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İ. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 
Türk Parasının kıymetini koruma hakkın

daki 1567 sayılı Kanunun meriyet müddetinin * 
uzatılmasına dair kanun kabul olundu. 

* Şûrayı Devlet Riyaseti 1959 yılı Bütçesi 
kabul edildi. 

Encümen ve Grup sözcülerinin 10 ar dakika 
konuşmaları hakkındaki takrir kabul olufcdu. 

İstatistik Umum Müdürlüğü Bütçesinin he
yeti umumiyesi' üzerindeki müzakereler bitiri
lerek maddelere geçilmesi kabul edildi.. 

İnikada ara vrildi. 
Reisvekili Kâtip 

Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 
İbrahim Kirazoğlu îhsan Gülez 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 

ikinci Celse 
İstatistik Umum Müdürlüğü 1959 malî yılı 

bütçesi kabul edildi. 
Diyanet İşleri Reisliği Bütçesinin heyeti 

umumiyesi üzerindeki müzakereler bitirildi. 
İnikada ara verildi. 

Üçüncü Celse 
Diyanet İşleri Reisliği Bütçesinin nazara 

alman takrirle encümene verilen bir faslından 
maada diğer fasılları kabul edildi. 

Encümen ve Grup sözcülerinin vekâlet büt
çelerinin heyeti umumiyesi üzerind§ 20 şer da
kika konuşmasına dair takrir kabul olundu. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçesi kabul dildi. 

İnikada ara vrildi. 
Reisvekili * Kâtip 

Bursa Mebusu Kütahya Mebusu 
Agâh Er ozan Kemal özer 

Kâtip 
Samsun Mebusu 

Abdullah Keleşoğlu 

Dördüncü Celse 
Adliye Vekâleti 1959 malî yılı Bütçesinin 

heyeti umumiyesi üzerinde görüşüldü. 
İnikada ara verildi. 

Beşinci Celse 
Kars Mebusu Sırrı Atalay, dördüncü Celsede 

vukubulan gürültünün müsebbiplerinden bulun
ması dolayısiyle kendisine bir ihtar cezası veril
diği Riyasetçe tebliğ olundu. Müzakere esnasında 
söz kesmek ve gürültüye sebebiyet vermekten 
kendisine bir ihtar cezası daha verilmiş olduğu 
için zabta geçirildi. 

İnikada ara verildi. 
Reisvekili Kâtip 

Trabzon Mebusu Antalya Mebusu 
Mahmut Goloğlu Attüâ Konuk '"" 

, ,, Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet Ali Ceylân 

Altıncı Celse 
Adliye Vekâleti 1959 malî yılı Bütçesi ka

bul edildi. 
Millî Müdafaa Vekâleti 1959 malî yılı Bütçe

sinin nazara alınan takrirle encümene verilen bir 
faslından maada diğer fasılları kabul edildi. 

«Millî Müdafaa Vekâleti Bütçesinin müzake
resi vesilesiyle yurdumuzun ve istiklâlimizin ko
ruyucusu Şanlı ve Kahraman Ordumuza Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin güven, selâm ve 
muhabbetlerinin iblâğına dair takrirler ittifakla 
kabulolundu. 

25 . I I . 1959 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kavseri Mebusu Antalya Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu Attilâ Konuk 
Kâtip 

Kırklareli Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân / 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — 6309 sayılı Maden Kanununa iki ek 

maddenin ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
(1/340) (Sanayi Encümenine) 

2. — Askerî Ceza Kanununun 3914İsayılı 
Kanunla muaddel» 56 neı maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası (1/341) (Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine)' 
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İ : 45 25.2 
3. — Noterlik Kanununun 71 nci maddesi

nin ^adili ve 73 ncü maddesiyle 4782 ve 5235 
sayıh kanunların geçici maddelerinin ilgası hak
kında kanun lâyihası (1/342) (Adliye Encüme
nine) 

Teklif 

4. — Maraş Mebusu Hilmi Soydan 'm,; 4753 
sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kanununun 9 
ncıı maddesinin son fıkrasının tadiline dair ka-

.1959 0 : 1 
nun teklifi (2/303) (Ziraat, Adliye, ve Bütçe 
encümenlerine) 

Mazbata 
5. — Bursa Mebusu Recep Kırım ve üç ~ar^ 

kadaşının, Hastalık ve analık sigortası Kanunu
nun 6901 sayılı Kanunla muaddel 7 ve 27 nei 
maddeleriyle 6709 sayılı Kanunla eklenen mu
vakkat 3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Çalışma Encümeni mazbatası 
(2/272) (Ruznameye) 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KÂTİPLER : Abdullah Keleşoğlu (Samsun), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(Kazianteb mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı) 
i REİS — Arkadaşlarımızın gece mesaisinin 

uzun sürmesinden mütevellit, muayyen saatte 

gelemediği görülmektedir. Bu itibarla Dahilî Ni
zamname hükümlerine göre İnikadı yarım saat 
talik ediyorum. 

Saat : 10,15 

KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 10,45 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 
Abdullah Keleşoğlu (Samsun), HakKı Kurmel (Kayseri) 

3. — YOKLAMA 

REİS ~. Celseyi açıyorum, "efendim. REİS — Yoklama yapacağız efendim. 
(Bursa mebuslarına kadar yoklama yapıldı.) 

4. — RIYASET DÎVANININ HEYETI UMUMİYEYE MÂRÜZATI 
1. — Kırklareli Mebusu Sıtkı Pekkip'in ve

fat (ittiğine dair Başvekalet tezkeresi (3/374) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reislğine 
Kırklareli Mebusu Sıtkı Pekkip'in 19.LK959 

günü İstanbul'da Çemberlitaş, Türbeönü T ekip 
apartmanında âni kalp krizinden vefat »• etmiş 

olduğu, Dahiliye Vekâletinden alman 20.11.1959 
tarih ve 23302/64 - 2073 sayılı tezkerede bildi
rilmiştir. 

Teessürle arz ederim. 

Başvekil V. 
E. Menderes 

REİS*— Efendim, arkadaşımızın hatırasını 
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tazizen ayakta üç dakikalık saygı duruşuna da
vet ediyroum. 

(Üç dakika saygı duruşu yapıldı) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Reis Bey, Zabtı 

sabık hakkında söz istiyorum. 

REİS — Geçen celse hakkında mı, efendim ? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, efendim, 
REÎS — Efendim, arkadaşımızın zaptı sa

bık hakkındaki talepleri yerindedir, x haklıdır. 

1959 C : 1 
Yanlız ,dün de ifade ettiğimiz veçhile, tahad-
düs eden hâdise üzerine Riyaset Divanınca tan* 
kikat yapılmaktadır. Zabıtların tetkiki ile ge
rekli netice Yüksek Heyetinize arz edilecektir. 
Bu sebeple arkadaşımızın zaptı sabık hakkın
daki söz hakları mahfuzdur. 

SIRRI ATALAY (Kars} 
mahfuz mu efendim? 

Söz hakkım 

REÎS — Evet, söz hakkınız mahfuzdur. 

( 5. — MÜZAKERE'EDİLEN MADDELER 

1. — 1959 malî yılı Muvhzenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatanı 
(1/258) 

I — Maliye Vekâleti bütçesi 

REÎS — Dahiliye Vekili ve Hariciye Vekâ
leti Vekilinin rahatsız bulunması dolayısiyle 
Dahiliye Vekâleti, Emniyet Umum Müdürlüğü 
ve Jandarma Umum Kumandanlığı ile Hariciye 
Vekâleti, Milletlerarası iktisadi îş Birliği büt
çelerinin müzakerelerini tehir ediyoruz. 

Maliye Vekâleti bütçesinin müzakeresine baş
lıyoruz : 

Söz alanların isimlerini okuyoruz; 
Fethi Çelikbaş. 
İbrahim Sevel. 
Fazıl Yalçın. -
Tahir öktem. 
tlyas Seçkin. 
Hasan Polat. 
Ferid Melen. 
Halûk î imurtaş. 
Yalçın Kocabay. 
Mıgırdıç Şellefyan. 
Hasan Tez. 
Necmi Nuri Yücel. 
Osman Bölükbaşı. 
Hulusi Timur. 
Osman Canatan. 
Avni Sakman. 
Hayri Çopuroğlu. , 
REÎS — C. H. P. Meclis Grupu adına Fet

hi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Grup adı

na konuşacağım. Fakat söz hakkımı istediğim 
zaman kullanacağım, 

REÎS — Necmeddin Önder. 
NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) — Muh

terem arkadaşlar, Maliye Vekâleti bütçesi tet
kik edilirken bilhassa muhtelif sahalardaki ge
lişmelerin seyrini takibetmemek mümkün değil
dir. Bir taraftan gelir kaynaklarında mütezayit 
bir tempo ile artış kaydedilirken, öte yandan 
hizmetlerin ifası hususunda buna mütenazır ola
rak geniş masraflar ihtiyar edilmekte ve âmme 
hizmetlerinin şimdiye kadar her sahada hissedi
len boşluklarının bir an evvel giderilmesine ça
lışılmaktadır. Bilindiği gibi, bu çalışmalar ta-
kibedilen muhtelif politikanın tabiî ve zaruri 
neticesi olarak tecelli etmektedir. Bunun ba
şında bilhassa çalışmaların muharriki olan kre
di bolluğunu kaydetmek lâzımdır. Buna ilâve
ten dış yardımlardan istifade edilmiş ve gerek 
zirai sahadaki ve gerek sanayi sahasındaki gelişme
lerde para hacminin genişletilmesi bilhassa inki
şaflar üzerinde müspet muharrik olmuştur. Kre
di müspet bir yolda işletilirken dış yardımlar
dan da faydalanmak suretiyle vâki gelişmeler 
yürütülmüş, bir taraftan sermaye terakümünün 
tedbirleri alınmış, aynı zamanda bunun bilhas
sa istihsal sektörlerine yöneltilmesi gqz önünde 
tutulmuştur. Emisyon miktarlarında husule ge
len artışın memleketimizin istihsal ve iş sahala
rında büyük gelişmelere sebebolduğu bir vakıa
dır. Nitekim gayrisâfi millî hâsıla 1949 ylmda 
9 küsur milyar lira iken yılında 30 milya
rı aşan bir seviyeye ulaşmıştır. Para hacmi ise 
1949 yılı sonundaki 893 milyon liraya mukabil 
1958 yılında 3 milyar küsur liraya baliğ olmuş
tur ki, her iki rakamın birbirine muvazi bir se
yir takibeylediği görülmektedir. Kredilerin isti
malinde zirai ve sınai sektörün mühim bir yer 
işgal etmesi ve iş sahasının gelişmesinde büyük 

.— 740 



1 : 45 . 2 5 . 2 
ve müspet tesirler husule getirmesi, takibedi-
len politikanın isabeti bakımından en iyi işaret
lerdir. t 

Bütün bu gelişmelerin istihlâkin artmasına 
sebebolacağı tabiî idi, nitekim öyle olmuştur. 
İstihlâkin her sahada 1950 ölçülerine nazaran 
fevkalâde artmış olması iştira gücünün ve umu
mi kalkınmanın en bariz müş'iridir. Kredi bollu
ğunun matlup hizmeti ifa ve bütün istihsal gü
cümüzü harekete getirmesinden sonra bunu mu
ayyen bir noktada durdurmak, istikrarlı bir hale 
getirmek lâzım ve tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlar, istihlâki tahrik eden 
âmillerin enflâsyonu davet eder bir mahiyet arz 
edeceği şüphesizdir. Burada dikkat edilecek nok
ta Hükümetin »unlan muvazene halinde tutması 
ve tam bir teyakkuz halinde bulunması zarureti
dir. Kanaatimizce Hükümet bunu hassasiyetle ta-
kibetmiş ve hiçbir zaman bunun ölçülü idaresini 
elinden kaçırmamıştır. Ne kredi bolluğunun ya-
yattığı neticeler bir enflâsyon, ne de muayyen 
bir hedefe vardıktan sonra oniı durdurmak ve 
istikrarlı hale getirmek bir deflasyon telâkki edi
lebilir. Zira bunun büyük kısmı istihsal sahasına 
plase edilmiştir. Bugün alman tedbirler, mevcut 
para hacminin daha fazla artmasını önlemeye 
matuf bir istikrar tedbirinden başka bir şey de
ğildir. Bugün para ve kredi darlığında bâzı şikâ
yetler varsa bu, alışılmış mûtat bir temponun 
frenlenmesi sebebiyle, intibak için geçecek mu
vakkat bir zamanın sarsıntısından ibarettir. 

Bir taraftan para ve kredi-ile alâkalı tedbir-
l'er alınırken öte yandan memlekette mâkul ve ta
biî bir fiyat nizamını tesis ve idame ettirmek hu
susunda da tedbirler alınmaktadır. Bu suretle 
mal ve hizmet arzı ile para arzı arasında ölçülü 
bir parite-tesis edilmesi suretiyle daha istikrar
lı bir fiyat nizamı kurulmuş olmaktadır. İstihsa
le matuf yatırımların meyvalan alındıkça bu is
tikrar .daha çok tarsin edilmiş olacaktır. 

REİS— Fazıl Yalçın. 
YALÇIN KOCABAY (Sivas) — Sırasında 

ben konuşacağım. 

im c: ı 
Yüksek: malûmlarıdır ki, Ibir vekâlet Ibütçesi 
üzerinde mütalâa serd edebilmek için o vekâle
te mevdu vazifelerle ibütçeye konulmuş olan tah
sisatlar arasında 'bir münasebet tesis etmek za-. 
rureti vardır. Bu hakımdan Maliye Vekâleti 
Ibütçesine mevzu 2 milyar 30 milyon liradan iba
ret olan tahsisatın iki grupta mütalâa edil
mesi icaheder. Birinci grup maliyenin Ibir ve
kâlet olarak, diğer hir ifade ile, malî idare ola-
ra!k ifa edegeldiğî hizmetlerin karşılığı tahsi
sata taallûk etmekte, ikinci grup ise Hazine 
olarak, Devlet daire ve müesseseleriyle âmme 
teşekkülleri ve cemiyetlere yapılan yardım ve 
çeşitli teyidelere ait tahsisattan ibaret (bulun
maktadır. Bir taraftan Devlet varidatının tah
sisatı, diğer taraftan masraf kanunlarının ih
zarı, ta'tlbikı ve kontrolü, Hazine muameleleri
nin ifası, başka Ibir tâbirle, malî idarenin istü-
zam ettirdiği aklımıza gelen ye gelmiyen (bilû
mum hizmetler için vekâlet (bütçesine mevzu 
tahsisat, yatırımlarla birlikte 191 milyon liraya 
fbaliğ olmaktadır. Bu miktar, vekâlet bütçesine 
mevzu tahsisatın sadece % 9 udur. Demek olu
yor İki, geri kalan % 91 tahsisat yani bir mil
yar 840 milyon lira, vekâletin Hazine ola
rak diğer daire ve müesseselere, âmme teşek-

' küllerine yaptığı yardım ve çeşitli tediyelere 
taallûk etmektedir. Bu itibarla Maliye Vekâle
tinin ifa >ettiği 'hizmetleri, Ibütçesinin sadece % 9 
mı teşkil eden tahsisatla mukayese etmek istiyo
rum. 

Bu tahsisatın, (bir yıl öncesine nazaran arz 
ettiği fazlalık 27 milyon liradan ibarettir. Bu 
miktar % 15 nispetinde Ibir artış ifade etmek
tedir. İktisadi (hayâtın daha yüksek (bir sevi
yede istikrarını 'derpiş eden 4 Ağustos kararları 
muvacehesinde vekâlet Ibütçesinin arz ettiği tou 
fazlalığı pek mütevazi telâkki etmekteyim. N 

Süratli iktisadi kalkınmanın ye demokratik 
hizmet anlayışının ioalbı olarak her ıgün genişli-
yen âmme hizmetlerinin ve Devlet iktisadi fonk
siyonlarının tatminkâr hir şekilde ifası imkânı, 
'bir taraftan iktisadi gelişme hızını alksattnadan, 
gelir kaynaklarını vergilendirmeye, diğer ta
raftan harcamaların en müsmir sahalara tahsi
sine, Ibinnetice gelir ve giderlerin malî yıl için
de muvazeneli hir şekilde yürütülmesine (bağlı
dır. 

Cemiyetin hale ve istikbale matuf umumi ve 
müşterek ihtiyaçlarını gidermekle vazifeli Deıv-

' REİS — Burada olmıyan Ibir arkadaş size 
söz sırasını veremez. • 

Hulusi Timur. 
HULUSİ TİMUR (Zonhuldak) — 'Muhterem 

arkadaşlar; Maliye Vekâleti 'bütçesinin görüşül
mesi münasöbetiyle sıöz almış , (bulunuyorum. 
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aletin bu fonksiyonlarını bihakkin yerine getire
bilmek için iş bölümüne müsteniden kurduğu 
teşkilâtın içinde Maliye Vekâleti, yukarda arz 
ettiğim temel meselelerle meşgul olmaktadır. 

Memleketin dört yanma yayılmış vergi dai
releriyle, muhasebe servisleriyle, vezneleriyle 
vazife gören maliye teşkilâtının 191 milyon li
ralık 'bir bütçeyle kendisine mevdu (hizmetleri 
yürütmesi, vekâletin cidden rasyonel çalıştığı
nın ifadesidir. Bunun diğer bir dedili de Yük
sek Heyetinizce kaibul olunacak tahsisatla ve
kâletin (bilûmum âmme 'hizmetlerini ifası için 
Devlete '5 milyar 980 milyon liralık bir gelir 
ısağlıyacağı keyfiyetinde mündemiçtir. Filhaki
ka, vekâlet 'bütçesine vaz'edilecek bu tahsisat, 
temin edilecek gelirin ancak (binde 37 sine te
kabül etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maliye Vekâletinin, Hazine olarak, Devlet 

daire ve müesseselerine, âmme teşekküllerine ve 
•cemiyetlere 1959 bütçesinde '.yapacağı çeşitli 
yardım ve tediyelerin yekûnu (bir milyar 439 
milyon 500 'bin liraya 'baliğ olmaktadır. 

Bunun 4 680 000 lirası sosyal ve kültürel 
yardımlara, 1 250 180 lirası mülhak bütçeli ida
relere, 126 000 000 lirası (hususi bütçelere ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine, 50 785 000 lira
sı vergilerden (hususi bütçelere ve 7 941 000 li
rası nakil vasıtaları mubayaasına tefrik edilmiş
tir. 

Ayrıca 400 milyon lira, Millî Müdafaa hariç, 
diğer Devlet personelinin maaş ve ücretlerine 
yapılacak 'ayarlamalar karşılığı olarak global 
taJhsisat 'halinde vaz'edilmiştir. 

Görülüyor ki, Maliye Vekâleti bütçesi, ken
di içinde bile çeşitli âmme müesseselerinin hiz
metleriyle alâkalı tabsisatı cem etmiş bulunmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun derpiş ettiği zamanda bütçeyi hazırlı-
yarak Yüksek Meclise tevdi «den başta Sayın 
Hasan Polatkan olmak üzere, ve'kâlet mensubi-
ni, üc ava yakın zamandan beri geceli gündüz
lü Meclis mesaisine iştirak etmişler ve çalışma-
larımuzı kolaylaştırmak için elden gelen bütün 
gayreti sarf etmişlerdir. 

Bu münasebetle basta Vekil olmak üzere, 
kıymetli mesai arkadaşlarına huzurunuzda te
şekkür etmeyi bir borç bil ir ve müsmir mesai' 
sinden dolayı Vekâleti tebrik ederim. 
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REÎS — îlyas Seçkin. (Yok sesleri) 
FAZIL YALÇIN (Kırşehir) — Reis Bey, 

söz istiyorum. • 
REÎS — Peki efendim, kaydettim. Hasan 

Polat. (Yok sesleri) Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, Maliye Vekâletinin bütçe üzerinde 
birkaç vazife ve fonksiyonu vardır. Bunlardan 
birisi bütçeyi ihzardır. Bunun kadar mühim 
olan bir diğer vazife bütçeyi kontrol etmektir. 
Filhakika bütçe kontrolünde vazife alan diğer 
bâzı müesseseler de mevcuttur. (Başta Divanı 
Muhasebat) Ama kontrolün bilhassa idari saf
hasında Maliye Vekâletinin rolü mühimdir. Bu
nun bir kısmını Maliye Vekâleti, maliye müfet
tişleri, hesap uzmanlar, kontrol memurları vası-
tasiyle yapar. Bir diğer kısmını vekâletlerde 
bulundurduğu muhasebe müdürleriyle yapar. 
Bunun dışında, masrafların mühim kısmını mu
hasipleri vasıtasiyle hem icra ettirir, hem do 
kontrol eder. Bunlardan bir mühiminin üze
rinde durmak isterim. Maliye müfettişlerine 
yaptırılan kontroller Maliye müfettişlerinin, 
Maliye Vekâletinin servislerindeki mesaisi nor
mal şekilde cereyan etmiş ve etmektedir. Ama 
maliye müfettişlerinin, kanaatimce, Devletten 
yardım gören bütün müesseseleri, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin ve bilhassa Yüksek Muraka
be Heyeti murakabesinden uzak bulunan Deniz-
bank ve Emlâk Bankası gibi bâzı müesseseleri 
sıkı şekilde kontrol etmeleri lüzumu gün geç
tikçe zaruri bir hale gelmektedir. Bilhassa îk-, 
tisadi Devlet Teşekküllerinin üzerinde bu bakım
dan duracağım. Bunlar üzerinde Maliye Teftiş 
Heyeti vasıtasiyle murakabe yapmak lâzımgel-
diği gibi Divanı Muhasebat bütçesinde de arz 
ettim, Büyük Millet Meclisi tarafından daha 
müessir şekilde kontrolü için, bunların kontrol 
ve idaresine ait kanunda Maliyenin önayak ola
rak büyük bir değişiklik hazırlaması icabetmek-
tedir. Bunlardan biri, bütçenin umumi mura
kabesi sırasında sözcümüzün ortaya attığı gibi, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin vaziyetinin Yük
sek Meclisçe bilinmesi için oto finansman mües
sesesinin kaldırılması ve bunların bütün gelir
lerinin, bilanço neticelerinin, kâr ise kâr ha-
Hnde bütçenin varidat kısmında, zarar ise büt
çenin başka bir bölümünde gösterilmesi ve bun
lara muktazi sermayenin de her yıl bütçeden ve
rilmesi icabetmektedir. Bu suretledir ki, bu mü-
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esseseler üzerinde Büyük Meclis kontrol yapmak 
ve bu müesseselerin gidişini yakından görmek 
imkânını bulur. Eğer bunu yapmazsak, bugü
ne kadar olduğu gibi, bunların işletme açıklan, 
yatırımları dolayısiyle farkına varılmadan ge
niş şekilde emisyona ve hattâ enflâsyona gitme 
yollarını açık bırakmış oluruz. 

