 
10 T. C. Befik Saydam 

Ziraat Vekâleti 

307 Harcırahlar 
50 Ecnelbi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin har

cırah ye başka masrafları 30 000 

100 000 
# 

3 500 
25 000 

28 500 
V 

50 000 
40 000 
50 000 

100 000 

240 000 

150 000 

500 000 

Ö 600 000 
750 000 
750 000 

8 100 000 

350 000 

308 4598 sayılı Kanuu gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları / 

11 Merkez 5 000 
12 Vilâyetle* 50 000 

s 

Fasıl yekûnu 55 000 

( a Sayısı: 40> 
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452 Staj masrafları 
20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderi

leceklerin harcırah ve, masrafları 25 000 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

307 Harcırahlar 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

harcırah ve başka masrafları 12 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları T* 
harcırahları 

İ l Merkez 5 000 
12 Vilâyetler * 7 500 

Çalışma Vekâleti 

Fasıl yekûnu 12 500 

Münakalât Vekâleti 

307 Harcırahlar 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

harcırahlariyle başka masrafları ., , 50 000 

801 Merkez daireleri büro masrafları 
20 Döşeme 
80 Demirbaş 

302 Vilâyetler büro masrafları 
40 öteberi masrafları 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

307 Harcırahlar 
30 Müfettişler harcırahı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 5 000 

Fasıl yekûnu 

2 000 
3 000 

5 000 

>• 

2 000 

5 000 

5 000 

309 ' Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 2 000 

(S . Sayısı: 40) 
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Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
21 Merlkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekunu 

306 Giyecekler 

Sanayi Vekâleti 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödeneceık tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 2 500 
12 Vilâyetler 1 500 

Fasıl yekûnu 4 000 

419 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair masrafları 10 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin ıgerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 1 750 

15 000 
15 000 
25 000 

55 000 

7 500 

307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı - 10 000 

309 Taşıt masrafları 
21 Merlkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları * 
31 Vilâyetler taşıtlatn işletme masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

417 Ankara, îstanlbui ve izmir radyo istasyon ve stüdyoları yöne
tim ve işletim masrafları 

40 îşletme ve başka her çeşit masraflar 50 000 

5 000 
2 500 
5 000 
2 500 

15 000 

A/l Yekûnu 23 725 400 25 599 750 

(S. Sayım : 40) 
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751 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Satınalınacak makina alet ve gereçler 
11 Matbaaya alınacak makinalar bedeli 40 000 
12 Saraylarda yeniden tesis olunacak elektrik ve telefon tesisleri 

masrafları _ 373 000 
14. Yıldız Sarayı Şale Köşkü için alınacak moto - pomp ile seyyar 

benzin motorlu pompa bedeli 35 000 

Fasıl yekûnu 448 000 

701 

752 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 Millî Saraylar 

3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

300 000 

40 000. 

Riyaseti Cumhur 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 7 000 

Toprak ve tskân îşleri Umum Müdürlüğü\ 

731 * İstimlâkler 
20 6603 sayılı Kanunun muvakkat fbiriniei maddesi mucibince öde

necek tahvil bedelleri ve kanuni farz karşılığı 169 000 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

751 Satmalmaealk makina, vasıta ve malzemeler 
40 BineJk hayvanları satınalma ve teçhizat 'bedelleri 35 000 

Maliye Vekâleti 

701 Yapı onarımı ve ıküçülk yapılar 

735 -Millî Emlâk tefevvüz ve satmalına masrafları 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 
11 Başvekâlet 
15 Hariciye Vekâleti 

200 000 

r 

Faal yekûnu 

300 000* 

r 

50 000 
66 400 

116 400 

(S. Sayısı: 40) 
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753 Darphane için satmalınacak makina ve aletler 1 250 000 

Nafıa Vekâleti 

791 Yatırım hizmetleri muvakkat vazife harcırahı 
30 Hava meydanları 30 000 

Ziraat Vekâleti 

753 Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve mai-
eeoneler 60 000 

Sanayi Vekâleti , 
711 Maden hizmetlerinde (kullanılan makina alet ve malzemesinin 

onarma masrafları 2 000 

751 Maden hizmetlerinde^ kullanılmak üzere satmalınacak muhte-' 
lif makina, alet ve malzemenin mubayaası ile ilgili her cins 
masraflar 13 750 

Basvn - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

711 Radyo istasyonlarında mevcut makina, alet ve malzeme ona
rımı 300 000 

A/2 yekunu 2 572 750 698 400 

UMUMÎ YEKÛN 26 298 150 26 298 150 

I ! < • > 

• 

( E Sayın t 40) 