RE IS — Bir dakikanız kajdı 
FERİD MELEN (Devamla) — Arz ettiğim 

gibi bu müesseselerin umumi heyetini kaldırarak, 
murakabeyi Meclise bırakarak, otofinansman 
müessesesini ilga ederek, bunların hesap netice
lerini umumi bütçeye intikal ettirmek suretiyle 
bütçede umumiyet kaidesinin gerçekleştirilmesi 
ve o prensip hükmünün yerine getirmiş ve bu
nun faydalarından istifade temin etmek imkânı
nı buluruz. Bütçe Encümeninde arkadaşlarla 
ortaya attık, o da Hayvanlar Vergisinin kaldı
rılması mevzuudur. Bunu demokrat iktidar 
muhtelif seçim beyannamelerinde, programında 
ortaya atmıştı ve birkaç hükümet beyannamesin
de de bu vait yer almış bulunuyordu. Hayvan: 
lar Vergisinin ilgası taahhüt ve bu taahhüt te/ 
yidolunmuş olmasına rağmen bugüne kadar ye
rine getirilmemiş bulunmaktadır. 

Bu yıl Bütçe Encümeninde Maliye Vekilin
den sorduğumuz suale şöyle bir cevap aldık : 
«Zirai Kazanç Vergisi Kanununu getireceğiz, 
Hayvanlar Vergisi de bununla birlikte mütalâa 
edilecektir.» Ne zaman geleceği meşkûk bulu
nan Zirai Kazanç. Vergisine bu işi bağlamak 
caiz değildir. Zirai kazançlarından hiçbirinden 
vergi acınmaz iken sadece hayvancılıktan vergi 
alınması hem vergi adaletine aykırı düşer, hem 
de himayeye muhtaç bulunan hayvancılığı ağır 
mükellefiyet altında tutar. 

REİS — Yalçın Kocabay. 
YALÇIN KOCABAY (Sivas) — Muhterem 

arkadaşlarım; 1959 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanunu gelir tahminleri faslında 1951 den 
1958 senesine kadar muhtelif gelirler tadadolun-
makta ve devreler zarfındaki muntazam artıştan 
cesaret alınarak 1959 senesi için 5 980 630 000 
liralık bir gelir tahmini derpiş edilmektedir. Ya
ni denilmek isteniyor ki, 1951 den bu yana ge
lirler artmıştır. Bu artış 1959 yılında da devam 
edecek ve bize -̂ eçen seneye nazaran 1,6 milyar
lık bir fazla temin edecektir. 

Azjz arkadaşlarım; 1951 ve bilhassa enflâsyon 
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başlangıcı olan 1953 ten 4 Ağustos 1958 e kadar 
gelirlerin muntazam artışı bir refah alâmeti ol
maktan ziyade enflâsyonun doğurduğu tabiî bir 
neticedir. Bu müddet zarfında yapılmış olan 
zamlar, enflâsyonun tesirlerini bütçeye intikal 
ettiren kanallardır. 

Enflâsyon devresi boyunca ticaret bilançoları 
ve Devlet bütçelerinin hakiki olmıyan anormal 
yükselişler gösterdiği iktisat edebiyatına geçmiş, 
herkesin bildiği realitelerdir. 

Halbuki biz 4 Ağustos 1958 de enflâsyon do
ğurucu emisyona son verdik : Merkez Bankası 
kredileri tahdidetti, yepyeni bir ithalât rejimi 
kabul ettik. Bu kararlara sadık kalıp kalmamak 
ayrı mesele, enflâsyonu durdurmak niyetinde
yiz. Demek oluyor ki, 1959 senesi öbür yıllar
dan farklıdır. Binaenaleyh 1959 tahminlerinin 
»sıhhati ancak hâdiselerin tahlilî olarak incelen
mesinden sonra anlaşılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim gelirimizin 
belkemiğini Gelir Vergisi teşkil eder. Zira umu
mi gelirin 4 de birini Gelir Vergisi sağlamakta
dır. Gösterdiği iktisadi faaliyetler neticesinde 
ancak hakiki bir kâr elde eden mükellef Gelir 
Vergisi Kanununa göre vergi ödemek zorundadır. 
Mezkûr kârın ve ödeyeceği verginin miktarını da 
mükellefin kendi dolduracağı bir beyanname tâ
yin eder. Şayet mükellef kâr yerine zarar etmiş
se kanun hükmüne göre idare olarak ondan ver
gi istemeye hakkımız yoktur. Bu şartlar altında 
1959 gelirlerinde artış olacak demek herkesin yi
ne geçen seneki ^ b i yolunda gidecek, herkes 
bilançosunu yine geçen seneki gibi kapatacak de
mek değil de nedir? 

Fabrikaların ham madde ve sermayesizlik 
yüzünden kapanmak tehlikesiyle karşı kaışıya 
bulunduğu hepizin malûmudur. İstihsalini bü
yük nispette küçülten veya fabrikasını- kapa
tan fabrikatörden mi, yoksa o fabrikada çalı
şan müstahdem veya işçiden mi, geçen seneki 
miktarda Gelir Vergisi Bağlıyacağız? Sorbest 
meslek erbabı bir taraftan sanatını icraya mah
sus malzemeyi bulmakta aciz içine düşerken, 
diğer taraftan da iştira kuvvetini kaybetmiş 
bir müşteri kitlesi ile karşı karşıya kalmakta
dır. 

Memur maaşlarına % 100 zam tahakkuk et
miştir. İkramiyeler ilga edilince iştira kuvve
tinde vasati % 20 -3Q gibi cüzi bir fazlalık 
doğmaktadır. Halbuki Gelir Vergisi Kanunun-
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daki asgari geçim hadleri aynen muhafaza edil
miştir. Yani hâlâ bir bekâr memurun günde i 
225 kuruş, evli ve 4 çocuklunun da 525 kuruş- j 
la geçineceği faraziyesine istinadedilmektedir. | 

Bu şartlar altında yalnız memurlardan elde 
edilen bir Gelir Vergisi fazlası mevcuttur ki, 
buna vergi fazlası veya yetim hakkı tabirlerin- j 
den hangisinin uygun düşeceğinin takdirini siz
lere bırakıyorum. 

O halde gerekçede gösterilen esbabı mucibe 
zayıftır, Gelir Vergisinde geçen seneye naza
ran önemli bir düşüş beklemek daha samimî 
olurdu. 

Aynı hâdiselerin ışığı altında Kurumlar Ver
gisinden 15 milyonluk bir artış beklemek fazla 
iyimserliktir. 900 kuruşluk dolar kuru üzerin
den piyasaya sürülen ithal mallarının sürüm 
şansları henüz karanlıktır. Geçen sene 280 ku
ruşluk dolar kuru üzerinden ithal edilen dikiş 

» makinaları ve buna mümasil ithal, mallarının 
arkasındaki kuyruklar erimiştir, Aceutaiar 
2 500 liraya çıkan dikiş .makinalarma müşteri 
bulamamaktadırlar. Binaenaleyh ithalden alı
nan İstihsal Vergisi babında derpiş edilen 570 I 
milyonluk muazzam artış tahmini mübalâğalı
dır. İthal malı hususunda vatandaş iştira kırv- I 
veti aczi ile malûldür, ilk-ithal kotalarının so
nuna kadar kullanılması bundan böyle- aynı ih
tiyacın hissedileceğine bir karine olamaz. Bu 
husus o kadar katidir ki, talebi en sert olan ilâç I 
fiyatları dahi bundan istisna edilemezler. I 

Muhterem arkadaşlarım; hülâsa etmek ieab- I 
ederse, 4 Ağustos kararlariyle girdiğimiz def- I 
lâsyonist devrin icapları nazarı itibara alınım- I 
yarak bütçe tahminleri tamamen enflâsyonist I 
bir görüş iyimserliği içinde hazırlanmıştır. Ha- I 
kikatte birkaç seneden beri bütçe tasarılarımı- I 
zm bu seneki gibi kuruşu kuruşuna denk ha-u 
zırlanmış olmalarına rağmen, 400 - 500 milyon I 
liralık açıklar vermesi ahvali mutade halini I 
almışlardır. 1958 de sadece İktisadi Devlet Te- I 
şekküllerinin açığı 1 300 000 liradır, 1958 se
nesinin yekûn açığı 2 milyar liraya baliğ ol- I 
maktadır. 1959 bütçesinin hazırlanmasında geç- I 
misten ders alınacağına, bütçe denkliğinin aley- I 
hinde rol oyniyacak faktörleri lehindeymiş gi- I 
bi göstermekle iktifa edilmiştir. Bu hâdiselerin I 
ışığı altında bütçede artış yerine her hâlû kâr- I 
da 500 000 000 un üzerinde bir açık tahmini I 
realitelerle daha fazla kabili telif olurdu. | 
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önemli bir dış yardımı tahakkuk ettiremediği
miz takdirde bütçe açığım kapatmak için tek
rar emisyon yani enflâsyon yoluna gitmemiz 
icabedecektir ki, o zaman da iktisadi durumu
muz ne olur, takdirini sizlere bırakıyorum. 

REİS — Müzakerelerin devam müddeti hak
kında bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Vaktin çok daralmış olmasından bütçe mü

zakerelerinin sabah 10 dan gece 24 e kadar ara
lıksız devamını teklif ederiz. 

Tekirdağ Mebusu Tekirdağ Mebusu 
Ahmet Paker Hasan Gürkan 

1 

REİS — Okunan takriri reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mıgırdıç Şellefyan, (Yok), Hasan Tez (Yok, 
sesleri), Necmi Nuri Yücel (Yok, sesleri) Os
man Bölükbaşı (Yok, sesleri), Osman Canatan. 

OSMAN CANATAN (Kırşehir) — Yerimi 
Fazıl Yalçm'a veriyorum. 

REÎS — Buyurun, Fazıl Yalçın. 
FAZIL YALÇIN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarını, Maliye Vekâleti, Devletin malî 
politikasını tesbit eder ve yürütür. Beş dakika
lık bir zaman içinde, kifayet ettiği nispette, 
Devletin malî politikası üzerinde durmak isti
yorum. 4 Ağustosu takiben ekonomik ve malî 
istikrarı temin zımnında birtakım malî ve ikti
sadi tedbirlere tevessül edilmiştir. Evvel emirde 
şu hususu tesbit ve kaydetmek isterim : Bu 
tedbirlerin alınmasında geç kalınmıştır. Bu teeh
hür bir taraftan Türk milletinin ıstıraplarının 
bir kat daha artmasına, diğer taraftan tedbir
lerin muvaffakiyetini güçleştirmiştir. Bu tedbir
lerden birisi prim sistemi namı altında fiilî de
valüasyona gidilmesidir. Enflâsyonu hafifletici 
tedbirler alıp, fiyatlarda bir muvazene seviye
sinde istikrar sağlanmaksızm, arzın, talebi, kar
şılamadığı bir devrede, devalüasyona gidilmesi 
zamansız olmuştur. Bu ameliyenin fiyatları 
kamçılıya cağı aşikârdı. Nitekim de böyle ol
muştur. 

5 nci Menderes Hükümeti programında bir
takım tedbirler alınacağı vait ve taahhüdedil-
mişti. Eğer o zaman enflâsyonu hafifletici ted
birler alınmış olsaydı, bugün girişilen devalüas
yon Türk Milleti için daha az ıstıraplı bir yol 
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olurdu. Gerçi devalüasyona gidilmesi iç ve dış 
fiyatlar arasında disparitenin izalesi bakımın
dan prensibi itibariyle bir emrivaki idi; fakat, 
diğer tedbirlerle aynı anda yapılan böyle bir 
ameliye fiyat yükselişini teşvik ve tahrik et
miştir. 

Diğer taraftan prim miktarının tesbiti ve 
prim tatbikatında birtakım hatalar olmuştur. 
Bu hatalar dolayısiyle ihracat 4 Ağustos karar
larından sonra artmamış aksine olarak Ağustos 
ve Aralık ayları arasındaki ihracatımız, 1945 
ten bu yana, aynı devreye rastlıyan 13 senelik 
ihracatımıza nazaran en- düşük ihracat seviye
sini teşkil etmiştir. Prim sisteminin tatbikatın
da hata olarak tütün fiyatları seksen beş gün 
sonra- ilân edilmiş olması ve fındık ve maden
lere verilen primler kifayetsiz bulunmasıdır. 

Emisyon kapısı 400 milyon lira bir limitle 
tahdidedilmiş olmakla emisyon kapısı açık bıra
kılmıştır. Bir intibak devresi olarak, bu hal ta
biî ve mâkul görülebilirse de emisyon» kapısının 
tamamen kapatılması lâzımdır. 

Ticari kredilere gelince : 
Maliye Vekili Bütçe Komisyonunda beyan

ları arasında, ticari kredilerin bir hesaba müs-
tenidolmaksızm, dondurulmuş olduğunu ifade 
etmiştir. Kredi ihtiyacı dikkate alınmaksızın 
tahdit, ticari, sınai hayatımızda şok tesiri yap
mıştır. Ticari ve sınai hayatımızda inkıtalar vu
kua gelmiştir. 

NÜZHET ULUSOY (Samsun) — Öyle şey 
yok !* 

FAZIL YALÇIN (Devamla) — 1959 yılı 
içerisinde emisyon hacmmda Jbuna paralel ola
rak iş hacmmda bir düşüklük rnjişahede edil
mektedir. 

Filhakika ticari ve zirai mahiyetteki rees
kont senetlerinde bir düşüklük görülmektedir, 
ki, bu hal normal bir .tezahür değildir. Bu da 
gösteriyor ki; ticari kredilerin hesaba müstenid-
olnıaksızm tesbit edilmiş ve dondurulmuş olması 
ticari ve sınai hayatımızı inkıtaa uğratmış bu
lunmaktadır. Bir taraftan sabit sermayenin likidi
te olması için bu nevi tedbirlere tevessül ederken 
diğer taraftan likit sermayenin sabit sermayeye 
çevrilmesini tazammun edecek şekilde imar hare
ketlerine devam hatalıdır. Bu itibarladır ki 
memlekette ekonomik ye malî istikrar temin 
edilinceye kadar, şöhret mevzuu olan büyük bi-

.1959 C : 1 
. nalar inşaatından ve imar hareketlerinden vaz-
i geçmek lâzımdır. Zira, bu nevi faaliyetler, istik

rar tedbirlerinin neticelerini ifna eder. 
Son olarak bir noktaya da işaret etmek is

terim. 4 Ağustos kararlariyle bundan evvelki ik
tisadi politika ve malî politika katı olarak redde
dilmiş olmasına rağmen, iktidar mensubu arka
daşlarımızın ve hükümete mensup arkadaşları
mızın, daha hâlâ eski iktisadi ve malî politika
nın müdafaası gayretinde olduklarını göraıek-
teyiz.Alman tedbirler ne kadar isabetli olursa, 
hükümet hâdiseleri ret ve inkâr şeklinde tecelli 
eder zihniyetini değiştirmedikçe ve iktisadi fel
sefesini değiştirdiğini ilân etmedikçe, bu tedbir-

. lerin muvaffak olmasının imkânı yoktur. (Sağ
dan alkışlar). 

REİS v- C. H. P. Fethi Çelikbaş, buyurun 
efendim. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA FETHt 
ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem arkadaş
lar, devlet borçları ve âmme kredisi siyaseti 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşleri
ni arz için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

REİS — Maliye bütçesi üzerinde olduğunu
za nazaran devlet borçlarını konuşmanızdan çı
karmanızı rica edeceğim. Aksi halde orada Grup 
adına konuşamazsınız. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (öevamla) — Yeni 
devlet borçları sırasında mı konuşayım Reis Bey, 
onun için söz almıştım. 

REİS — O zaman tekrar grup adına konu-' 
şamıyacağmızı hatırlatmıştım. Her ikisinin he
yeti umumiyesi üzerinde müşterek konuşacak
sınız devam buyurunuz efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Anayasanın 36 neı maddesi 
gereğince 1 . II . Î950 de Devlet Reisi Sayın 
Bayar'm Meclisi açış nutuklarında bütçelerin 
tanzimi ile alâkalı şu sözlerini hükümetin ve 
yüksek heyetinizin dikkatlerine sunuyorum: «Büt-. 
çelerde devlet namına istikbale matuf yapılmış 
her türlü taahhütlerden başlıyarak, yine dev
lete bağlı müessese ve işletmelerin zararları da 
dâhil olduğu halde, hepsinin borç ve 'taahhütle
rinin miktarını tesbit ve bir arada mütalâa etmek 
zarureti vardır.» 

Yine, 1951 bütçesinin, Bütçe Encümenin
den çıkıp Yüksek Heyetinizin tasvibine iktiran 
eden raporunun temenniler kısmında aynen 
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şunlar yazılıdır : «Âmme barçlarımn bütçe . 
tasarısında istikraz tarihlerinin neşrolunma-
Kinın faiz ve amortisman taksitlerinin muacee-
liyet tarihlerinin ve her malî seneye tekahjil 
eden tediye miktarlarının sarahatle ve vuzuhla 
anlaşılabilecek şekilde tertibolunması. Komis
yonumuzca temenni olunmuştur.» Bir yandan. 
Sa^in Devlet Reisimizin, diğer yandan Büt
çe Komisyonumuzun raporunda olup, Umu
mi Heyetinizce tesvibedilen Devlet Reisi ve 
Bütçe Komisyonunun bu temenni ve tavsi
yelerine riayet etmemek yüzündendir ki, Dev
let borçlarımıza aidolarak gerek Hükümetin 
bütçe esbabı mucibe lâyihasında gerek Büt
çe Encümeninin hususi ve umumi raporların
da ortaya konulan rakamlar ve açıklamalar 
memleketin dâhile ve harice karşı taahhütle
ri hakkında Büyük Millet Meclisini olduğu 
kadar Türk milletini de tenvir edebilmekten 
uzaktırlar. Bu vesikalar hikmeti vücutlarını 
yerine getirmemiş ve getirmemektedirler. Çün
kü na tamamdırlar dahilî taahhütleri eksik 
olarak göstermekte ve açıklamaktadırlar. Keza I 
haricî taahhütleri de eksik olarak göstermek- I 
te ve açıklamaktadırlar. 

Bütçe umumi sözcümüz Sayın İsmail Rüştü. I 
Aksal arkadaşım bu konuda yeni borçların I 
miktarı hakkında geniş tafsilât verdiği için I 
ben üzerinde durmıyacağım. Ama bunun ben I 
tutumunu tesbit için arz ediyorum ve diyo- I 
rum ki, acaba borçlarımız Hükümet gerekçesi I 
ve Bütçe Encümeni raporunda gösterildiği mik- I 
tarlarda mıdır? I 

Bu hal karşısında harçlar acaba bildiği- I 
miz 5,7 milyar liradan - ki„ bu umumi sözcü I 
müzün ifade ettiği gibi 11 milyarın üstünde 
dedir - daha fazla değil midir? Suali gelip zi- I 
hinlere çengellenmemek imkânı var mıdır? Ne- I 
den bu gizlilik, biliyoruz. Bu suale Hükümet I 
derhal : I 

«3izim Türk milletinden saklıyacak, gizli 
§,art kabul edecek zihniyetimiz yok. Biz böy- I 
le bir Hükümet değiliz.» diye protestolarla mu
kabele edecektir. Fakat gün gibi aşikâr hâ- I 
diseler karşısında bu ve buna mümasil muka- I 
belelerin ne hükmü vardır % Haricî borçları- I 
mızm tesciline vesairesine dair Hükümetin 
alacaklı memleketler ve beynelmilel malî te- I 
teşekküllere akdettiği anlaşmalara ait metin- I 
ler bu milletin burada toplanan siz vekille- | 
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. rine henüz tevdi edilememiştir. Hariciye Ve

kili bu kürsüden bu metinleri bizlere vermi-
yeceğini resmen ve acı bir katiyetle ifade 

I etmiştir. Hattâ o metinlerin gizliliği Türk Hü
kümeti tarafından milletlerarası bir teşekkül 
nezdinde resnjen tescil ettirilmiştir. Metinler 
ecnebilerin elindedir. Fakat bu, memleketin 

I sahibi ve bu memleketin hâkimi denilen Türk 
milletinden gizlidir. Tasavvur ediniz, Türki
ye'nin istikrar programını ecnebiler biliyor. 

I Hattâ tanzimine iştirak etmiş bulunuyorlar 
da biz Türkler, biz Türk milletinin vekilleri 

I mebuslar o programı göremiyor, okuyamıyor, 
I bilemiyoruz. Yüksek Meclisin bünyesinden çı-
I- kıp şurada icra sandalyelerine oturmuş olan 

bizim vekillerimiz , biz milletvekillerini, bu hak
tan mahrum ediyorlar, edebiliyorlar. 

I Muhterem arkadaşlar, umumi efkârın ba-
I sının ve Yüksek' Meclisimizin murakabesinden 
I kaçınmak neticesi olan gizlilik ve zihinlerde 
I yarattığı teşevvüş memleketin bugünkü buh-
I ranıııı doğuran âmiller arasında yer almaktadır. 
I Binaenaleyh, mevzuun üzerinde durmak mec-
I buriyetindeyiz. Başka sahalarda olduğu gibi 
I bu âmme borçları sahasındaki tutum yüzünden 
I de memleketin kredisinin, yani Devletçe diğer 
I âmme camialarmca ve hattâ hususi saha için 
I dâhilden, hariçten sermaye tedariki imkânları -
I nm uğramış ve uğramakta olduğu zararlar 
I -üzerinde mutlaka durmak lâzımdır. Zira o tu-
I tum kredi bakımından memleketin nasibini kes-
I mi§ ve kesmektedir. Memlekette bir sermaye 
I piyasası teşekkül ve taazzuv etmemiş ve edeme-
I mistir. Bu ^utum ile teşekkül ve taazzuv etme-
I sine de imkân yoktur. 

I Yıllardan beri Düyunu Umumiyemiz 3 - 5 
I yekûn rakamı halinde ortaya konulur, fakat 
I müfredatı verilmez ve açıklanmaz. Gizlilik böy-
I le muhafaza ve idame edilir. Hükümet ve eneli-
I men raporları bize Düyunu Umumiyeyr'en son 
I 3,7 milyar veyahut 4,8 milyar lira olarak göste-
I rirler. Halbuki İstatistik Umum Müdürlüğünün 
I ayiık bültenleri geçen Temmuzdan itibaren Dü-
I yunu Umumiyemizi 7 milyar liranın fevkinde 
I göstermeye başlamıştır. Hükümet olsun, Bütçe 
I Encümeni olsun aradaki azîm farkın sebebini 
I izah ederek ortadaki gizliliği ve sonra zihinler-
I deki teşevvüşü izale etmek lâzımgelmez miydi? 
I Bu lüzumu yerine getirecek yerde o vesikaları 
I ne yaparlar? 
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O vesikalar dahilî ve haricî borçlar kalemin

den bir kısmını hesaba katmamak ve böylece 
Düyunu Umumiyenin Devlet varidatına ve millî 
gelire nazaran nispetini bililtizam düşürmek su
retiyle yeni devrin yani Demokrat Parti iktidarı 
devrinin memlekete pek az külfet tahmil etmiş 
ve etmekte olduğu intibaını yaratmaya çalışır
lar. Eksik kalemler veya kıymetlerle vücuda ge
tirilmiş cetveli eski devre ait borçlar vetvelinin 
karşısına koyup bu yoldan C. H. P. si devrini 
kötüledikleri nispette yeni devri yükseltmek ga
yesini takibederler. Az bir külfetle . muazzam 
kalkınmalar yapılmış ve yapılmakta olduğunu 
türlü tantanalar içinde ilân etmek suretiyle de 
Düyunu Umumiye politikasının memleketin ba
şına açtığı dertleri perdelemekte oldukları ka
naatini beslerler. 

Düyunu Umumiye politikasının memleketin 
başına açmış olduğu dertler hakkında, bir fikir 
edinmek için ortadaki gizliliğe bakmak kâfidir. 
Salim bir Düyunu Umumiye * politikası, salim 
bir âmme kredisi politikası takibetmediğini her
kesten evvel Hükümetin, kendisi takdir etmekte
dir. Dâhilde tutulmuş olan enflâsyon politikası 
ve harice karşı tutulmuş olan^kredi politikası 
memleketi dâhilde de, hariçte de.mutlak bir acze 
düşürmüştür. Bu malî aczin geçen 1958 Tem
muz sonlarında gelip müntehi olduğu yardım ve 
tecil anlaşmaları Hükümetin bizlere, ve memle
ket halkına arz etmek istediği gibi asla malî bir 
muvaffakiyet değil, belki taahhütlerini yerine 
getirmekten âciz kalmış bir borçlunun alacaklı
ları ile akdettiği çok acı bir konkordatodur. Ma
liye kitaplarını açınız, bakınız, o kitaplar bu te
diye tatillerini «banqueroute» diye tavsif eder
ler ki, Türkçe karşılığı iflâstır. 

Devlet-Reisi Sayın Celâl Bayar'm daha 
1950 senesi 1 Kasımında Meclis açış nutkunda
ki beyanatı şöyle idi : «Her hangi bir memle
kette para politikasının zararlı bir istikamet al
ması bütçe masrafları için yapılan emisyonla 
başlar.. Enflâsyon memleketleri iflâsa sürükler.» 
Demokrat 'Parti iktidarının henüz ilk bütçesi 
Meclise takdim edilmeden evvel Sayın Cumhur
başkanı Celâl Bayar 'm bu beyanlarına göre 
Hükümet devamlı bir enflâsyon politikası takib-
ederek sonunda memleketi bu hale düşürmeme
liydi. Alacaklılar bu konkordatoya nasıl yanaş
mışlardır? Türkiye enflâsyondan vazgeçmek ve 
malî bir istikrar programı kabul etmek kayıt ve 
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şartiyledir ki, Hükümet filacaklılariyle anlaşma
ya varabilmiştir. 

Anlaşmalar da bu konkordatonun mahiyetini 
nazarlardan gizleyip silebilmek içindir ki, Hü
kümet memorandum adı altındaki istikrar pro
gramını ortaya koymaz. Bunun içindir ki» istik
rar programını Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtına takdim eden misyon raporunu ortaya 
koymaz. Bunun içindir ki, Hükümet bu mis
yon raporu ve saire üzerine bize yardım yapma
ya karar veren Teşkilât Konseyi «Vesayasmı» 
ve daha başka vesikaları ortaya koymaz. 

. Muhterem arkadaşlarım, ilerisini düşünmi-
yen bir Düyunu Umumiye politikasının memle
ket kredisine ika ettiği zararlar, gerek Hükü
met gerekçesinde, gerek Bütçe Encümeni ra
porlarında kalkmmıya tahsis edilen kalabalık 
sayfalarla örtülmeye çalışılmaktadır. Bütün o 
sayfalar kalkınma adı altındaki temelinden çü
rük bir dâvayı yerinde göstermek, o dâvanın 
çürük taraflarını gözlerden saklamak gayreti 
ile jaleme alınmıştır. Onun için buradan müsaa
denizle o kalkınma politikasının eserlerini ve 
gerçek mahiyetini, çok değil bir iki satırla, çi
zip göstermek isteriz. Sabit fiyatlarla nüfus 
başına millî gelir .1953 te 635,liraya kadar çıkmış 
iken, sonradan- düşmüş ve 1957 de bu seviyeyi 
dahi bulmamıştır. Kakamı elde mevcut, bu son 
yılda millî gelir nüfus başına 622 liradan iba
rettir. 

Bu mülâhazalarla biz C. H. P. Meclis Grupu 
olarak iktisadi kalkınmanın veyahut kalkınma lü
zumunun asla aleyhinde bulunmuyoruz. Her çe
şit tahrifatı başından önlemek için bu hususu 
mükerreren tesbit etmek ihtiyacım duyuyoruz. 
Biz bu mâruzâtımızla iktisadi kalkınma diye fii
liyatta yürütülen dâvanın bu millete astarı yü
zünden. pahalıya gelmiş bir politika ile yürütül
düğünü ispata çalışıyoruz. 

Yine bu sakat ve ilersini görmiyen politika 
yüzündendir ki, memleket kalkınması için mutla
ka ve mutlaka vücudu şart olan bir sermaye, pi
yasasının şekillenip taazzuv edebildiğini görmek-
ten mahrum kalmış bulunuyoruz. 

Şimdi bâzı arkadaşlar şahsıma tariz ettikleri 
için arz ediyorum. Dikkat etmişsinizdir, ben 1953 
yılının mesuliyetini kabul ettim, yine de ederim. 
Sabit rakamlarla nüfus başına düşen reel millî 
gelir rakamını okudum..Şimdi, 4 sene sonra o ta
rihte vâsıl olduğumuz rakamdan geride kalmış bu-
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lunuyoruz. Gerçek bir kalkınma bizi buraya ge
tirmemeli idi, diyorum. Sizler buna dikkat etmi
yorsunuz da tarizlere kalkıyorsunuz. Biz halisane 
tavsiyelerde bulunuyoruz' ve zannediyoruz ki, bü
tün mebusların vazifesi vaziyeti olduğu gibi gös
teren ve bütün milletin görmesi imkânını veren 
müfredatlı bir düyunu umumiye cetvelinin büt
çeye merbutan gelmesini istemektir. Bu esas, 1950 
Meclisi açış nutkunda Sayın Devlet Reisinin be
yanında ve bunu takibeden Bütçe Komisyonu
nun 1951 bütçesini Umumi Heyete takdim eden 
raporunda yer almıştır. Bu yola girmediğimiz 
müddetçe, devir ne olursa olsun, yapılanlarla, bu 
yapılanların memlekete neye mal olduğunu gör
memize imkân veren cetveller ortaya konmadıkça 
propaganda ile netice alınacağını sanmak insanın 
kendini aldatması demek olur ki, buna iltifat et
memenizi bilhassa tavsiye etmekteyiz. (Sağdan, 
bravo seslen, alkışlar) 

REÎS —- D. P. Meclis Grupu adına Mazhar 
Şener, buhurun. 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA MAZHAR 
ŞENER (Giresun) — Çok muhterem arkadaşlar; 
itiraf edeyim ki, Grup namına uhdeme vazife 
tevdi edildiği halde Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
konuşmasına kadar söz almak niyetini taşımıyor
dum. Fakat Fethi Çelikbaş arkadaşımızın bu ko
nuşmasından sonra elbette ki, mütalâalarımızı 
Yüksek Heyetinize arz etmek bir vazife haline 
gelmiştir. 

Arkadaşlar; Fethi Çelikbaş arkadaşımız ne 
diyor. Mütalâaları daha ziyade bütçenin heyeti 
umumiyesinde ileri sürülmesi icabeder. Bir kere 
bunu tesbit etmemiz lâzımdır. Reis Beyefendinin 
bu mevzuda nazarı dikkatini celbetmek isterim. 
Her zaman maddelerin, fıkralarının en ufak te
ferruatına kadar usul meselesinde fevkalâde gay
reti müsellem olan Reisimizin bu mevzuda kâfi 
derecede alâka göstermediğini belirtmek isterim. 

Bahis mevzuu olan Maliye Vekâleti bütçesidir, 
yani bir administrasyon hizmetidir. Bakınız Fe-
rid Melen Beyi takdir ediyorum, nihayet maliye
mizin bir mevzuuna temas ettiler, kontrol noksan
lığından ve saireden bahsettiler ki, ben de şah
san kendilerine iştirak ediyorum. Şimdi burada 
bütçenin heyeti umumiyesini müzakere etmiyo
ruz, Maliye Vekâleti bütçesini müzakere ediyo
ruz. Arkadaşımızın da Maliye nasıl çalışır, teşki
lâtı nasıl olmalıdır falan bunlardan bahsetmesi 
lâzımdı. 
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Mademki, kendisi bu işi geniş olarak ele aldı 

bu vesile ile onlara da cevap vermek lüzumu aşi
kârdır. 

RElS — Mazhar Bey, yalnız Maliye Vekâleti 
bütçesi üzerinde değil, borçlar ve saire üzerinde 
de müştereken konuşma oldu ve kendilerine bu 
şekilde müsaade edildi. Sizin de aynı, şekilde ce
vap vermeniz mümkündür. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Tabiî ce
vap vereceğim. . 

RElS — Riyasetin, dikkatli ve titiz olduğu
na her zaman için emin olabilirsiniz efendim. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Arkadaş
lar; Fethi Çelikbaş arkadaşımız kalkınmanın 
sağlam temelden mahrum bulunduğunu ifade 
buyurdular, fakat bu sağlam temelin ne oldu
ğunu söylemediler. Her halde tasarruftan bah
setmek istediler. Bendenizin, şahsına hakikaten 
sevgim vardır, samimiyetine inanıyorum, fa
kat bu şekilde umumi lâflardan ziyade, eski
den, 1950 den bu tarafa beraberce yaptığımız 
gibi bütün samimiyetimizle, elimizden geldiği 
kadar bütçenin bu memlekete hayırlı olması 
için sarfı gayret edelim. O zaman bütçenin mü
dafaasını ve liderliğini yapan arkadaşımız, ya
pılmakta olan işlerin ve malî hareketlerin bir 

.enfilâsyon olmadığını ileri suluyordu. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 1953 te. 
MAZHAR ŞENER (Devamla) — Kendisini 

dürüst bir insan olarak bildiğim için, vicdan
larına hitabederek vekil oldukları zaman geçen 
bir hâdiseyi nakledeceğim. Vekil olduğu zaman 
bir kanım geldi arkadaşlar; Hazineye % 15 
nispetinde avans açılması hakkında idi. O za
man bizden enfilâsyon kapısı sıkı sıkıya tutu
luyordu, kendisi vekildi. Merkez Bankası Ka
nununda değişiklik yapılmak suretiyle bütçe
nin heyeti umumiyesine % 15 nispetinde avans 

'açılmasına müsaade isteniyordu. Ben şahsan 
bunun aleyhinde idim. Fethi Çelikbaş arkada
şımızın noktai nazarlarına öteden beri hürmet 
ettiğim için hakikaten samimî olarak böyle dü
şündüğüne kani olmuştum. Ama işe politika 
karışmış olunca gördüm ki, böyle düşünmü
yorlar. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — 1953 teki, 
vaziyet şimdi var mı? 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Kendisine 
bunu nasıl imza ettin dedim. Bana, «Maalesef 
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yekil olunca encümende olduğu gibi istediğimi
zi tatbik edemiyoruz», dediler. 

Arkadaşlar; insan her şeyden evvel poli-
N tikada samimî olmalıdır. Zamanına göre fetva 
I veren insanlar olmamak lâzım gelir. 

Bu hatırayı bu şekilde kaydettikten sonra, 
şu noktaya geleceğim: Arkadaşlar, kalkınma
mızın sağlam temellerden mahrum olduğu söy
lendi. 

Fethi Çelikbaş arkadaşımız gayet iyi bilir 
ki, bu noktai nazar ve mülâhazaların üepsi 
mücerret mütalâalardan ibarettir. Türkiye'nin 
nasıl bir memleket olduğu, iktisadi ve malî şart
larının nelerden ibaret olduğu malûmdur. Bu 
kitaplarda okunan bir iktisadi kalkınmaya na
sıl istinadettirilebilir? 

Arkadaşlar; kitaplardaki yeni iktisadi na
zariyeleri işhadederek arkadaşımıza hatırlat
mak isterim ki, ileri giden memleketlerle ikti-v 

saden gen kalmış memleektlerin kalkınma dâ
valarının aynı ölçü ile yürütülemiyeçeği sabit 
olmuş bir hakikattir. Muhterem arkadaşımız 
bilirlerki, iktisaden geri kalmış bir memleketin 
kalkınma dâvalarında karşılaştığı güçlükler, 
başvuracağı kaynaklar ve bunların neticeleri 
başkadır, iktisaden ileri memleketlerdeki baş
kadır. Bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde ben 
de söz almıştım, kifayet dolayısiyle maalesef 
konuşanındım. Yeni girdiğimiz iktisadi istik
rar politikasını, adeta yepyeni bir politikaymış 
gibi^ kendi muhterem sözcüleri İsmail Rüştü 
Aksal bize tariz vesilesi yapmak istedi. Haki
kat bu mudur, arkadaşlar? Hakikat şudur k i ; 
Maliye Vekili bahsetti, iktisaden ileri gitmiş 
bir memleket olan Amerika'da bile resesyon 
hareketi başlamış bulunmaktadır. Bundan son
ra takibe^ilmesi lâzımgslen yollar aynı mıdır? 
Ayrıdır. Talebi artırmak yolunda millî müda
faa masraflarına müsaade etmiştir. Halbuki bu 
masraflar zaman olmuştur ki, bu memlekette 
enflâsyonun başlıca kaynağı haline gelmiştir, yt 

FETHİ ÇELÎKfeAŞ (Burdur) — Konjonk
türe! politika o. 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Demek ki, 
arkadaşlarımızın birinin dediği gibi, bir iktisa
di harekette adeta orduları sevk edercesine 
ana hedefi istihsal etmek için konjonktürün 
icabettirdiği değişiklikleri yapmak lâzımgelir. 
Bizim iktisadi politikamızın ana hedefi nedir? 
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1950 den (bu tarafa iktisadi kalkınma dâvasını 
kazanmak, yani Türkiye'nin ve vatandaşın mil
lî ıgelirini artırmak.. Bu ana politikanın istika
metinde (bir değişiklik var mı? Yaptığıtoız bü
tün çalışmalar <bu gayeye ulaşmak için değil 
'midir? Enflâsyonu önlemeye matuf değil midir? 
«Yeni ibir politika takibediyorsunuz, politika
nızı değiştirdiniz» diyorlar. Hallbuki izah etti
ğim ıgiibi, takîbettiğimiz politika devam etmek
tedir. Enflâsyonun tahripkâr neticelerinden 
Türk ekonomisini kurtarmak için (bu şekilde ha
reket etmekteyiz. Affınıza sığınırım, iktisıaden 
ıgeri kalmış İbir memlekette iktisadi kalkınma 
politikası elbette esastır. Muhterem Çeliklbaş ar
kadaşımı çok iyi ibilir, (böyle memleketlerde böyle 
'bir politikanın takibi neticesinde mu'htelif araz 
ibaşigÖs'terir. Evvelâ Ibu''memleket halkı esasen 
asırlarca mahrumiyet çekmiş olanları takübet-
miş aynı durumda olan insanlardır. Bunun ne
ticesi olarak arkadaşlarım, ileri memleketlerde 
'takilbedilen kalkınma politikasının neticesinde 
enflâsyonist tazyikler başgöstermediği halde, bu 
g M memleketlerde kalkınma hareketleri netice
sinde millî gelirde ve dolyısiyle fert gelirlerinde 
hâsıl olan 'standart yülkse'lmeler derhal gerek 
istihlâk, gerekse yatınım Iharcaması neticesinde 
piyasaya inikas eder, yoksa bankalara yatırıl
maz. Bu memleketlerde henüz sermaye piyasası 
mevcudohnadığı için (gelirlerdeki artış ve altına 
veya gayrimen'kule yatırılarak derh'al piyasaya 
gelir. ıBu memleke'tte iktisadi kalkınmanın mu
ayyen İbir merihalesinde enflâsyonisıt tazyikler 
olabilir. Bu mülâhazaları hiç. nazara almadan, 

faizim memleketimizde enflâsyonun varlığını 
ileri sürmek insafa sığmaz. Fetîhi Çeliklbaş ar
kadaşım bunları bilir. İktisaden gelişmemiş olan 
memleketlerde iktisadi kalkınma politikasının 
neticesi taibiî 'olarak 'bir istihlâk temayülü ola
caktır. Senelerce çekilmiş mahrumiyetin netice
sidir (bu. Şunu arz edeyim ki, (bu temayül geri 
kaümış memleketlerde, ileri gitmiş memleketlere 
nazaran çok fazladır. 

Bir de gelirler bakımından, iktisaden ilerij 
gitmiş memleketlerde fertlerin gelirleri müsta
kil gelirler halindedir. Geri kalmış memleketler
de, bizde, ibir ailede İbir !Mşi çalıştığı için bunlar 
müştak gelirlerdir, istihlâk (temayülü müştak 
gelirlerde çok fazladır. Bunun içindir ki, millî 
gelirlerinin (bugünkü durumda (büyük (bir kısmı 
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YALÇİN KOÜABAY (Sivas) — Nüfus ba
şına? 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Nül'un ba
şına diyorlar, arkadaşlar nüfus başına olan 
millî gelir de yine tedricen artmıştır. Nüfus ba
şına derken memleketin zirai karakter taşıdı
ğını, henüz yatırımların verimini alacak bir 
duruma gelmediğini, unutmamaları lâzım. Öyle 
yatırımlar var, 3 - 5 senede verimini verecek, 
öyle yatırımlar var seneler sonra verecek... Bü
tün bunları nazara almak lâzım. Bunu söyliyen 
arkadaşlara şunu ifade edeyim, kendi devirle
rinde 1927 yılında millî gelir 1 milyar 650 mil
yon idi, 1938 de Türkiye'nin millî geliri yine 
1 milyar oOO milyon oldu. Aşağı - yukarı aynı 
rakamlar. 1927 den 1938 e kadar nüfus artmış 
mıdır? Pek tabiî olarak artmıştır., Hepimizin 
bildiği bir gerçek var. Bunu istatintiklerle de
ğil gözlerimizle görmekteyiz. Ben şahsan Kara-
denizin bir çocuğu olarak hatırlarım. 1925 - 1928 
senelerinde memleketin hali ne idi, 19&8 de» 
1948 de ne oldu? Arkadaşlara) zamanları bu 
halk uınıtttu mu zannedivarsunuz? 
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istihlâke gitmektedir. 'Bunun neticesi olarak ge
ri 'kalmış memleketlerde fiyatların 'artması ga
yet tabiîdir. 

Bunları Ibu şekilde tahlil ettikten sonra, ben 
takib ettiğimiz politikayı ve son aldığımız istik
rar tedbirlerini bir muvaff»kıyetsizlik şeklinde 
değil, bu memleketin hayrına olarak mütalâa 
ediyorum. Neden? Bütün Ibu lâf 'kalabalığının 
sonu nihayet 'bir iktisadı faaliyetin ifadesi ol
duğuna görie, (bir şirketin, bir müessesesinin bü
tün bir senelik faaliyetini 'kâr zarar hesabiyle, 
ıbilânçosu ile ölçtüğümüz gibi, 1950 den beri ta-
kibettiğimiz iktisadi politikanın neticesini de 
ölçen Ibir aletimiz, bir müş'iremiz vardır. Muha
lefet partisi mensupları vakıa 'bu müş'ireye faz
la iltifat etmezler, oraya gelince çaibük geçerler 
ama o da millî gelirdir; (Sağdan, «düşüyor» 
sesleri) 

Düşüyor yiyorlar. Bir kere «Millî gelirimiz 
1953 ten Ibu yana azaldı, fiyatlar -arttı; yaşan
maz hale geldi» gibi (bütün bu (bahisleri de he
saba katarak ifade edebilirim ki, sabit gelir
lerle, fiyatların hesabı neticesinde Türkiye'nin 
reel millî gelirinin yüzde 50 arttığı bir haki
kattir. 
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YALÇIN KOCABAY (Sivas) — O zaman 

Amerikan yardımı yoktu. 
MAZHAR ŞENER (Devamla) — Nüfus ba

şına azalmanın sebebi kuraklık seneleridir. Millî 
gelirinin yarısına yakın bir kısım ziraat sektö
ründen gelen bir memlekette fert başına düşen 
kısmı ileri sürerken bunu unutmamaları icabe-
der. Elbette bunun hesaba katılması ieabeder. 

Çtfk- muhterem arkadaşlar, Fethi Çelikbaş 
arkadaşımız borçlanma ' mevzuunda ileri sür
dükleri tenkid ve mütalâalarına alâkalı vekil 
arkadaşımız daha evvel cevap vermiş bulunmak
tadır. Onun için bunlara tekrar avdet etmeyi 
bendeniz zait addediyorum. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) _ ürupunuz 
cetvel istiyor mu? 

MAZHAR ŞENER (Devamla) — Son olarak 
Maliye Vekâletimizin hizmetleri bakımından 
şahsan bu vekâletin mensuplarının mesailerine 
duyduğun* hayranlık ve takdirleri ifade etmek 
isterim. Çünkü politika hayatı icabıdır, haki
katen yol yapanları överiz, şu kadar yol yapıldı, 
liman yapıldı deriz, fakat bütün bu Devlet hiz
metlerinin kazan dairesinde çalışarak Devlet 
gemisini yürüten insanların hizmetleri hiç hatıra 
gelmez! 1,5 milyar lira raddesinde olan bütçe
nin 6 milyara çıktığını öğünerek ifade-ederken, 
bütün bu gelirleri tahsil ve masraflarını yerli 
yerine veren maliye mensuplarının hizmetlerini 
de bu arada hatırlatmayı vazife sayarını. 

Muhterem arkadaşlar, bendenizin maruzatını 
bundan ibarettir. (Soldan, şiddetli alkışla.!*) 

REÎS — Maliye Vekili. 

MALİYE YEKİLt HASAN FOLATKAN 
(Kskişehir) — Muhterem arkadaşlar, muhale
fet partisine mensup arkadaşlardan, bir arka
daşımız müstesna, diğerleri bütçenin heyeti 
umumiyesinin müzakeresine girmişiz gibi, ko
nuşmakta olduğumuz Maliye Vekâleti ve Dev
let Borçları ile alâkası az olan konuşmalar yap
tılar. Bütçenin heyeti umumiyesinin müzakere
ci sırasında üçer saatten altı saate yakın bir za
man zarfında vermiş olduğum izahatı, bu
rada tekrar edecek değilim. Bu arkadaşımıza, 
zabıtlardan bunları alıp okumalarını tavsiye et
mekle iktifa, edeceğim. 

Burada konuşan çok muhterem arkadaşları
mızdan Hulusi Timur ve Mazhar Şener arkada-
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daşlanmıza; kadirşinaslıklarından dolayı, ve
kâletim adına teşekkür ederim. 

Diğer konuşanlardan Ferid Melen arkadaşı
mız, iki nokta üstünde durdular, iktisadi Dev
let Teşekküllerinin Maliye Teftiş Heyetince tef
tiş ettirilmesini ve murakabenin bu bakımdan 
takviye edilmesini istediler. 

Bu mevzu hakikaten mühim bir meseledir, 
bildiğiniz şekilde, iki kanunla alâkalıdır. Bun-^ 
lardan birisi Muhasebei Umumiye Kanunu, di
ğeri de İktisadi Devlet Teşekküllerinin mura
kabesine aidolan 3460 sayılı Kanundur. Her 
iki kanun üzerinde çalışmaktayız. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri üzerinde, bunların mura
kabeleri üzerinde büyük bir titizlikle çalışıl
maktadır. Bu iki kanun' üzerindeki çalışmala
rımız biter bitmez buna da bir şekil vermiş ola
cağız. 

Maliye müfettişlerinin her sahaya koşturul
masını ben de arzu ederim. Muhterem arkadaş
larım gerek Bütçe Encümeninde, gerek Heye
ti Umumiyede olsun, muhtelif bahisler düştük
çe maliye müfettişinin bu yetişmiş güzide eki
binin teftiş etmesini arzu ederler. Ancak eli
mizde muavin ve müfettiş olarak 77 arkadaş 
bulunduğunu ifade edersek, bunların her sa
hada teftiş cihazı olarak kullanılmasındaki müş
külâtın takdiri mümkündür. Ben bu güzide 
heyete, bu vesile ile, teşekkür ederim. 

Zannederim Fazıl Yalçın arkadaşımız, ten-
kidleri arasında, bir hata da yaptılar. «Bütçe 
Encümeninde Maliye Vekiline sordum» dediler. 
30 Haziran tarihi itibariyle banka plasmanları
nın dondurulması işini bir hesap neticesi yap
madık sözü, bâzı arkadaşlarca yanlış anlaşıla
bilir. Arkadaşlar, bir hesap neticesi yapmadık 
demek lalettayin ne olursa olsun, işte aklımıza 
esti öyle ljarar verdik mânasına alınırsa mese
lenin yanlış anlaşılmasına'vesile verebilir. 

30 Haziran tarihi, bu istikrar tedbirlerini 
ve kararlarını almış olduğumuz günlerin sonu
dur. Yani biz Temmuz ayında bu tedbirleri 
önceden karara bağlamış bululuyorduk. 30 Ha
ziran, ı Temmuzdan evvelki ayın son tarihidir 
ve biz o tarihte aynı zamanda umumi plasman 
durumuna vâ&ıl olduğumuz en yüksek seviyede 
idik. Eğer bu seviyenin dûnunda bir rakam tes-
bit etmiş olsaydık, bunun lalettayin bir rakam 
olduğu şeklindeki bir tefsire mahal olabilirdi. 
Rakamları arz ettim, 9 milyar 232 milyon. Bir 
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sene evvelki yani 30 Haziran 1957 deki mikta
rın 7 milyar 790 milyon olduğunu söyledim. Bir 
yıl içinde ne büyük bir farkla bunun iktisadi 
hayatın icaplarına uyabilecek bir seviyede bu-

. lunduğunu da ayrıca izah etmiştim. 
VBurada Fethi Çelikbaş arkadaşımız birçok 

noktalara temas etti. «etütçe gerekçesi kısadıry 
bütçe tasnifi vazıh değildir» diyor. Arkadaş
lar, Fethi Çelikbaş yabancı bir arkadaşımız 
değildir. Mademki, şimdi C. H. P. Sözcüsü ola
rak konuşuyor, o kısmı da bırakıyorum. O 
halde şimdi Fethi Çelişbaş'a değil de C. H. P. 
sine cevap vermiş olayım: 

Arkadaşlar, «Gerekçe kısadır» diyorlar. 
Mazide gerekçe denilen şeylerin bir buçuk iki 
sayfadan en çok 7 - 8 sayfadan ibaret olduğu
nu daha geçen gün söyledim. Bugün ne derece
leme kadar tefarrüata inmek suretiyle gerekçele
rin hazırlanmakta olduğunu da ilâve ettim. 

Bunu bir propaganda vasıtası olarak telâkki 
ediyorlar, «Bu, bir tetkikin, bir inanışın neticesi 
^eğildir» diyorlar. Lâf icabı bazan gayrivazıh, 
bazan da propaganda vasıtası diyorlar, insan, 
doğru bildiği bir tarafı tutar ve yalnız o yolda 
idarei kelâm eder. işine geldiği zaman gayri
vazıh, işine gelmediği zaman bir propaganda 
vasıtası bülten mahiyetinde göstermek doğru 
değildir. 

Arkadaşlar, gerekçe kısa değildir, hattâ ken
dileri uzunluğundan şikâyetçidirler. 

Borç tasnifi.. Geçen gün yine bu mevzua te
mas ettim, her 'halde Fethi Çelikbaş dinlememiş 
olacaklar. Bu borç tasnifi 1950 de ne ise, yine 
odur. Bunun üzerinde her hangi bir değişildik 
yapmadık. Eğer kendi zamanlarındakini vazıh 
ama bizim zamanımızdakini gayrivazıh telâkki 
ediyorlarsa, bu lâf gelişi konuşmalar demektir, 
ciddî bir şey değildir. 

Sonra Fethi Çelikbaş arkadaşım diyorlar ki, 
«Tediye yapılmadığı zaman, maliye kitapları bu
nu (iflâs) diye yazar.» Arkadaşlar, bir Maliye 
Vekilinin buna temas etmesi güçtür, ama söyle
mek mecburiyetindeyim : Bu kitaplar 1914 ten 
evvelki kitaplardır. 

Arkadaşlar; yardım mevzuunda da aynı şe
ye temas ettiler, işlerine geldiği zaman «bu 359 
*milyon değil» diye yardımı küçük göstermek gay
retine düşüyorlar, işlerine geldiği zaman, «yar
dım \denilen bu şey hakikatte vatandaşı bir borç 
yükü altına sokmaktır» diyorla*. Bugün yardım-
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sız yaşıyan millet var mı? Allah bir Amerika I 
vermiş, demokrasi safındaki bütün milletler 
onun etrafında, onun peşinde.. (Gülüşmeler) 
İngiltere yardım alıyor da bu onlar için haysi-
yetşiken mi oluyor? Fransa yardım alıyor da 
haysiyetşiken mi oluyor? Düne kadar yardım 
alan Almanya yardım alınca bu onun için hay
siyetşiken mi olmuştur? İtalyası da böyle, han
gisini sayayım? Büyüğü küçüğü, hepsi alıyor. 
Temenni edin de daha fazlasını alalım. Ama bu
nu rakam olarak görünce «Büyük rakam!» di
yorlar. Evet, büyük rakam, küçümsenecek ra
kam değil. Neden bunu küçültmek gayretine 
düşülüyor? «Efendim, bunun içerisinde filân 
miktarı tediyesi zamanı geldiği halde ödenemi 
yen borçların tecilidir bu bir yardım sayıl
maz.» diyorlar. Bu yardımı beğenmiyorlar mı? 
Rakamlardan ne diye korkuyorlar? «İstemiyo
ruz, Türkiye buna muhtaç değildir.» diyecek 
kimse Türkiye'de yoktur. Onun için, milletin 
arzu ettiği yardımı almayı kim reddedebilir? 
Bunu bildikleri halde bunu tesirini izaleye, kü
çültmeye çalışıyorlar Bu doğru değildir, bunu 
yapmayın arkadaşlar. Millî menfaatlere taallûk 
eden bir şeyde parti tesiri bir kenara bırakılma 
lıdır. (Soldan alkışlar). 

Bu yardımı bir taraftan küçültmeye çalışıyor
lar, o bir taraftan da bunu ifade ederken sıkıntı 
çekiyorlar, sıkıntı ile konuşuyorlar. Bir mille
tin tasvibettiği ve dünyanın da üzerinde durdu
ğu bir mevzuda, sırf muhalefet yapmak için 
konuşmak kolay değildir. Mademki yardım alın
mıştır, ben alınmasın diyeceğim mademki çok 
alınmış, onu küçük göstereceğim gayretiyle mu
halefet yapmıyalım arkadaşlar. 

Sonra ademitediyeden bahsediyorlar. Ben ado 
mitediyeyi müdafaa etmiyorum, bir Maliye Ve
kili için bu mevzu cidden naziktir. Fakat arka
daşlar bugün (tediye yapamıyan devlet iflâs et
miştir) gibi bir nazariye yok artık. Burada dev
let ismi vermiyeyim, kendileri iyi bilirler, bira 
km daha' eski tarihleri, şu sekiz sene zarfında 
tediye yapamıyan devletler birinci smıf devlet- ı 
lerdir arkadaşlar. Dayandıkları, nazariyelerin j 
hepsi 1912 tarihli maliye kitaplarına aittir. Bu
gün böyle şey yok artık. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — 1912 değil ] 
1947 dir. Mister RandalPm söyledikleri ni ha
tırlayın. I 
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I MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
i (Devamla) — Öyle olsaydı bugün İngiltere 

mahvolmuştu. Böyle şey yok! Bir tek müellif in 
I nokta i nazarı mevzuubahistir. Bir müellif bir 
I milletin hayatında ancak, bir müellif olarak 

rol oynayabilir. Onun ilmî kıymeti, ilmî kıymet
tir, ama «Mademki kitap böyle dedi, bundan 
ötesi yalandır ve millet için zararlıdır.» denile
mez. Böyle bir şey yok, arkadaşlar. 

Sonra istikrar programı deniyor : «Bize şu 
şartla verdiler, bu şartla verdiler.» 

Daha evvel de bu mevzu üzerinde 6 saat ko
nuştum. 1957 senesi Hükümet programında ka
rar verdik. Bu program Yüksek Meclisin tasvi
bine mazhar oldu. 4 Ağustosa gelinceye kadar 
elimiz, kolumuz bağlı vaziyette oturmadık, arka
daşlar, birçok iktisadi tedbirler aldık. 15 tane 
tedbir var, alsınlar, baksınlar. Bunlar Hükümet 
programına girmiş, alınmaya başlanmış tedbir
lerdir. İllâ; «Size bunu geri almak şartiyle ver
diler» diyorlar. Bu programı yaptığımız zaman 
onlarla müzakere halinde bile değildik. 

Arz ettim borç rakamlarını, «Onları Vekil 
küçük göstermek istiyor» diyorlar. Hayır efen
dim, 1950 deki tasnif ne ise bugünkü tasnif de 
aynen odur. Geçen gün arz ettim, bu borçların 
bir kısmı mal bedeli ile ödenecektir. 

«Bu bedelleri 9 liradan değil, 280 kuruştan 
hesabediyorsunuz» diyorlar. Arkadaşlar, anlaş
malarda malın cinsi tasrih edilmemiştir. Türk 
lirası olarak bedeli tüccarlarca bankaya yatırı
lır, hangi malı alacaklarsa bu Türk liralariyle 
onların mubayaası yapılıp karşılığında mal ih-
racolunur. Onun için şimdiden 9 lira üzerinden 
hesabedip deftere geçiremeyiz. 

FBRÎD MELEN (Van) — Borcun onda biri 
bile değil. 

MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
'(Devamla) — Geçen gün bunları uzun uzun arz 
ettim, şimdi tekrar etmiyeyim. 

Mazhar Şener arkadaşım temas ettiler, arka
daşlar her memleketin hususiyetleri vardır. İk
tisadi kaideler ve tedbirler değişmez şeyler de
ğildir. Yalnız bir tedbir vardır, bunun tatbikin
den ötesi yalandır, dâye bir kaide koymaya 
bir nizam tesis etmeye imkân yoktur. Günün hâ
diseleri ve şartlarına göre tedbir ister. Nasıl ki 
1950 de biz iş başına geldik, bu memlekette koyu 
bir devletçilik her şeye el koymuştu, hattâ dev
letçilik kolonya yapıp satmaya kadar ileri götü-
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rülmliştü. Böyle bir memlekette şahsi teşebbüs 
ve hususi sermaye teşebbüsü olur mu? Elbette 

.. olmaz. Bu atalet, bir iki sene değil bir çeyrek 
asır memleketin üzerine çökerse o memlekette in
kişaf olur mu? Biz ne yaptık? Elbette harekete 
geçmek lâzımdı. Buna bir şekil verip harekete 
geçmek, atalet devrinden memleketi kurtarmak 
lâzımdı. Ona hareketin ilk hızını verdik, açtı
ğımız yoldan yürümeye devam ettik. Nihayet 
bir seviyeden itibaren ulaştığımız muayyen hız 
üzerinde yürümeye başladık. 

Bu sefer denildi ki, «Mademki durdunuz, bu, 
gittiğiniz yolun doğru olmadığım gösteriyor.» 

Hayır arkadaşlar! Bir şoför, yolu düz gö
rür. O yolda 50, 60, 70 hattâ 120 - 180 kilomet
re gitmek kabildir. Artık yol düzdür diye sür
ati muhakkak 180 e mi çıkarmak lâzımdır ? Mu
ayyen bir sürate geldikten sonra siz de bu işin 
tedbirini alırsınız. Bu işin tedbiri mevcut. Bu 
işin temkini için de ya o sürati muhafaza eder
siniz yahut yolun ivicaçlarma göre sürati ayar
larsınız. «Efendim, 120 den sonra aynı süratte 
devam edemedin, o halde bu senin yolun yan
lıştır.» Böyle şey olmaz! îktdisadi icaplara gö
re, dünya şartlarına göre tedbir alınır. Her yıl 
bütçenin heyeti umumiyesi hakkında izahat ve
rirken burada dünya iktisadi şartlarından bir-
kısmma girmemiz sırf lüks diye midir? Elbette 
ki Türkiye bu dünyanın içinde bir memleket.. 

O halde dünyanın bellibaşlı memleketlerinin 
iktisadi şartlarının bu memlekete tesir etmeme
sinin imkânı yok. Dünyada hammadde fiyatları 
düşmüşse, elinizde hammadde kalabilir, ihracat
ta sıkıntı çekilebilir. Dünyanın gidişini katiyen 
nazara almam kendime göre, bildiğim gibi ted
bir alacağım, denilebilir mi? Hayır arkadaşlar. 
bu olarnaz. Madem ki, bu dünya içindeyiz mem
leket içinde ona göre tedbirler almak mecburi
yetindeyiz. Muayyen bir doza kadar, muayyen 
bir işin tahdidini, tesbitini yaparsın, ondan son
ra yeni merhaleler için hız kazanırsın... Biz bu
nu tercih ettik. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 
tşin haklı olanı da, icabı da budur. 

«Bu istikfar tedbirlerine girmiş olmanız 
sisteminizde vâki bir değişikliğe delildir.» deni
lebilir mi? Hayır.. Bu söz öyle bir söz Jd, bunun 
tesirinden kurtulacak bir Hükümet ve millet ola
maz. Bunu bütün devletlere bu tedbiri alan 
her devlete karşı söyliyebilirsiniz. ingiltere için 
bile. Niçin? Birtakım tedbirleri o da alıyor da 
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ondan... Rüzgâra göre yelken kullanılır. Hayata 
göre tedbir alınır. Bu bir devletin takibettiği 
politikada zayıflığa delâlet etmez. Görüşümüzün 
hâdise ve zamanın şartlarına uymaktaki isabeti 
delildir. 

Burada son bir sözüm var ; Fethi Çelikbatj 
şimdi içimizde bulunsa idi, bütün bunlar iyi idi. 
Şimdi içimizde bulunmadığı için bunlar fena 
geliyor. (Soldan, alkışlar) 

RElS — Mehmet Hazer Bey, müdahale etme
yiniz. 

Mıgırdıç Şellefyan. 

MIGIRDIÇ ŞELLEFYAN (İstanbul) — Çok 
kıymetli Maliye Vekilinin beyanatına birkaç 
ilâve de bendeniz yapmak isterim. a 

Borçlanma; (Dahilî borçlanma, haricî borç
lanma) yekûnu aşağı - yukarı 20 milyar lira ci
varındadır. «Bu borçlanmalar gizli kaldı, habe
rimiz yok» diyorlar. Bu borçlanmaların gizli 
kalmış bir tarafı yoktur, işte ben söylüyorum : 
20 milyar lira civarındadır. Türkiye'mizin millî 
geliri 27 milyar lira kadardır. Amerika'nın millî 
geliri 400 milyar dolardır, borcu da 350 milyar
dır. Yine Amerika'nın senelik bütçesi 89, 87 ni
hayet 90 milyar dolardır. Demek oluyor ki, 
Amerika da kendi bütçesinin beş misli kadar 

i borçludur. Halbuki Türkiye'nin bütçesine göre, 
I borcu üç mislidir. Koskoca Amerika, dünyaya 

yardım eden Amerika iflâs etmemiş de Türkiye 
mi iflâs edecek? Bu asla varit değildir. (Soldan: 

I Bravo sesleri, alkışlar) Amerika geçen sene büt-
| eesini 12 milyar açıkla, 92 milyarla kapattı. 
I Amerikan yazarları iflâstan katiyen bahsetme-
j diler. Bu durum karşısında bir iflâstan bahset-
| mek ancak, devam edegelmekte olan muhalefe

tin taktiğinden başka bir şey ifade etmez... 

YALÇIN KOCABAY (Sivas) — Amerika 
borcunu dahilî parası ile öder. Fakat biz ödiye-
meyiz... 

MIGIRDIÇ ŞELLEFYAN (Devamla) — Dâ
hile ve harice borçlanma ancak, becerikli ve na
muslu kimselerin harcıdır. (Soldan, alkışlar) 
Dalavereci bir adamın yalnız başına borç aldı
ğına şahidoldunuz mu? (Soldan, alkışlar) Ka
bul etmek lâzımdır ki, biz, Osmanlı imparator
luğundan müdevver bir iktisadi politikaya hiç
bir zaman mâlik olmadık. Askerî büyük mefa
hirle iftihar edecek bir devletiz, fakat iktisadi 
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bir politikamız hiçbir zaman olmamıştır. Hattâ j 
halifelikten sonra Cumhuriyet rejiminin teessü
sünde lüzumlu sosyal varlıklarımız dahi yoktu. 
Ve kabul etmek lâzımdır ki, Halk Partisine bir
takım içtimai varlıkların meydana gelmesine 
şahidolduk ve buna borçluyuz. Fakat Türkiye'
nin bünyesine has, yararlı bir iktisadi politika 
ancak, 1950 de başlamıştır. 

Bunun esasları şunlardır : Evvelâ kendi ken
dine yeter vaziyete gelmek. Muasır medeniye
tin haiz olduğu imkânlara bizim de kavuşma
mız... Bunun için de zirai ve iktisadi kalkınma... 
Bunlar Demokrat Partinin ve ilerde kim gelirse 
gelsin, Türkiye'nin iktisadi politikasının esasla
rını teşkil edecektir. Ve bundan dolayıdır ki, 
maliyemiz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
maliyesi, Demokrat Partinin maliyesi, artık klâ
sik olarak, ancak paralar toplansın, öşür top
lansın, devlet borçları ödensin, şeklinde bir ma
liye değil; tamamen yeni modern ilimle müceh
hez ve bu şekilde iktisadi meseleleri, malî mese
lelerle intacettiren bir demokratik Maliye Ve
kâleti olmuştur. Bundan dolayı da kendilerini 
tebrik ederim. (Soldan, bravo, sesleri) I 

Biraz evvel otomobil misalini getirdiler. Sık 
sık tekrarlanan enflâsyonist bir piyasanın şam- I 
piyonları nasıl olur da, şimdi müstakar bir po- I 
litikamn şampiyonu olabilirler? I 

Efendim, bir şoför birinci vitesi bilir de, 
ikinci vitesi kullanacağı zaman, affedersiniz ben I 
aşağı ineceğim, ikinci vitesi bilen varsa gelsin, 
arabayı götürsün mü demesi lâzımdır? (Soldan, 
gülüşmeler, bravo, sesleri ) I 

REÎS — Efendim, cümlenizi tamamlamanız] 
rica edeceğim. I 

MIGIRDIÇ ŞELLEFYAN (Devamla) — 
Efendim, şahsan söz aldığım için burada söyle
nen bâzı enflâsyon iddialarına da... I 

EMlN SOYSAL (Maraş) — izahatınız yan
lıştır. 

REÎS — Emin Bey, müdahaleleriniz devam I 
ediyor, birinci İhtan veriyorum. Müzakerenin 
selâmetini her şeyden evvel mebusun düşünmesi I 
lâzımdır. I 

MIGIRDIÇ ŞELLEFYAN (Devamla) — 
iktisat Fakültesinden mezun değilim. Yalnız 
çeyrek asırdan beri iktisadi meselelerle sanayi, I 
ithalât ve ihracat ve her nevi ticaretle fiilen iş- I 
tigal ederim. Binaenaleyh, 25 sene zarfında bu J 

1959 O : 1 
memleketin1^ geçirdiği bütün tahavvüllere yakî-
nen vâkıf bulunuyorum. 

Hem demokratik bir rejime girmek ve aynı 
zamanda zirai kalkınmayı idare etmek ancak, 
anti - demokratik rejimlerle mümkün olabilir. 
Zirai kalkınmayı bugün meydana getirmek an
cak, endirekt usullerle mümkündür. 

Yine şunu da unutmamalıyız ki, 30 milyona 
yakın halkımız bizim ananelerimizin neticesi ka
badayılık ruhlarının kefareti olarak bir ailede 
bir kişi çalışır. Başka memleketler ailelerinin 
evinde beş kişi çalışır. 

RElS — Müddetiniz bitmiştir, efendim. (Al
kışlar) 

Kifayet takririni okutuyorum. 
EMlN SOYSAL (Maraş) — ihtar verdiniz, 

müdafaamı yapacağım. 
REİS — Müdafaa hakkınız yoktur. Geçen 

sefer de ayni şekilde size söyledim, ihtar alan
lara ruhsat verilmez, ancak tebriye için söz 
verilir. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — izahat verece
ğim. 

RElS — Buyurun. (Soldan, gürültüler) 
Efendim, Nizamname sarihtir, kendisini teb

riye için söz veriyoruz. 
EMlN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, burada hatip konuşurken Atatürk 
devri dâhil... (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Bu şekilde konuşamazsınız, birin
ci ihtarı veriyorum. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Bağırmayınız, 
dinleyin. Atatürk devrinde... (Gürültüler) 

REÎS — ikinci ihtarı veriyorum. Siz bu şe
kilde söz alıp geçen celselerde olduğu gibi iste
diğinizi söylemek istiyorsunuz. Bunu âdet hâ
line getirmek yolundasınız, bu hale müsaade 
edemem. 

EMlN SOYSAL (Devamla) — Müsaade buyu
run, izah edeceğim. Muayyen bir meseleyi ko
nuşurken bendeniz orada dedim ki, izahatınız 
yanlıştır. 

REÎS — Devamlı surette sükûneti bozuyor
sunuz! Müdahale edemezsiniz; Nizamname sa
rihtir. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Mebus söz söy-
lemiyecek mi? 

REÎS — Reisin müsaadesi alınmadıkça ha
yır! 
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EMÎN SOYSAL (Devamla) — Bu tarafı ko

nuşturmuyorsunuz, bu tarafı namütenahi ko
nuşturuyorsunuz. 

REİS — Beyefendi/onun takdiri Riyasete 
aittir. Hakikaten müdahale umumidir, fakat 
Riyaset sizin gibi devamlı müdahale edenleri 
yakalamaktadır. Zatıâlinize tahsisan iki defa, 
Emin Bey hitabilye ifadede bulundum, müda
haleleriniz devam ediyor. 

EMlN SOYSAL (Devamla) — Ben hiç sü
kûneti ihlâl etmedim, bir tek söz söylemedim, 
«bu mütalâa yanlış» dedim. Bunun üzerine siz 
derhal'ihtar veriyorsunuz. Bu tarafa vermcî-
siniz hep bizim tarafa ihtar verirsiniz. O sizin 
metodunuz. 

REÎS — Emin Bey, lütfen ifade buyurun, 
zatıâliniz yerinizden müdahale ettiniz mi etme
diniz mi? 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Etmedim, yal
nız bir kelime ile dedim ki «Bu söyledikleriniz 
yanlıştır» 

REÎS — Riyasete mutavaat ettiğinden do
layı arkadaşımızın İhtan iptal edilmiştir. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Teşekkür ede
rim Reis Bey. 

HASAN TEZ (Ankara) — Nizamnameye aykı
rı hareket ediyorsunuz, Reis Bey. 

RElS — Hasan Bey size ihtar ediyorum. 
HASAN TEZ (Ankara) — Bütün ihtarlar 

bize Reis Bey. 
RElS — Size ikinci ihtarı veriyorum, Riya

sete saygı esastır. 
HASAN TEZ (Ankara) — Riyasetin de Ni

zamnameye saygısı esastır. 
REÎS — îkinci ihtarıma rağmen gürültüye 

devam etmektedir. Bu Riyasete saygısızlıktır. 
Hasan Tez hakkında takbih cezasını reylerinize 
arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Müdafaa ede
ceğim, beni dinlemediniz.» 

REÎS — Bu isteğin oylamadan evvel yapıl
ması icabederdi. 

HASAN TEZ (Ankara) — Talebettim. 
REÎS — Oylamadan evvel talepte bulunma

dınız. Hakkınızda ikinci takbihi vermek sure
tiyle Meclisten çıkarma kararı almaya mecbur 
kalacağım. 

HASAN TEZ (Ankara) — Nizamnameyi ih
lâl ediyorsunuz, Reis Bey. 
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REÎS — Kifayeti okutuyorum. 

Yüksek Riyesete 
Maliye Vekâleti bütçesinin tümü üzerindeki 

görüşmeler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ı ile fa
sıllara geçilmesini teklif ediyorum. 

Bilecik Mebusu Sakarya Mebusu 
Mehmet Erdem Tacettin Barış 

REÎS — Kifayeti kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştim*. 

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

METHET HAZER (Kars) — Usul hakkında 
Dahilî Nizamnamenin yanlış tatbik edildiği hu
susunda söz istiyorum. (Soldan gürültüler) 

HASAN TEZ (Ankara) — Usulün tatbikm-
deki usulsüzlüğünüz hakkında söz istiyorum. 
(Gülüşmeler) 

REÎS — Mehmet Hazer Bey, usul hakkın
daki beyanınız yerinde değildir. Binaenaleyh, fa
sılları okumaya devam ediyoruz. 

F. l i ra 

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

201 Maaşlar 53 924 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 7 980 880 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 749 87 J 
REÎS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 5498 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 2 950 500 
REÎS —'Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ricu maddeleri gere-
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F. Lira 

ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 2 378 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 1 392 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

219 Makina servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

220 6995 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 351 600 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

229 Memur ve hizmetliler aylıkla
rında yapılacak değişikliğin 
gerektirdiği her türlü masraf
lar 400 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri 'büro masraf
ları 765 000 

REİS — Emin Soysal. 

(Riyaset makamına Mahmut (Moğlu geçti.) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Bu, [kırtasiyeci
lik faslıdır. Bu (hususta Ibir 'kanaatimi arz et
meyi kendim için bir vazife (biliyorum. Bizim 
Devlet hayatımızda ve Devlet idaremizde kırta
siyecilik son derece artmıştır. Bu, dün yoktu da 
fbugün vardır demek istemiyorum. Eski devir
lerden heri Devlet idaremizde kırtasiyeciliği 
önleyici tedbirler maalesef alınamamıştır. Bu
gün Devlet işlerinde (kırtasiyecilik o mertebeye 
varmıştır !ki, kırtasiyecilik yüzünden (büro mas
rafları artmakta, memurlar çoğalmakta, bu su
retle Devletin yükü ıgünden igüne çekilmez hale 
gelmektedir. Aynı zamanda vatandaşın işleri 
'kırtasiyecilik yüzünden 'daireden daireye, ma-
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j kamdan makama havale edilerek sürüncemede 

kalmaktadır. 
Bir taraftan tasarrufu temin, 'bir taraftan 

memurun iş ıgücünden tasarruf, Ibir taraftan da 
vatandaşın işlerini 'kolayca yapabilmek: için 
'kırtasiyecilik sistemini mümkün mertebe frfen-

i lemek ve rasyonel bir idareye (kavuşmak için 
lâzımgelen tedbirleri almaJk mecburiyetindeyiz. 
Demokrat Parti iktidara (gelmeden evvel bu ba
histe söylediği çok sözler vardı, yaptığı çete 

I ten'kidler vardı. Ama iktidara geldikten sonra, 
yani 1950 den bu tarafa her vekâletin ve Ibilhas-

j sa Maliye Vekâletinin kırtasiye fasılları art
makta, diğer taraftan vekâletteki muamelelere 

I Ibakıyoruz, kırtasiyecilik artmakta, ayrıca 1950 
ye nispetle memur adedi, ücretli ve maaşlı, bir 
hayli yükselmektedir. Bunun (başlıca selbebi kır-, 
tasiyecilüktir. Bir daireye bakıyorsunuz, bundan 
20 sene evvel 20 - 30 kişi ile idare edilirken, bu 
dairede şimdi 800 - 1 000 memur çalışmakta
dır. 

I SELİM AKİS (Manisa) — İşler büyüyor. 

i REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin.. 
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Sözümü kesi

yor Reis Bey, ihtar ver. 
Beyefendi ve Maliye Vekili şimdi diyecekler 

I ki, - Bütçe Encümeninde de söylediler, - efen-
j dim, işlerin hacmi Ibüyüdü ki, az memur ve az 

kırtasiye ile buları yapamaz ha'le geldik. Hayır, 
öyle değildir. 

REİS — Vaktiniz tamamdır, 'cümlenizi ta
mamlayınız. 

EMİN (SOYSAL (Devamla) — İşlerin hac- . 
mı; Türkiye o Türkiye, işler o işler. Ben size 
söyliyeyim : 

i ıSELİM AKÎŞ (Manisa) — Sizin gözleriniz 
i görmüyor ki. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Kırtasiyecili
ği halletmek mecburiyetindesiniz. Yoksa ikti
dardan gidersiniz. (Soldan, «Neden belli» ses-

I ler'i) 
Otomobilin makasını kırdınız da ondan (belli. 
SELİM AKİS (Manisa)*— Senin kafan kı

rık. 
REİS — Faslı 'kabul edenler.. Etmiyenler,, 

Kalbul edilmiştir. 
Dün ıgece cereyan eden hâdise hakkında Ri

yaset Divanı tahkikatını yapmış, intaeettniştir. 
i Neticeyi ve alman kararları arz ediyorum. 
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Netieei tahkikata göre, zaptı sabık hakkın

da (bir melbusun süz istemesi üzerine fbu mebus 
arkadaşa Kayseri Melbusu Ömer Başeğmez'in 
müdahalesiyle (başlıyan gürültüler Heyeti Umu-
miyeye sirayet etmiış ve mdbuslar arasında mü
nakaşalar başlamıştır. Bu münakaşaların arttığı 
(bir sırada Malatya Melbusu Ahmet Fırat'ın otur
duğu yerden diğer sıraların üzerine fırlıyarak 
orada münakaşa edenlere yumruk atmak sure
tiyle fiilî tecavüzde ıbulunduğu ve Urfa Mebusu 
Yaşar Alhas'm da bu işe iştirak ettiği ve tekme 
attığı anlaşılmakla her üç arkadaş hakkında Ri
yaset Divanınca alman 'kararları Yüksek He
yetinizin reylerinize arz edeceğim. 

Ahmet Fırat'ın durumu fiilî tecavüz sebe
biyle İçtüzüğün 188 ııei maddesi gereğince Mec
lis Umumi Heyetinde yapılmasına imkân olmı-
yan Ibir hareketi yapmak suretiyle Yüksek He
yetinize karşı saygısızlık gösterdiğinden dolayı 
aynı madde delaletiyle üç inikat müddetle Mec
listen çıkarılmasına, Yaşar Alhas umumi müna
kaşa sırasında arz ettiğim fiili işlediğinden bir 
inikat müddetle Meclisten çıkarılmasına, Ömer 
Başeğmez haksız müdahalesiyle gürültüye sebe
biyet verdiğinden takbih cezası ile tecziyesine Ri
yaset Divanınca karar verilmiştir. Her üçünün 
cezalarını Heyeti Umumiyenin reylerine arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Riyaset Divanının tahkikat suretiyle vardığı 
karar Umumi Heyetin kararma iktiran etmiştir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Usul hakkında 
konuşacağım. 

REÎS — Usul hakkında size söz vermeme usul 
müsait değildir. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Reis Bey, söz 
rica ettim... 

REÎS — Sırrı Bey, yerinize oturunuz. Fasıl
ların okunmasına devam ediyoruz. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bu-hâdiseyi siz 
yaptınız. 

AVNÎ DOĞAN (Ankara) — Söz hakkının 
mahfuz olduğunu bir evvelki Celsede ifade bu
yurdunuz. 

REÎS — Kendilerine verilecek cezalar için 
isimleri mevzuubahsedilen arkadaşlar dün ak
şam aranmış, ikisi de bulunamamıştır. Bu sabah 
yine aranmış birisi gelmiş, diğeri gelmemiştir. 
Gelenlerin beyanları alınmıştır. Binaenaleyh bu 
hususta söz vermiyorum. * 
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NÎHAT SARGINALP (Gümüşane) — Reis 

Bey, tarzı hareketinizi doğru bulmuyorum. 
REÎS — Tarzı hareketimi doğru bulmadığı

nıza dair şikâyetinizi yapabilirsiniz. Müdahale et
tiğiniz için size ihtar veriyorum. 

NÎHAT SARGINALP (Devamla) — Bu ha
reketinizi protesto mahiyetinde salonu terk ediyo
rum. (Nihat Sargmalp Salonu terketti) 

REÎS —. 301 nci faslı kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara devam ediyoruz. 
F. Lira 

302 Vilâyetler büro masrafları 2 445 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 2 470 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 110 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 8 150 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 650 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 23 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 Elçilikler maliye müşavirlikleri 
ve mümessillikleri masrafları 290 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları 1 122 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 40 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nei maddesini ilgilen
diren masraflar 19 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 ' Komisyonlar huzur ücretleri 483 480 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi tahsil masrafları 1 533 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Hazine muameleleri masrafları 17 831 250 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Millî mülkler muameleleri 
masrafları 1 560 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 320 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 3242, 5254 ve 6182 sayılı ka
nunlar gereğince tohumluk iş
leri için T. C. Ziraat Bankası
na yapılacak ödemeler 34 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 5420, 5826 ve 6093 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 400 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Devlet binalarının yangına kar
şı emniyeti ve yangından ko
runma masrafları 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 İstihbarat arşivlerinin kurul-
masiyle ilgili her çeşit masraf
lar 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

446 6805 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 

Lira 

100 000 karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince Sivil müda
faa fonu karşılığı 6 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkındaki 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 300 000 

REİS — Fasıl hakkında Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; birtakım evrak ve vesaikin imha
sı hakkındaki 6696 sayılı Kanunun istilzam et
tirdiği masrafların karşılığı olarak her Vekâlet 
bütçesine konduğu gibi bu fasla da bir tahsisat 
konmuştur. Geçen gün burada bir arkadaşımız 
aynı fasıl üzerinde konuşurken Sayın Başkanı
mız kanun tenkid edilemez dedi. Ben o kanaat
te değilim ve bu kanunun tatbikinden çok bü
yük mahzurlar doğacağı kanaatindeyim. Bu iti
barla da bu kanunun busene tatbik edilmemesini 
rica ediyorum. Çünkü bu kanunda maalesef bir 
müddet mevzuubahis değildir. Yani saklanacak, 
imha edilecek evrak kaç sene evveline aidolacak-
tır? Böyle bir müddet mevcut değildir. 

Binaenaleyh, daha çok komisyonların tak
diriyle halledilecektir. Yani imha edilecek ev
rakı, vilâyetlerde, kazalarda ve merkezde teş
kil edilecek komisyonlar seçeceklerdir. Ve bu
na karar vereceklerdir. Bu gayet gariptir. Kor 
misyonlar kimlerden mürekkeptir, biliyor mu
sunuz? Bunların üyelerinin ekserisi bu muame
leleri yapan memurlardır. Vilâyetlerde komis
yon teşkil edeceksiniz, bunun başında defter
dar, maliyeye ait evrakı bu muamelesini yaptı
ğı evrakı bu defterden seçecek ve bunlara lü
zum yoktur diye imha edecektir. Kazalarda bu 
komisyonu teşkil edeceksiniz, başında mal mü
dürü; mal müdürü de kendi zamanı da dâhil 
bir kısım evrakı seçecek ve muhafazasına lü
zum yoktur diye imha edecek. 
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Muhterem arkadaşlar; Devlet hayatında tak

dir edersiniz ki, Devlet memurları arasında iyi 
çalışanlar olduğu gibi, yolunu şaşıranlar da 
bulunabilir. Herkes melek değildir. Binaena
leyh, hiçbir müddet kaydı olmadan, kendi de
virlerine aidolan muamelelere taallûk eden ev
rakı kendi takdirleri ile imha etmek yetkisini 
verirseniz bundan sonra hiçbir yolsuzluğu tes-
bit etmeye imkân bulamazsınız. Çünkü; suç 
delillerini, bu kanunla ve kendilerine imha et
tirmek yetkisini vermiş bulunuyorsunuz. Bu, 
korkunç bir şeydir. Yani bu kanun bu yıl tat
bik edilirse bundan sonra bu memlekette cere
yan edectk suiistimallerin hiçbirisini tetkik, 
tahkik etmek ve meydana çıkarmak imkânını 
bulamayız. Bu, bu memlekette suiistimalleri teş
vik eder. Binaenaleyh hiç olmazsa bir, müdde+ 
kaydı konmalı, 10 sene, 15 sene bundan evvel 
hiçbir vesika imha edilmemelidir. Ceza zaman 
aşımı müddeti içinde bunlar muhafaza edilme
lidir ki, bu memlekette suiistimalleri önliyebi-
lelim. 

Ankara Valisi Ankara'dan ayrılırken ken
di zamanına ait tevzi ve tahsis işlerine ait ev
rakım imha ettirmiştir. Suç varsa, şikâyet var
sa nasıl bulacağız? 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars)' — Efendim, im

ha edilecek evrak hakkındaki tahsisat, bu yıl 
diğer vekâlet bütçelerinde olduğu gibi .Maliye 
Vekâleti bütçesine de yeni konmuştur. Bende
niz Ferid Melen arkadaşımızın temas ettiği nok7 
talara temas etmiyeceğim. Bu husustaki kanun, 
bir nizamnameye atıf yapmış ve nizamname de 
çıkmıştır. Fakat bu nizamnamede hiç olmazsa 
müddet tâyin edilmesi lâzımdı, bu müddet tâ
yin edilmemiştir. Gerçi kanun muayyen bâzı 
esaslar koymuştur, (Şu şu, şu şekilde olan ev
rak imha edilir.) demiştir, ama bunun tâyin 
ve takdiri, o evrakı tanzim eden ve mesuliyeti 
altmda bulunduran heyetlere tevdi etmiştir ki; 
hakikaten büyük mahzurlar mevcuttur. Bunun 
için, bu sene imhaya gitmektense nizamnamede 
tadil edilmesi icabeden noktalar iyice tetkik 
edildikten sonra bir müddetle takyidedilerek 
imhası mümkün olabilir, zannediyorum. Hattâ 
bunların bir envanteri yapıldıktan sonra imha
ya gitmek daha isabetli olur. Hemen imhaya 
gidilirse hiç birimizin arzu etmediğini netice
ler doğabilir. Bu arada birtakım evrak da za-
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yi olabilir. Onun için bu tahsisatın derhal sarf 
edilmemesini, çıkarılmasını teklif etmek müm-

1 kün değildir, hiç olmazsa nizamnamedeki ka
yıtların vuzuha kavuşturulması ve ondan son
ra bu imha ameliyesine gidilmesini arz ediyo
rum. 

REÎS — Emin Soysal 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Mulhterem ar

kadaşlar, diğer vekâletlerin bu işe tahsis edilen 
paraları 20 bin ile 50 bin lira arasındadır. Ma
liye Vekâletine konan para 500 bin liraydı. 
Bütçe Encümeni bunu 300 bin liraya "indirdi. 
Kanaatimce 300 bin lira çoktur. Bunu 50 bin li
raya indirmek suretiyle 250 bin lira tasarruf 
edilsin. Bütçe Encümeninde yapılan müzake
relerde bu nevi evrakın tesbit edilmediğine, tas
nifinin bitmediğine ve buna ne kadar para gi
deceğinin kati ve net olarak hesabının yapılma
dığına muttali oldum. Ne kadar evrak imha 
edilecek, bunlar kaç ton tutar; ne kadar para 
gider? Bunların hesabı yapılmamış. Bunlar için 
çalışacak komisyona ne kadar para verilecek? 
Bunların da katî hesabını Bütçe Encümeninde 
anlıyamadım. Bu bakımdan, diğer vekâletler
de olduğu gibi, bu vekâlet bütçesindeki bu fa
sıldan 250tbin lirasının indirilmesi suretiyle 50 
bin lira olarak bırakılması lâzımdır. 

ikincisi; Ferid Melen arkadaşımızın buyur
dukları gibi, bu iş insana tuhaf geliyor. Ferid 
Melen arkadaşımızın söylediği Ankara Valisi 
işi bendenizin de kulağıma geldi. Ancak şayanı 
dikkat ve tetkika değer bir hâdisedir. 

Bizim Devlet dairelerindeki evrakın bir kıs
mı hatta birçokları bizim tarihimizin tekevvün 
ve teşekkülüne ait vesaiktir. Bunlardan millî 

I tarihimize ait olanları da vardır. Devirlerin te
kevvününe şahit ve delil olan evrakın lâalettayin 
adamlarla tasnifi ve rasgele imha edilmesine 

I gitmek hakikaten sakat ve yanlıştır. 

Bakınız bir misal arz edeyim : 
Bizim Osmanlı devrinin, Osman Gaziden Fâ

tihe kadar olan mahkeme sicilâtı kaybolmuştur. 
Bursa Müzesinde Fâtih'ten bu tarafa olan sicil
ler vardır, amma o zamanın bu neviden lâkay-
dileri içinde Fâtih'le Osman Gazi arasındaki 
siciller Edirneye şuraya buraya gitmiş, kaybol-

I muştur. Bu siciller içinde devrin malî, iktisadi, 
idari, adlî birçok vesikaları vardı. Onun için 

I Fâtüh'le Osman Gazi .arasındaki tarihimizin 
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birçok noktaları karanlıktır, vesikasızdır, delil
sizdir. Şimdi bir vali kalkıyor kendi devrine 
ait bir kısım, vesaiki ve saireyi şudur budur di
ye imha ediyor. Biz kanun vâzıı olarak iyi ve 
kötü ihtimalleri düşünerek karar vermek mev
kiindeyiz. Bu takdirde siz iktidarda olan parti
siniz, karşınızda muhalefet var. Bu noktadan 
düşüncelerimize yer vermek ve buna göre ted
bir ajlnak mevkiindesiniz. Aksi takdirde itham 
altınÜa kalabilirsiniz. Bu noktayı da size hatır
latmak isterim. 

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

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar; muhafa
zası lâzımgelen evrakın imhası hakkındaki bu tah
sisat encümenimizde uzunboylu müzakere edil
di. Hakikaten mevzuubahis endiseleeri davet 
etmiyor değil. Çünkü şahsi haklara ve tarihî 
vesikalara taallûk etmektedir. Bunların imha 
edilebilecek evrak arasına girmesi endişesi vâ-
ridolabilir, fakat kanunda buna ait hükümler 
var. Üçüncü maddede diyor ki : «Arşivlik mal
zemeden tarihî değeri haiz olanlar bilâmüddet, 
bir şahıs veya müessese lehine hak sağlıyanlar 
bu değerlerini kaybetmedikleri müddetçe muha
faza olunurlar. Her çeşit evrak ve. vesikanın 
tetkik ve tefrikinde gerek arşiv malzemesinin, 
gerekse arşivlik malzemenin tasnif ve muhafa
zasında mikrofilm tekniğinden faydalanılır. Bu 
husus 8 nci maddede zikredilen nizamname ile 
tesbit olunur.» Yani bir defa evrakın muhafa
zası için lâzımgelen kuyut bu maddede mevcut 
bulunmaktadır ve sükutu hak müddete mahfuz
dur. Diğer taraftan Ferid Melen arkadaşımın 
söylediği endişelere mahal yoktur. Bir kimsenin 
veya bir defterdarın tetkiki ile evrak imha edi
liyormuş gibi bir vaziyet yoktur. Bu hususun 
tesbiti için kademeli bir sistem kurulmuştur ve 
bu hususta 6 ncı maddede kayıt vardır : «Mu
hafazasına lüzum görülmiyen arşiv malzemesi 
hakkında yapılacak muameleleri tâyin etmek 
üzere vilâyetlerde (vilâyet j-ıube komisyonları), 
(vilâyet komisyonları) ve merkezde (merkez ko
misyonları) ile .(arşiv danışma heyeti) kademeli 
bir teşkilât kurulur.» Bu kademelerden geçme
dikten sonra imha hakkında hazırlanan zabıt 
tatbik mevkiine geçmiyecektir. Şimdi hakikaten 
bir endişe mevzuu, bu kanun yanlış tatbik edi
lir endişesi mevzuu mevcut. Buna encümende 
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muhtelif arkadaşlar da iştirak ettiler ve biz Hü
kümetten her sırası geldikçe, müzakere netice
sinde bunun kemali ihtiyatla, titizlik ve dik
katle tatbik edilmesi temennisinde bulunduk. 
Burada da bu temenniyi tekrar etmekteyiz. 

Bu, gelişigüzel tatbik edilecek bir kanun de
ğildir, hiçbir hakkın, hiçbir kıymetin zail olma
masına dikkat edilecektir. 

Sonra, bu tahsisat ilk tatbik senesi olmak 
itibariyle bunun miktarı her hangi bir hesaba 
müstenit değildir. Oldukça takribidir. «Maliye 
Vekâletine fazla konuldu.» dediler. Bu tahsisat • 

Maarif Vekâleti için 280 bin lira» 
Adliye Vekâleti için 200 bin lira, 
Maliye Vekâleti için 300 bin liradır. 
Bunlar teşkilâtın genişliğine göre grossomo-

do, çok kabataslak hesaplanmıştır. Sarfında 
titizlik gösterileceği aşikârdır. Fazla tahsisat 
konulmuş ise elbette tasarrufta kalacaktır. 

REİS — Ferid Melen... 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem ar

kadaşlarım, kati olarak önliyecek bir hüküm 
nıevcudolmadığı için kademeli teşkilât tarafın
dan tetkik edilse dahi, arz ettiğim gibi me
murlarımız, kendi muameleleri kendi mesuli
yetlerine ait evrakm imhası yetkisini verdi
ğimiz takdirde önüne geçilmez * fenalıklar do
ğabilir. Encümen kademeli teşkilâtttan bah
sediyor. Bir kazayı misal olarak ele alalım. İm
ha edilecek evrak arasında binlerce makbuz 
dipkoçanı bulunabilir. Maliyede tahsilat iş
lerinde suiistimaller ekseriya makbuz koçanları 
üzerinde yapılır veya tesbit edilir. Kadameli 
teşkilât -" ne yapacak? Evrakı tetkik edebiliyor
sa tetkik edip imhasında mahzur yoktur di
yecek. Kademeli teşkilâtnı kontrolü mümkün 
değildir. Makbuzlar bir araya gelse, dosyalar 
bir araya gelse belki mümkündür. Bunlara fii
len imkân olmadığına göre sadece zabıt va-
raakları gelecektir. Birçok vesikalar,*, bilhas
sa mesuliyet taşıyan mevzulardaki birçok ve
sikalar maliye içinde bulunduğuna göre Ma
liye Vekilinden bir söz almak isterim. Bir ar
kadaşımızın kanun teklifi gelecek, o zamana 
kadar 15 seneden bu yana olan evrakı imha 
etmesinler. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa iktidara men
sup arkadaşlara hitabediyorumf, bu sizin için 
ilerde hakikaten birçok ithamların ileri . sü-
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rülmesine sebebolabilir. İlerde vaktiyle böyle 
bir &ey geçmişti, dendiği zaman evrak varsa 
gel bak diyebüirşiniz. Bu evrak imha edil
dikten sonra evrakı da imha ettirdiler gibi 
vahîm bir ittihama ilelebet muhatabolabilirsi-
niz. 

1950 de siyasi hayata girdiğim zaman ida
re Heyeti âzalığına seçilmiştim., O zaman Halk
evlerini teftiş etmek üzeri on müfettiş gön
derdiler. Cemiyetler Kanununa göre evrakı 
bir seneden fazla muhafaza etmeye mecbur 
olmadığımız halde 27 yıllık evrakı noksansız 
olarak tetkika arz ettik, 27 senelik devirden 
ak alın ile çıktık. Siz de her türlü isnattan 
ak alın ile çıkmanız için böyle yapınız. Naçiza
ne tavsiyem budur. 

REİS — Sual soracaklar. 
MEHMET HAZBR. (Kars) — Bu kanu

na göre halen imha edilmiş evrak var mıdır? 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Yoktur efendim. 
REİS — Fasıl hakkında bir tadil teklifi var, 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Vekâleti bütçesinin 448 nei faslm-

daki 300 000 liralık tahsisatın 50 000 liraya 
indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Maraş'Mebusu Kars Mebusu 
Emin Soysal Mehmet Hazer 

REİS — 300 bin liralık tahsisatın 50 bin 
liraya* indirilmesi hakkındaki tadil teklifini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Faslı aynen reyinize arz ediyorum : Kabul 
edenler^. Etmiyenler... Fasıl kabul edilmiştir. 

F. 

450 

Lira 

451 

452 

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları v 

REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir 

199 750 

435 000 

17,6 400 
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456 Düşünülemiyen masraflar 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

460 İhtiyat tahsisatı 419 783 
REİS — Kabul edenler... Et-

Vmiyenler... Kabul edilmiştir. 
476 ^jurs ve okullar umumi mas

rafları 850 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

478 3025 sayılı Kanun gereğince 
Denizcilik Bankasının Van gö
lü İşletmesi zararları karşılığı 790 554 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

479 Muhasebe makinalarının her 
türlü bakım masrafları 30 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 400 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 210 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul' edilmiştir. 

603 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım * 2 160 725 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
yardım 658 725 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Ankara Üniversitesine yardım 25 843 147 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

606 İstanbul Üniversitesine yar
dım 23 171 452 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

607 Isanbul Teknik Üniversitesi
ne yardım 11 733 083 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

609 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
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610 

611 

612 

613 

614 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

Umum Müdürlüğüne yapı 
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğüne yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince özel idare
lere yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince belediyele
re yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Belediye hastaneleri umumi 
masraflarına yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Malûl Gaziler Birliği
ne yardım 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Darülacezeye* yardım 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kızılay Kurumuna yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Darüşşefakaya yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurtlar için Türk Eğitim Der
neğine yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Musevi Hastanesine yardım 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

21 174 400 

17 593 764 

33 000 000 

12 000 000 

400 000 

15 000 

25 000 

500 000 

350 000 

200 000 

100 000 

85 000 

Lira 

621 

622 

623 

624 

Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 

Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Ermeni Hastanesine 

REİS — 
miyenler, 
Yedikule 
yardım 
REİS — 
miyenler. 

Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

Manisa'da Moris Şinasi Has
tanesine yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-

Kabul edilmiştir. 
Esnaf Hastanesine 

miyenler.. 
İstanbul 
yardım 
REİS — 
miyenler. 

105 000 

85 000 

80 000 

60 000 
Kabul edenler... Et-
. Kabul edilmiştir. 

625 Sağır, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 40 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Muammer Akpınar. 
MUAMMER AKPINAR (Ankara) — Efen

dim, 'bu faslın tertibinde (bir yanlış olduğunu 
zannediyorum. Bu fasıl encümende müzakere 
edilirken kanun tasarısına, Sağır ve körler der
neklerine sarf edilmek üzere Maliye Vekiline 
sarfı için yetki veren bir madde vardı, bunun 
değiştirilmiş olduğunu (gördüm. Tabıda hir hata 
olduğunu zannettiğim (bu faslın düzeltilmesini 
rica edeceğim. 

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

mir) — Muhterem Akpınar arkadaşımın hakkı 
var. Burada bir talbı hatası vardır. Faslın encü
mendeki müzakeresi sırasında (buradaki Sağır, 
dilsiz ve körler derneklerine, her dernek için 
ayrı olarak değil, umumu için muayyen ibir 
meblâğ konması teklif edilmiş ve (bu şekilde ka-
îbul edilmişti. Burada ise eski şekliyle çıkmış
tır. Binaenalyeh faslın (Sağır, dilsiz ve körler 
derneklerine yardım olarak sadece 40 (bin lira) 
şeklinde tashih edilmesini ve fou şekilde reye arz 
edilmesini riea ederim. 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, Büt

çe Encümeninde (bu madde görüşülürken bende
niz bunu teklif etmiştim vfe iki arkadaşımız da 
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takabbül etmişlerdi. Bugün yine madde aynı du
rumda karşımıza gelince ne oldu diye Kanunlar 
Kalemi Müdürü Beyle konuştum ve o zaman 
anladım İd, sadece bir itabı ihatasından ibaret* 
tir. Burada falan falan dernek diye tadadedil-
meksizin Sağır, dilsiz ve körler derneklerine 
yardım yapılacaktır diye, yani birisine 10 bin, 
diğerine 15 (bin şeklinde değil, doğrudan doğru
ya (bu derneklerin Ibaşlığı altındadır bu fasıl 
Parayı Sağlık Vekâleti tevzi edeceğine göre, (bu
rada hangi derneği kendi konusunda daha faal 
görürse bunu oraya verecektir. 

Bu bakımdan arkadaşlarımızın izahatlarına 
müteşekkirim. Maruzatım bu kadardır. 

REÎS — Efendim, faslın tanziminde bir yan
lışlık yoktur. Esasen ıgeçen sene bütçesinde bu
lunan Ankara *daki Sağır - Dilsiz ve Körler Der
neğinin karşısında bu sene bedel yoktu. Bina
enaleyh, bu madde bütçe çıktığı zaman madde 
yalnız Sağır - Dilsiz ve Körler Derneğine 40 bin 
lira yardım olarak umumi çıkacaktır. Faslı bu 
şekliyle reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

1959 
F. 
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Lira 

F. 

626 

627 

628 

629 

630 

631 

Lira 

Şehitlikler İmar Derneğine 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kazı işleri için Türk Tarih 
Kurumuna yardım 
REİS ~- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Hukuik Kurumuna yar
dım 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Coğrafya Kurumuna 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bâssı milletlerarası derneklere 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
(Milletlerarası Kızılhaç Komi
tesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20 000 

200 000 

10 000 

10 000 

20 000 

65 000 

632 Göçmenlere Yardım Derneği 
Umumi Merkezine 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

633 Ankara Belediyesine yardım 5 000 000 

REÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Nüfusu bir milyona yaklaşmakata olan baş

kentimizin su ihtiyacını esaslı surette halletmek 
üzere Ankara Belediyesi Sular İdaresi tarafın
dan hazırlanan ve Sakarya nehrinden su isale-
sine dair olan projenin önümüzdeki bütçe yı
lında behemehal tahakkuk ettirilmesini teminen 
15 milyon liralık bir tahsisatın Maliye Vekâleti 
bütçesi yardım kısmının 633 ncü faslına ilâvesini 
arz ve teklif eyleriz. 

Yozgad 
Atıf Benderlioğlıı 

Denizli 
Baha Akşit 

Konya 
Himmet ölçmen 

Çorum 
K. Beberoğlu 

Kastamonu 
Hilmi Dura 

Urfa 
ö. Yüksel 

Yozgad 
ö. L. Erzurumluoğlu 

Bursa 
Hüseyin Bayrı 

Kütahya 
A. 1. Gürsoy 

Manisa 
S. Ağaoğlıı 
Erzurum 

H. Numanoğlu 
İzmir 

D. Akbel 
Afyon 

A. Demirer 
Trabzon 
1. Şener 
Denizli 

A. R. Karaca 

Bursa 
Mazlum Kayalar 

Aydın 
Necati Celim 

Sakarya 
Tacettin Barış 

Çanakkale 
N. Togay 

Bursa 
Hilâl Ülman 

Antalya 
A. Konuk 

Yozgad 
N. Tanıl 

Gazianteb 
C. San 

Kütahya 
1. Haznedar 
İstanbul 

A. Harputlu 
Artvin 

M. Bumin 
Denizli 

M. Karasan 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Giresun 

H. Bozbağ 
Rize 

A. Morgil 
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Sakarya 
N. Akın 
Antalya 

S. Erdem 
Samsun 

ö. Giriş 
Denizli 

T. Bahadır 
Çorum. 

A. Dedekargmoğlu 
Muş 

Ş. Ağaoğlu 
Edirne 

M. Sarol 
Bilecik 

M. Erdem 
Bursa 

N. î. Tolon 
G-azianteb 
A. Ocak 

îçel 
î. Gürgen 

Sakarya 
S. Dinçer 

Artvin 
E. Doğan 

Denizli 
A. H. Sancar 

Konya 
S. Sayın 
Konya 

M. Güzelkılınç 
Balıkesir 

M. Emiroğlu 
İstanbul 

M. Gürpınar 
Aydın 

H. Coşkun 
İstanbul 
E. Kaya 

Kütahya 
1. Germeyanoğlu 

Bursa 
R. Kırım 

Denizli 
0. Ongan 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
Muğla 

Z. Mandalinci 
İstanbul 

M. Erdener 
Gazianteb 
S. Kuranel 

Konya 
S. S. Burçak 

Konya 
0. Bibioğlu 

Bingöl 
E. Yıldız 
Samsun 
A. Eker 

0 Çorum 
F. Hacırecepoğlu 

İçel 
M. Dölek 

Muş 
Ş. Çağlayan 

Konya 
S. Soylu 
Konya 

H. A. Keymen 
Balıkesir 

M. S. Esen 
İstanbul 

(Okunamadı) 
İzmir 

1. Sipahioğlu 
İzmir 

K. Serdaroğlu 
Trabzon 

S. Z. Ramoğlu 

REİS — Takririn nazarı dikkate alınmasını 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M* BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Bu takririn Encümene verilme
sini rica ediyoruz. 

REİS — Tadilname olduğu için encümen her 
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zaman istiyebilir. Takriri encümene veriyoruz 
efendim. 
P. Lira 

634 Mevlâna Celâleddini Rumi'nin 
türbesi etrafının tarh ve tanzi
mi için Konya Belediyesine 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

636 Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

638 Kırkpmar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

640 Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

641 6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak Öde
meler 1 653 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

642 6085 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 4 132 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

643 Yardımsevenler Derneğine 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. * 

646 Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine , 1 0 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

647 Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna 400 000 

NUSRET DURAKBAŞA (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlar, Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Derneğine Maliye Vekâleti bütçesinde 647 
nci fasla 400 000 lira tahsis 'edilmiş bulunuyor. 
Türk Kanser Savaş Derneği, kanserle, mücadele 
için mesaileri meyanmda bir kanser hastanesi 
kurmayı ve bunu işletmeyi kendisine vazife 
olarak kabul etmiş ve bu sahada büyük gayret-
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ler göstererek bir hastane meydana getirmiş 
bulunuyor. Bu hastane maalesef iki senedenbe-
ri faaliyete geçmemiş, halen de birçok eksik
leri vardır. Takdir buyurursunuz ki bir hasta
nenin faaliyet gösterebilmesi için oldukça geni^ 
mikyasta malzemeye ihtiyaç vardır. Bilhassa 
kanser gibi bir meselede yeni terakkilerle ancak 
tedavi mümkün olduğu, bu mevzuda ihtiyaçla 
rai karşılanması için daha da fazla para tahsis 
olunması lâzımdır. Şimdi bu kanser hastanesi
nin çalışabilmesi için ne gibi ihtiyaçları vardır. 
Bu hususta birkaç kelime ile fikirlerimi arz ede
ceğim. Bir defa ameliyathaneye ihtiyaç vardır. 
Kanserin tedavisinde operatöre vazife düşüyor: 
Ameliyathane için oldukça geniş mikyasta 
ameliyathane malzemesine ve dolayısiyle paraya 
ihtiyaç vardır. 2 nci olarak bu hastanenin mu
ayyen lâboratuvarlara da ihtiyacı vardır. Bun
lar arasında patoloji, bakteriyoloji, kimya lâbo-
ratuvarları en başta gelenleridir. Diğer taraf
tan bu hastane aynı zamanda bir araştırımı 
müessesesi de olacaktır; teşhis müessesesi ola
caktır. Son terakkilerle bâzı kanserler, bir yer
den başka yere atlıyan bir kısım metastase'lar 
radyoizotoplarla teşhis olunmaktadır. Teşhis ve 
tedavi için de radyoizotop lâboratuvarları lâ
zımdır. Kanserle bizim mücadele edebilmemiz 
için, diğer taraftan röntgen lâboratuvarlarına 
da ihtiyaç vardır. 

Malûmuâliniz bugün bir röntgen cihazı 
100 bin liradan aşağı değildir. Bilhassa derin te
davi cihazları (100 bin liranın çok üstündedir. 
Şimdi yereceğimiz 400 bin lira ilede bu sene bu 
hastaneyi gayrifaa*l bir halde birakmiş olacağız. 
Yani hastanenin faaliyeti için bu para kâfi gel-
miyecektir. Bu tahsisat yükseltilir ve hastaneye 
asgari derecede çalışacak miktarda para temin 
edilirse, zannederim önümüzdeki aylar içerisnde 
faaliyete geçmesi mümkün olacaktır. 

Bu itibarla yüksek Meclisin bu fasla 1 milyon 
lira eklemek suretiyle hastanenin çalışmasına 
fırsat ve imkân vermesini arz ve teklif ederim. 

RElS — Bir de takrir var okutuyorum. 

Yüksek Riyasete 

Maliye Vekâleti bütçesinin 647 nci faslın
da, Kanser Araştırma Enstitüsü için ayrılmış 
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olan 400 000 
arz ve teklif 

istanbul 
A. Harputlu 

İstanbul 
S. Erengil 

Maraş 
N. Durakbaşa 

Yozgad 
S. Eronat 

İstanbul 
M. Yüksel 

Gazianteb 
S. İnal 

Van 
S. Erdinç 

liranın l milyon 
ederiz. 

Kütahya 
t. Haznedar 

' İstanbul 
N. Tekinel 
İstanbul 

M. F. Gürtunca 
Denizli 

H. Sanear 
Denizli 

T. Bahadır 
Artvin 

M. Bumin 
Burdur 

B. Kayaalp 

liraya iblâğını 

istanbul 
Z. Tarver 
Erzurum 
M. özer 
Kütahya 
M. Dilek 
istanbul 

N. H. Pepeyi 
Çankırı 

K. Tabak 
Tokad 

D. Yurdakul 
Kayser 

0. Başeğmez 
Konya Erzurum 

Ŝ  S. Burçak H. Numanoğlu ** 
Kastamonu Maraş 

Z. K. Bakiçelebioğltı E. Soysal 
Tunceli 

F. Ülkü 
Malatya 

N. Akyurt 
Urfa 

Y. Alhas 
Konya 

H. R. Atademir 
Muş 

G. Emre 
Kastamonu 

Ş. Esen . 
Zonguldak 
A. Akm 
Sakarya 
T. Barış 
istanbul 

1. Altabev 

Çanakkale 
N. Ura! 
Burdur 

A. Sipahi 
Manisa 

N. Körez 
Kayseri 

D. Duran 
Muş 

Ş. Çağlayan 
Zonguldak 
A. Kaya 
Sakarya 
B. Han 

Rize 
A. Morgil 
Kayseri 

F. • Köşkeroğlu 

Sivas 
E. Inıer 

Urfa 
A. Köksel 
Erzurum 

S. Erduman 
Bilecik 

E. Çolak 
Giresun 

D. Köy men 
Bursa 

H. Ülman 
Sakarya 
N. Akm 
Çorum 

K. Erdem 
Kayseri 

H. Kurmel 

RElS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlL-

GlN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, man
zum âliniz olan bu tahsisat Hükümet tarafın- s 

dan 300 bin lira olarak vaz'edilmişti. Bütçe En
cümeninde vâki müzakereler neticesinde bu tah
sisat daha geniş bir alâkanın delili olarak 100 
bin lira ilâvesi ile 400 bin-liraya çıkarılmıştır. 
(«Az bile» sesleri) Bütçemizin bugünkü imkân
ları dâhilinde yapılabilecek âzami zam haddi, 

i Bütçe Encümeni tarafından tetkik ve bu sevi-
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yede tesbit edilmiştir. Gönül çok arzu ederdi ki, 
Kanser Hastanesine daha geniş bir yardım ya
pılsın. Yalnız bu müessese sadece Devlet yar
dımı ile kurulmuş bir müessese değildir. Buna 
vatandaşların da yardımı inzimam etmektedir, 
kaynakları tükenmiş değildir, devam edecektir. 

Binaenaleyh bütçenin son derece teyakkuza 
muhtaeolan muvazene durumunu sarsmamak 
için yapılmış olan tahsisatı artırma teklifine il
tifat buyurmamanızı üzülerek istirham ediyorum. 
Zira gerekli olan yardım yapılmış, daha fazla 
imkân da bulunmamaktadır. 

REÎS — 400 bin liralık yardımın 1 milyon 
liraya iblâğına dair 54 imzalı takririn dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiş, dikkate alınmıştır, faslı encümene 
veriyoruz. 

F . Lira 

648 Şehit makberlerinin tamiri için 
Edirne Belediyesine 20 000 
REÎS — Kabul edenler;.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

r . 
649 Eski Muharipler Birliği Genel 

Merkezine 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

650 Kıbrıs Türk Kültür Derneğine 
yardım * 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. , 

651 Ankara Çocuk Sağlığı Derneği
ne yardım 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edibi'istir. 

652 Et ve Balık Kurumuna yar
dım 1 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmişti•••. 

653 Maliye Memur ve Müstahdem
leri Tutum ve Muavenet San
dığına (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yardım
da kullanılmak üzere) 200 000 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Söz istiyorum. 
REÎS — Buyurun. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar-
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kudaslar; Maliye Vekâletinin bu faslına merkez 
memurlarının öğle yemeklerinde kolaylık gör
meleri için bir kantin kurulması ve teshilât gös
terilmesi bakımından bir düşünce ile 200 bin 
liralık bir tahsisat konmuştur. Bendeniz Maliye 
Vekâletinin bu şekildeki düşüncesini hakikaten 
hayırhahlıkla karşılar ve öyle telâkki ederim. 
Güzel bir şeydir. Hakikaten evleri uzak olan, 
geçim durumları dar olan işi çok olup da evine 
yetişemiyen memurların vekâlette böyle bir 
tesis yapılıp rahatça hiç olmazsa öğle yemekle
rini yemelerini ve gıdalarını almalarını sağla
mak çok güzel bir harekettir. Ancak mademki 
Maliye Vekâleti böyle bir zarureti takdir et
miştir, diğer vekâletlerimizin memurları da ay-
ıi] şekilde ihtimama ve yardıma muhtaç durum
dadırlar. Bunlar için de bu tedbirleri almak 
üzere Maliye Vekili olarak bunların bütçelerine 
de bu neviden tahsisatlar koyması lâzımgelirdi. 
Şu noktayı Maliye Vekilinin dikkatine arz ede
rim: Evli memurların behemehal evlerine gidip 
çocukları ile birlikte yemek yemelerini sosyal 
bakımdan faydalı görmekteyim. 

REÎS — Fasıl üzerinde tadil teklifi yok. 
Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

654 Türk Belediyecilik Derneğine 
yardım 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

657 Göz Bankası Derneğine yar
dım 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

658 Ege Üniversitesine yardım 10 694 311 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

659 Çocuk Dostları Derneğine yar
dım 25 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Buyurun. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, çocuk 

konusuna ne kadar ehemmiyet verirsek o kadar 
yerindedir. Hepimiz biliriz, çocuk memleketin 
istikbalidir. Yalnız bu işlerin iyi organize edil
miş olması ve toplanacak paranın münhasıran 
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çocuk konusuna, sağlığına, terbiyesine harcan- • I 
ması şarttır. Şüphesiz dernekler bu zihniyet ta
şıyan arkadaşlar tarafından kurulmuştur. Fa
kat gördüğünüz veçhile yalnız Maliye bütçesi 
yardım faslında 4 tane çocukla ilgili dernek 
ismi geçti. Çocuk Sağlığı, Çocuk Esirgeme Ku
rumu v. s. Hattâ Çocuk Haklarının Müdafaası 
ve benzeri dernekler de vardır. Bu mevzuda 
temennimiz şudur: 

Geçen bütçede de arz etmiştim ve Sayın Ma
liye Vekili tarafından tasvip görmüştü zanne-

v derim. Bir konudaki derneklerin ya federasyon 
halinde birbirlerine bağlanmaları, yahut her 
derneğin faaliyetinin hangi istikamette olduğu
nun tasrih edilmesi, bütün bunların sıkı kont
rolden geçirilmesi keyfiyetidir. Bahis konusu der
nek himaye hislerine sahip kimseler tarafından 
kurulmuştur, yakînen' biliyorum, fakat bugüne 
kadar esaslı bir faaliyeti görülmemiştir. Şimdi
lik çocuk yuvası kurmak gibi bir niyetleri var
dı anıa bunların hepsinin mevzuu Çocuk Esir
geme Kurumu faaliyeti çerçevesindedir. Bun
ların bir federasyon halinde toplanmaları ve
yahut önceden (hedef ittihaz ettikleri gayeleri 
üzerinden yürüdüklerini ispat etmeleri iktiza 
eder. îzah etmek istediğim budur. I 

1 REÎS — Emin Soysal. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz bunu Bütçe Encümeninde 
muttali olduktan sonra tetkik ettim. Bu uy
durma bir dernek. Sizi temin ederim, tamamen 
uydurmadır. Böyle şeylere para vermek doğru 
değildir. Çocukları koruyacak, sevilmesi için 
çalışacak, himaye edecek tarihî, ciddî bir mües- I 
sesemiz vardır, ona Çocuk Esirgeme Kurumu 
derler. Çocuk Esirgeme Kurumu dediniz mi bu I 
esirgemenin içinde sevgisi de, saygısı da dâhil- I 
dir. Teşkilâtı vardır, tertibatı vardır. Kontrol 
edilir tarafı vardır. Bu nevi derneklerin çoğu I 
kontrolden azadedir. Kimdir, nedir, parayı ki
me vereceğiz. 

Maliye Vekili işini gücünü bıraksın da bun
ların peşine mi düşsün? Bu fasıldan bu tahsisa
tı kaldıralım ve Çocuk Esirgeme Kurumuna 
verelim. Bin yılın başı bu teklifimi kabul edin. 

REÎS — Takriri okuyoruz. I 

Yüksek Reisliğe 
659 ncu fasıldaki tahsisatın tenzil edilerek I 
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Çocuk Esirgeme Kurumuna verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

25 . II . 1959 
Maraş Mebusu 
Emin Soysal 

REÎS — Efendim, takriri dikkate alanlar 
lütfen işaret versinler... Dikkate almıyanlar... 
takrir dikkate alınmış ve encümene verilmiştir. 

F. Lira 

660 istanbul Zeynep Kâmil Has 
tanesine yardım 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

661 İstanbul Belediyesine yardım 50 000 000 
REÎS — Fasıl hakkında söz istiyen?.. Buyu

run Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, İstanbul Belediyesine yardım olarak 
verilmesi istenen 50 milyon lira, geçen sene de 
arz ettiğim gibi, bir belediye hizmetine sarf edi
lecek, fazla görmem. Yalnız hepiniz bilirsiniz 
İstanbul Belediyesi, malî imkânları müsaidolan, 
Devlet yardımlarının mühim bir kısmını celb
eden bir belediyedir. Bu itibarla İstanbul Be
lediyesine yapılan bu yardımlar, biraz evvel bir 
arkadaşımın işaret ettiği Ankara Belediyesi 
için de teklif edilebilir. Hiç olmazsa bir ölçü 
kabul edelim. Öyle belediyelerimiz vardır ki, 
acınacak haldedir : Meselâ Konya'nın yakının
da Kulu kazası var, çamur içindedir, orada en 
iptidai şekilde hizmetler görülmemektedir. Yar
dım yapılacak esas yerler buralarıdır. İstan
bul'un kalkınması lâzımdır, çünkü güzel ve bü
yük şehirdir, buna kimse bir şey demez. Ama 
ihiç olmazsa bu yardımların bir kısmını da bah: 
settiğim yerlere yapılsın. 

Muhterem arkadaşlarım, yıllık bütçesi 30' 
bin lira olan, bu itibarla sadece memur maaşla
rını ödiyecök vaziyette bulunan birçok beledi
yelerimiz vardır. Suyu, elektriği yoktur, İller 
Bankasındaki fondan yapılan yardımın taksit
lerini bile verememektedirler. Borçların yıllık 
taksit ve faizi farz edelim on bin veya yirmi bin 
lira ise bu parayı bu belediyeler ödiyememek-
tedirler. Bu yüzden ne belediye hizmeti, ne de 
köy (hizmeti görülmektedir. Bunlar muallâk
ta kalmış durumdadır, istirham ediyorum; en̂  
cümen geri alsın, tetkik etsin. Eğer belediye-
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lere yapılan yardım sadece cadde açmak, bina 
yapmak'1 esasına istinadediyorsa ona bir diyece
ğimiz yoktur. Yoksa bu parayı zaruri âmme 
tesislerine tahsis edelim. 

Arkadaşlar, Anadolu 'yu hepiniz bilirsiniz. 
Belediye hizmetlerimizin noksan olduğu yardı
ma muhtaç yerler, büyük şehirlerden ziyade, 
küçük kasabalardır. Bunlar hem köy karekte-
rindedir, hem de Belediye Kanununa tâbi olan 
yerlerdir. Bunların ne gelirleri müsaittir, ne 
de başka yerden yardım alabilmektedirler. Ora
lardaki vatandaşlar ıstırap içindedir. Belki bir 
elektrik tesisi yapmışlardır, o da, yarıda kal
mıştır ve işlemez haldedir. Bir taraftan bunun 
faizini öderken, diğer taraftan kasaba karan
lıkta ve çamur içerisindedir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 

MEHMET HAZER (Devamla) • - Bunu bir 
esasa bağlayın, nüfus esasına göre mi olur, baş
ka bir çare mi düşünülür, mutlaka ele alınması 
gerekir . Bu meseleler bilhassa Maliye Vekâle
tini ilgilendirir, hiç olmazsa bu talepler vâki 
olunca, vekâletlerin bu talepleri yanında bizim 
de bu arzularımızı ve memleketin ıstıraplarını 
nazara alsın, Maliye Vekâleti bu yardımı bir 
prensibe bağlasın. Ya nüfus esasına göre veya 
âmme tesislerine ihtiyaç bakımından tetkik et
sinler. Bunu temin etmelerini rica ediyorum. 

REİS -— Emin SoysaL 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, İstanbul Belediyesi için konulan elli 
milyon lirayı îstanlbulumuzun (güzelleşmesini 
kıskanacak değilim, sevinirim. Ancak Ibu işin 
plânlı, programlı olmasını isterim. Dahiliye Ve
kâleti bütçesi münasebetiyle Dahiliye Vekilin
den ıbu (husus 'hakkında, sorduğum zaman, (bir 
buçuk milyara yakın (bir paranın sarf edildiğini 
ifade (buyurdular. Bu Kristof Kolomb 'un yumur
tasına benziyor. Bu paranın 'İktisadi Devlet Te
şekküllerinden geldiğine dair bâzı emareler 
meydana çıktı. İktisadi Devlet Teşekküllerin
den Sümerbank, Etibank'm İstanbul'un imarı
na dair verdiği para miktarı üzerinde sarih (bir 
malûmat almadım. Yalnız Ziraat Bankası umum 
Müdürü beyanatlarında Sümerlbank ve Eti
bank'm iştirak ettiğini ifade buyurdular. İstan
bul 'un imarı için her taraftan yardım paraları 
temin ediliyor. Biz de Krisitaf Kolomfo'un yu
murtasının ucunu yakaladık. 
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Îstanibul'un 'güzelleşmesi, îstanibul'un ikti

sadi, turistik bir şehir olması yerindedir. Yalnız 
arkadaşlarım size bir şey arz edeyim. Bizim Ma
raş t a bu sene ımaballeleri dolaşırken Karaman
lı ve Deveeili mahalleleri arasından bir dere 
geçtiğini gördüm. Affedersiniz, mahallenin bü
tün lâğımları hu dereye açılır. Belediye fakir ve 
parasız olduğu için bunu kapatamıyor ve yazın 
(bu mıritakada oturanlar ç*ek sıkıntı ve ıstırap 
çekiyor. 

Maraş, dün tek başına Fransız Devletine 
karşı ilânı harbetmiş kahraman dediğimiz bir 
şebrimizdir. 

Tunceli'nin de bir derdi var. Tensilbederseniz 
İstanbul için ayrılmış olan 50 milyon liranın 
200 bin lirasının bu şehirlere ayrılmasını arz ve 
teklif ediyorum. Bunun için bir takrir takdim 
ediyorum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

REİS — Fethi Ülkü. 

FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar
kadaşlarım, Türkiye'de hiçbir belediye yoktur 
ki, cidden paraya ihtiyacı olımasın. Çünkü, şe
hir hizmetlerinin günden güne artması, halkın 
sosyal hayatının değiışimesi nispetinde belediye
lere de vazife yüklenmektedir. Dolayısiyle ça
lışmaları gayeye süratle yetişmeleri için çok 
p a raya m uht açtırlar. 

Yalnız muhterem arkadaşlarını, bâzı yerle
rin de belediyeleri vardır ki, ancak üiuhtacolu-
nan para tamamen Devlet, elinin uzatılmasiyle 
temin olunabilecektir. Bu belediyelerden birisi 
de Tunceli Belediyesidir. Zira Tunceli 15 senelik 
Ibir maziye sahiptir. Burada bütün Devlet hiz
metleri küçük bir il belediyesinin omuzlarında-
dır. Bu hizmetlerin hiçbirisini yapamıyacak, 
başaramıyacafc durumdadır. Ne su işini, ne 
elektrik işini İller Bankasından yardım alma
dan yapacak durumda, değildir. Artık istikraz 
kaibililyeti de yoldur. 

'Tasavvur (buyurursunuz ki, Tunceli vilâye
tinde (bugün bir banyo ihtiyacının giderilmesi 
için bir tesis yoktur. Ve yine Tunceli vilâye
tinin belediyesinde bir tek itfaiye eri yoktur. 
Maazallah bir yangın çıkacak olsa, söndüremi-
yeeek durumdadır. Bütün bunların yapılması 
paraya bağlıdır. Bu para belediye hizmetlerin
den ve esnaflardan toplanacağına görte ve he
nüz gelir kâfi miktarda gelişmemiş bulunduğuna 
göre, bu belediyeye şimdi acilen Devlet elinin 
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uzanması lâzımdır. Bundan 5-10 sene sonra, tah- ı 
min ederim ki, kendi yağı ile kavrulur hale gele- \ 
ce'k ve Ibelediyeye, artık Hazineye yük f?hnak- ] 
tan kurtulacaktır. 

Arkadaşım Emin Soysal'm takririne fbende- j 
niz de iştirak etmiş bulunuyorum. Çok sevdiği- j 
ğimiz ve hakikaten yerinde bulduğumuz İstanbul i 
imarından mümkünse İstanbul'un hediyesi ola- ] 
rak 100 bin liranın Tunceli için ayrılmasını da 
kalbul ederseniz müteşefekir kalırız. Bu itibarla 
takririmizin fealbulünü istirham ederim. 

REİS — Nusret Kirişçioğlu. 

NUSRET KİRİŞÇİOĞLU (Sakarya) — Muh
terem arkadaşlar, (benden evvel konuşan bütün ! 
arkadaşların, beyanlarından anlıyoruz ki, bu 
muhterem arkadaşlarımız da dâhil olmak üzere, j 
Devlet bütçesinden îstanlbul Belediyesine yapı- ! 
lan yardım üzerinde müttefikiz. (Sağdan, «Ha
yır öyle bîr şey yoik» sesleri) Bir iki ar&adaşım j 
itiraz ettiler, onları istisna ediyorum, talbiî rey 
neticeyi gösteretfeJktir. Benden evvel konuşan 
arkadaşlarımızın beyanlarını, daha ziyade îs-
tanlbul Belediyesine yapılan yardım vesilesiyle 
diğer Ibelediyelerîn ihtiyaçlarını hatırlatmak ,. 
mahiyetinde ttelâlkki ve meselâ Maraş Ve Tun
celi vilâyetlerinin ihtiyaçlarının bu sebeple zik-
redi'ldiğini kaJbul ediyorum. 

îst-aribul'un tarihî, talbiî, hattâ beşerî güzel
lik, 'iyilik Ve zenginliklerini sizlere izah etmeyi 
zait addederim. (Sağdan, «"keseri güzellik ne 
demek» sesleri) Arz edeyim, îstanlbul halkının 
dünyada müstesna hasletleri, (beşeri iyiliği efen
dim... (Gülüşmeler) 

Çok muhterem arkadaşlanm, hakikaten İs
tanbul Belediyesi İstanbul şeKri lâalettayin bir 
şehir değildir. İstanbul hakikaten yardıma 
muhtaç ve lâyıktır. Lâyık ve muhtaç olduğu 
bu yardımı İstanbul'dan esirgememek icabeder. 
İstanbul kendisine yapılanı ziyadesiyle iade ede
cek bir göz bebeğimizdir. İstanbul'un çok altın
daki kıymetlerle, bağlı oldukları bol döviz ge
tiren nice merkezler vardır. İstanbul bunların 
hepsinin üstündedir. Çünkü bütün vasıflan 
nefsinde toplamıştır. Bu itibarla arkadaşları
mızın temennileri diğer belediyelerin de yardi-
ma muhtacolduğunu ifade etmekten ibarettir. 
Bu "tahsisatın aynen kabulünü bilhassa istirham 
ediyorum. 

REİS — Sırrı Turanlı. 
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SIRRI TURANLI (Adıyaman) -r- Muhterem 

arkadaşlanm, seçim bölgem olan Adıyaman 
Türkiye'nin mahrumiyet bölgelerinden biridir. 
Buna rağmen İstanbul'a ayrılmış bulunan bu 
tahsisatın Adıyaman ve diğer vilâyetlere aynl-
masma gönlüm razı olmuyor. 

Mahrumiyet bölgesi vilâyetlerden birinin 
mebusu arkadaşınız olarak İstanbul'a aynlan 
bu tahsisatın tamamen kabulünü rica ederim. 

REİS — Kemal Sanibrahimoğlu! 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlar, İstanbul hakikaten tari
hî turistik ve çok güzel bir şehrimiz olup ya
pılan yardımın daha birkaç misli yardıma lâ
yıktır. Bu^da hepimiz müttefikiz. Müstesna 
bir tabiat ğüzelliğiğine mâlik olan bu şehre bir 
de iıisan elinin ve emeğinin eklenmesi sureciyle 
daha büyük imkânlar temin edilmesini ve bu 
şehir güzelliğinin artınlmasmı candan isteriz. 

Ancak arkadaşlanm; şunu açıkça ifade ve 
kabul etmek lâzımgelir : Türkiyenin hattâ zen
gin bilinen öyle vilâyetleri vardır ki, içinden 
geçen lâğımlarının üstü dahi örtülü değildir, 
içinde çocuklar, bile boğulmaktadır. Maalesef 
Adana'da bâzı mahallelerin lâğımları bu vaziyet-^ 
tedir. Bunlan karşılamaya belediye bütçesi ki
fayet etmemektedir. * 

Arkadaşlar İstanbul tarih boyunca birçok 
milletlere makarn Hükümet olmuş ve pek çok 
imtiyazlara sahip ve mazhar bulunmuştur. Os
manlı İmparatorluğu devrinde de İstanbul bir
çok nimetlere ğarkolmuş bulunmaktadır. Hat
tâ sakinleri askere bile alınmamıştır. (Soldan, 
«faslla alâkası ne?» sesleri) 
1 REİS — Fasılla alâkası yoktur, Kemal Bey. 
, KEHAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Fasılla alâkası mevcuttur.? Tarih boyunca 
birçok nimetlere, imtiyazlara gark olmuş bir 
şehirdir. Anadolu'da şehirlerin lâğımlannm 
üzeri örtülmemiş iken hattâ yalın ayak gezen 
Türk köylüsünün parasını bu şehrin kaldınm-
lanmm- indirilmesi, meydanlannm indirilmesi 
kaldmlması..... 

REtS -— Lütfen fasıl üzerinde konuşunuz. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Şimdi bu bütçe, Sayın Reis, bütün köylünün, 
bütün şehirlinin, bütün bir 26 milyonun alnıte-
rinin karşılığıdır. 

REİS — Beyefendi; tümü üzerinde değilsi
niz, fasıldasınız. 
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KEMAL SARIÎBRAHÎMOĞLU (Devamla) 

— Fasıl bütün bir milletin verdiği paranın bir 
kısmım teşkil ediyor. Başka ne konuşalım, rica 
ederim Reis Bey. 

Muhterem arkadaşlar; evet, belediyelere yar
dım edilmelidir, istanbul arslan payını almalı
dır, buna lâyıktır. Ancak, yardımı bütün be
lediyeler arasında âdilâne olarak tevzi etmek lâ
zımdır. Yoksa tarih boyunca ihsanlara gark ol
muş bir şehri tekrar ihsanlara gark edersek yan
lış olur, adaletsizlik olur. Bunu ise Büyük Mil
let Meclisine yakıştıramam. 

Mâruzâtım bukadardır. 
REİS — Mehmet Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar; îstanbu'un kıymeti, edebiyatımızdaki 
yeri, ta Nedim'in kasidelerinden itibaren her
kesçe malûmdur. Bizim istirhamımız bu işlerin 
bir programa bağlanmasıdır. îhtiyaç halinde 
bulunan belediyelere muayyen, ölçülere göre yar
dım yapılması lâzımdır, bu bir... 

îkincisi, Nusret Kirişcioğlu arkadaşımız, îs-
tanbulun tarihî ve turistik kıymetinden bahset
ti. öyle şehir ve kasabalarımız vardır M, bun
ların da tarihî ve turistik kıymeti küçümsene
mez. Bunlar da yardıma muhtaçtır. Bilmiyo
rum, belki yanlış anlamışımdır, eğer böyle ise 
tasrih etsinler, zaptedebildiğime göre Nusret 
Kirişcioğlu arkadaşım, İstanbul halkına müm
taz insan hasletleri izafe ettiler. Memleketimi
zin diğer yerlerindeki insanlar da bu hasletlere 
sahiptir. 

NUSRET KÎRÎŞÇÎOĞLU (Sakarya) — Di
ğer memleketlerin insanları ile bir Türk şehri 
olan İstanbul halkı arasında, demek istiyorum., 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bugün 
artık taşralılık - İstanbulluluk tefriki ortadan 
kalkmıştır. Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, 
bu tahsisatın hiç olmazsa gelecek yıllarda, arz et
tiğim esaslara göre tahsisini sayın Bakandan is
tirham ediyorum. 

REİS — Efendim; İstanbul'a nazaran, dün
ya yüzündeki diğer devletlerin bu tip şehirlerin
deki insanları mukayese ettiğini, yoksa Türk 
camiasında bir tefrika yapacak bir şey söyleme
diğini söz sahibi arkadaşımız tavzih etmiştir. 

Altı arkadaşımız daha söz talebetmektedirler. 
Bu arada kifayeti müzakere takrirleri de vardır, 
okutuyoruz, 
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* Yüksek Riyasete 

Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye arzını 
rica ederim. 

Bursa Mebusu 
Recep Kıran 

REİS — Kifayeti müzakere takririni reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Takrirler var okutuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
661 nei fasıldan 200 bin liranın tenzil edile

rek Maraş ve Tunceli belediyelerine verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 25 . II . 1959 

Tunceli Mebusu Maraş Mebusu 
Fethi Ülkü Emin Soysal 

REİS — Encümen iştirak etmiyor. 
Takriri nazarı dikkate alanlar.. Almıyanlar.. 

Nazarı dikkate alınmamıştır. 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 

Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

662 Kurulacak olan Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâleti ile Koordi
nasyon Vekâletlerinin her tür
lü masrafları (Bu tahsisatı 
mezkûr vekâletler başlıkları 
altında mevcut veya yeniden 
açılacak tertiplere aktarmaya 
Maliye Vekili salahiyetlidir) 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 000 00Ö 

664 6987 sayılı Kanun gereğince 
Petrol Dairesi Reisliğine yapı
lacak ödemeler 1 107 188 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

665 Çanakkale Âbidesinin ikmal 
inşaatı için 500 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

666 Atatürk Sanatoryomu çocuk t 
pavyonu inşaatına yardım 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeniden bir fasıl açılarak bütçeye ithalini is-
tiyen iki takrir vardır, okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

istilâ görmüş olmaları ve diğer tarihî ve 
içtimai sebeplerle ümran bakımından yurdumu
zun diğer bölgelerinden geride kalmış olan Kars 
Artvin, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Hak
kâri, Bingöl, Elâzığ, Erzincan, Mardin, Diyarba
kır, Siird, Sivas, Maraş, Urfa, 'Gümüşane, ve 
Tunceli illerinin kalkmdırılmalarını hızlandır
mak üzere ve Maliye Vekâleti 1959 bütçesinde: 

Doğu illerini kalkındırma fonu (Bakanlar 
Kurulu kararı ile sarf olunur). 

Adıyla açılacak hususi bölüme 50 milyon lira 
ödenek konulmasını arz ve teklif ederiz. 

Kars Van Ankara 
S. Atalay S. Erdinç • t. inan 
Sivas Kars- Hatay 

H. Ateşalp A. Yeniaras S. Hocaoğlu 
Maraş Uşak Mardin 

E. Soysal A. Rıza Akbıyıkoğlu M. Ali Arıkan 
Elâzığ Malatya Mardin 

N. öztürk K. Sürenkök S. Telliağaoğlu 
Tunceli Tunceli Niğde 
H. Aydın P. Ülkü *. V. Mengi 

Tunceli Gümüşane Elâzığ 
A. Bora S. Kadirbeyoğlu M. Altmdoğon 

Urfa Urfa Erzincan 
Y. Alhas A. Köksel H. Şahin 

Sivas Malatya Malatya 
N. Yara§ N.Kartal N. Akyurt 
Çankırı Sivas Sivas 

D. Akçaoğlu N. Çubukçu E. Imer 
Sivas Erzincan Ordu 

H. Ateşalp' R. Bayındır H. Yürür 
Kars Sivas Sivas 

M. Hazer A. Kangal H. Değer 
Sivas Ordu Tokad 

Ş. Moran F. Güley F. Ayanoğlu 
Mardin Sivas Ankara 

Ş. Dursun Y. Kocabay H. Tez 
Adana Çankırı Çankırı 

R. Tekeli K. Barlas E. Yalçmalp 
Çankırı Sivas Burdur 
K. Tabak T. Feyzioğlu A. Sipahi 
Ankara Zonguldak Adana 
Ü. Elli N. Diken M. Geçioğlu 

Van Zonguldak Adana 
F. Melen M. Saraç T. Yeğenağa 

Kırşehir Ankara 
O. Canatan M. Yeşil 
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RElS — Encümen, 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BlL-

GlN (izmir) — Muhterem arkadaşlarım, arka
daşlarımızın vermiş oldukları bu takrir Türki
ye'de epeyi zamandan beri kalmış bulunan bir böl
ge tefriki sistemini canlandıracak mahiyettedir. 
Yani memleketin doğusu, batısı, şurası, burası, 
ayrı bölgeler halinde mütalâa edilerek birta
kım hususi tedbirler talebedilmektedir. Halbuki 
Türkiye'de sekiz seneden beri yapılmakta olan 
hareketlerin, sarf edilen gayretlenin şu bölge
ye, bu bölgeye tefriki gibi bir mevzu yoktur. 
Topyekûn bütün memleketin kalkınması ve bü
tün milletin sarf edilen gayretlerden istifadesi 
için iktidanmızca ve B. M. Meclisince lâzım-
gelen gayretler sarf edilmiş ve sarf edilecektir. 
Biz Türkiye*nin imarının ve vatandaşların ter
fihinin, bölgelere ayrılmak suretiyle olacağına 
inanan bir zihniyetten çoktan kurtulduğumuz 
için hizmetleri bölgeler içinde parçalamak isti-
yen böyle bir takrire hiçbir şekilde iştirak et-
miyeceğimizi arz ederim. Değiştirilmiş olan bir 
zihniyetin yeniden tekevvününe müteveccih 
böyle bir takririn kabul edilmemesini bilhassa 
arz ve niyaz ederiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, sözcü bu teklifin bölgecilik zihni
yetini canlandıracağını iddia ile kabul edilmi-
yeceğini ifade ettiler. Bütün memleketlerde, 
muhtelif bölgeler arasında muvazenesizlikler 
mevcuttur. Bu muvazenesizliği hususi kanun
larla, programlarla halletmişlerdir. Şimdi size 
kısaca bu meseleyi başarmış bulunan italya'
nın nasıl hareket ettiğini arz edeyim: 

italya Vanolvi programı üzerinde yazılmış 
bir kitaptan bir kaç hususu'arz •edeyim: «ital
ya'nın muhtelif bölgelerinde hayat seviyesi 
farklı olup bâzı mıntakalarda, nüfusun üçte 
ikisini teşkil eden Cenup mmtakasında fark da
ha da artmaktadır.» Mmtaka muvazenesizlik
lerini bertaraf etıriek için iktisaden kalkınma
sının başlıca şartları şunlardır. Kısaca olarak 
mühim yerlerini okuyayım: 

«Cenup bölgesi evvelce izah edilen iktisadi 
geriliği dolayısiyle 10 sene zarfında oraya tah
sis edilecek yatırım yekûnu % 49 olacaktır. 
Bunun neticesi Cenup kalkınacaktır.» Zaman, 
kısa olduğu için okumuyorum. 

Cenubi - italya uzun asırlar ihmal edilmiş-
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ti. Vononi programı ile bu bölge ele almıyor I 
ve kalkmdırılıyor. Bir bölge plânının sayesin
de oluyor. Şarki - Anadolu, Orta - Anadolu,' 
Garbi - Anadolu'dan farklıdır. Maarif sağlık 
bakımından bu bölgeleri ele alsak; okur yazar 
nispeti veya okul nispeti iki vilâyet arasında 
% 80 ile % 10 arasında değişmektedir. Ara
daki bu farkı kapatmak için bütçenin cari he
saplarına güvenmek mümkün olamaz. Maarif 
Vekili buradadır. İlkokul yaptırmak için ken
disine gittiğimiz zaman listeyi çıkardı 500 bin 
lira Kars için ancak ayırabilirim, dedi. Ve
rilen 30 milyon liradır. Bu otuz milyon liradan 
Kars'a ancak 500 bin lira isabet ediyor. Veri
len parayı vilâyetlere taksim ediyoruz, dedi. 

Vilâyetler arasında bu kadar büyük fark
lar bulunmasını önlemek lâzımdır. Memleketin 
bütün bölgelerini bir hizada, bir seviyede yük
seltmemiz lâzım. Cari bütçe hesap ve imkânları 
ile bu farkı kapatmaya imkân yoktur/Bizim 
talebimiz uzun asırların tabiat şartlarının mey
dana getirdiği bu farkm kapatılmasıdır. Eski
şehir ile Kars'ın arasındaki farkın kapatılması 
bu şekilde mümkün olamaz, İktisaden geri ka
lan mahrumiyet bölgelerinin farkı vardır. Büt
çede mevcut câri hesap ve tahsislerin haricin
de 50 milyon liralık ayrı bir tahsisat konarak 
Doğu - Anadolunun zaruri ihtiyaçlarını karşı-
lıyalım. Asırların ihmaline uğrayan bu şehir
lerdeki farkları cari bütçenin içinde kapatmı-
ya imkârf yoktur. Eğer hususi olarak muayyen 
bir meblâğ ayrılmazsa bu farkın kapatılmasına 
imkân bıılunamıyacaktır. 

Maarif Vekili Muhterem' Celâl Yardımcı da 
1950 ve 1951 senelerinde benim hissiyatımı te
rennüm ve ifade ediyordu. Burada mevcut şart
lar içinde bu bölgenin kalkınmasının normal 
bütçe içinde olup olmıyacağını ifade etsin Şark 
vilâyetlerinin hususi ihtimama mazhar olmala
rını istiyordu. Şimdi kendileri de buradadır. 
Gelsinler hususi bir para ayrılmadıkça Doğu
nun mekteplerinin yapılmasına imkân olmadı
ğını yine söylesinler. Şayet Eskişehirle Kars 
arasındaki fark 5 yıl içinde kapanacağına kanni 
iseler benim de diyeceğim yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; Adliye Vekâleti 
53 mahkemeyi kapattığı zaman acı ile ifade ede- | 
yim ki, 48 i mahrumiyet mmtakalanndaki as
liye mahkemeleri olmuştur. Aynı muamele ya- I 
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pılıyor demiyorum, aradaki farkı kapatalım 
diyorum. Tabiatın getirdiği bu farkları'bütçe 
imkânları ile mevcut şartlar içinde beş on sene 
içinde kapatacağız desinler, bu farkı kapat
mak^ için de Sağlıkta, Nafıada, Maarifte şun
ları, şunları yapacağız desinler, kendileriyle be
raberim. Bu devam edip gidecek midir? Bu 
mahrumiyeti gidermiyecek miyiz? 

RElS — Mehmet Hazer! 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bu takrirde bendenizin de imzası var
dır. Biz bu takriri Behzat Beyin ifade ettiği 
gibi bir bölgecilik, bir coğrafi taksimata göre 
yapmadık. Sadece mahallî ihtiyaçların, bilhassa 
memleketin Şark'ı ve Garb'mdaki vilâyetlerinin 
arasındaki imarın inkişafı bakımından mevcud-
olan açıklığın bir an evvel kapatılması için yap
tık. Bu, arkadaşlar, bizim mevzuatımıza da gir-

vmiş bir anlayışın ifadesidir. Geçen sene Yüksek 
Meclisin kabul buyurduğu îmar ye iskân Ve
kâletinin vazife ve salâhiyetleri hakkındaki Ka
nunun birkaç maddesinde bölge plânlarının ya
pılması ve muayyen karakteri haiz olan yerlerin 
bir bölge olarak kabul edilmesi hükmü konmuş
tur. Bu hükümlerle bir bölgecilik esası değil, 
aynı karakteri haiz o'lari yerlerin bir bölge ola
rak kabulü esası düşünülmüştür. Bizim tçklifi-
miz de bu mahiyettedir. 

Sonra, geçen sene Behzat Bilgin arkadaşımız 
Ege Üniversitesine yardım yapılması hususun
da bir teklifte bulunmuştu. Bu sene de İstanbul 
için böyle bir tahsisat kabul edilmiştir. Biz bun
ları ne geçen sene ve ne de bu sene bir bölgeci
lik olarak düşünmedik. Tarihî, coğrafi ve iklim 
bakımından ve muhtelif sebepler dolayısiyle ha
kikaten birçok âmme hizmet ve tesislerinden 
.mahrum kalmış bölgelerimiz vardrı Bugün de 
Şark mmtakasmda bâzı yerlere mahrumiyet böl
gesi denmektedir. Bizim Memurin Kanunumuz
da da bu yerler hususi şartları olan yerler diye 
tasvibedilir. Ve muayyen memurlar buralarda 
iki seneden fazla, üç seneden fazla bulunduru
lamaz diye halen mer'i de hükümler vardır. Bu 
nasıl bir realitenin ifadesi ise, bizim talepleri
miz de bir realitenin ifadesidir. Arkadaşlar, ne 
derseniz 'deyiniz, bu memleketin coğrafî taksi
mat, iktisadi - vaziyet, sınai, kalkınma bakımın 
dan bir Şark ve Garp tefriki vardır. 

Bu takrirde ismi geçen vilâyetler içimle bir 
fabrika gösteremezsiniz. 
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HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Elâzığ'da 

var. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Sadece 

Elâzığ'da var, orada bir şeker fabrikası kurul
muştur ama, istisnaidir. Meselâ Kars'ta fabrika 
yapılması için mütehassısların raporları olduğu 
halde bugüne kadar bir şey yapılmamıştır. Ba
şını sallama Necmeddin Önder Bey! Bu bir va
kıadır, bir hakikattir. Şark'ta bu imkânlar mev-
cudolduğu halde, birşey yapılmadı. Meselâ bizim 
İğdır bölgesinin pamuğu var, Kars'ın yünü var
dır. Bunlarla bir dokuma fabrikasının kurul
ması mütehassıslar raporu icabıdır. Hayvan 
mahsullerinin kıymetlendirilmesi için bâzı te
sislerin ve arada bir soğuk hava tesisinin kurul
ması gene mütehassıslar raporu icabıdır. Et, 
yağ, süt gibi maddeler istihlâk bölgelerine nak-
ledilememektedir. (Soldan, «siz niye yapmadı
nız?» sesleri) 

Arkadaşlar, biz bu memlekete çok şeyler 
yaptık. Yalnız demiryollarını ele alırsanız ne 
kadar büyük işlerin yapıldığını anlarsınız. 

Arkadaşlar, bu siz, biz dâvası değildir. Bu 
realis bir tekliftir, ihtiyaçlar mevcuttur. Şark 
bölgesinin Garp bölgesine nazaran daha büyük 
nispette tesMere, yatırımlara ihtiyacı vardır. 
Devlet elinin bir an evvel uzanması lâzımdır. 

Vaktiyle bir pragram yapılmıştı. Bu progra
mın tatbikinde memleket bakımından fayda 
mülâhaza etmekteyim. 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, bu teklifi imza eden arkadaşlar, böl
gecilik zihniyeti ile teklif etmediler. Şimdi biz 
önergemizi, şehir ve kasabaların durumlarını 
göz önüne getirerek teklif ettik. 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Maraş da 
dâh\l miî 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Evet dâhil. , 
Bir noktayi yüksek nazarlarına arz. ederim, 

biz muayyen tarafları ültra modern şekilde imar 
ederek, hayat seviyesini Hilton Oteline kadar 
ilerletmeye çalışırken öbür taraftaki şehir ve 
kasabaları kaldırımsız, umumi halâsız, elektrik
siz perişan bir vaziyette ihmal edersek netice ne 
olur bilir misiniz ? Anormal nüfus hicretleri olur. 
O zaman gecekondular sıkıntısı altında dev]et, 
belediyeler, idareciler kıvır kıvır kıvranırlar. 
Şimdi Ankara'nın şu on, on beş sene içindeki âm 
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inkişafını düşünün, kenar mahalleleri gezin, is
tanbul'a gidin, kenar mahallelerini gezin, izmir'e 
gidin, kenar mahallelerini gezin, 10 - 15 sene 
zarfında buralara yerleşen nüfusun hayat şart
larını tetkik edin. Sebebi? Sebebi şu! Bulundu
ğu şehir ve kasabalara bakıyor, sonra askere ge
liyor, oradakiy aşayışa bakıyor, insanlara bakı
yor, kendi memleketinden bambaşka, istanbul'
da Hilton'un önünden geçerken benim dahi ağ
zım sulandı, fakat içine giremedim, istanbul'a 
vatandaşlar anormal bir muhaceretle yerleş
mekte, gelişi - güzel iskâna tâbi tutulmaktadır. 
Bu suretle diğer yerler boş kalmaktadır. Bu 
yüzden istihsal işleri sarsılmakta ve gittikleri 
bu^ehirleein nüfusu yükselmektedir. Bölgeciliği 
biz mi yapıyoruz sayın sözcü? 

Şimdi Maliye; Vekilinden soruyor ve rica 
ediyorum : 1950 den bugüne kadar Eskişehir'e, 
Erzurum'a, Maraş'a, Kars'a ne miktar kalkınma 
parası ,sarf edilmiştir? Lütfen bu rakamları ver
sinler. Ayrıca Aydın'a ne kadar sarf edilmiştir? 

NAİL GEVECt (Aydın) — Bugün Aydın'm 
200 köyünde hâlâ mektep yoktur. 

EMlN SOYSAL (Devamla) — Sevgili kar
deşim, canım efendim... 

RElS— Hatibe müdahale etmeyin, rica ede
rim konuşabilsin. 

EMlN SOYSAL (Devamla) — Beyefendi ev
velâ iyi dinlemeyi öğren. Aydm'a verilmesin 
demiyorum, Maraş'a verilsin dediğimiz gibî Ay
dm'a da verilsin, Eskişehir'e de verilsin, istan
bul'a da verilsin ama aynı nispet dâhilinde şu 
arz ettiğim şehirlere de verilsin diyorum. Mu
ayyen bir ölçü dâhilinde bu şehir ve kasabalar
da vatandaşlar insanca, sıhhi ve kültür içinde 
yaşasın. Sizin bizim mazhar olduğumuz gibi de-
miyeyim hiç olmazsa insan haklan bakımından 
bâzı hakların tediyesi için bu tahsisatın verilme
sini rica ediyorum. 

Bendeniz bölgecilik noktasından teklif yap
madım. Sözcünün bu sözü yanlıştır. Eski devri 
bölgeci devir diye adlandırmak olmaz. IJski dev
ri yeni devri bırakın, eski devir yeni-devir der
seniz benim cebimde pek çok vesika var, oku
rum, eski devir ile yeni devrin ne olduğunu 
anlarsınız. (Soldan, «Oku, oku» sesleri) 

Reis Bey, müsaade eder misiniz, okuyayım. 
(Soldan, pku öku sesleri) 

RElS — Hayır efendim, mevzuun dışında 
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olan bir vesikayı müzakere mevzuu edemeyiz 
arkadaşlar. (Soldan, «okusun okusun» sesleri) 
Konuşturmam efendim, okusun demek ne demek 
efendim? Olamaz! 

Buyurun, Maarif Vekili. 

MAARİF VEKlLl CELÂL YARDIMCI (Ağ
rı) — Efendim, vekâletimize ait bir rakamın 
izahında bir zühule düşüldüğü kanaatindeyim. 
Bunu tavzih etmek isterim. 

Sim Atalay arkadaşımız, «Aydm'a ne veril
di, Kars'a ne verildi?» dedi. Yanlış bir beyan
dır. / 

Aydın köy okullarına yardım faslından 1 
milyon 900 bin lira, Kars için 2 milyon 830 bin 
lira verilmiştir. (Soldan, alkışlar) * 

MEHMET HAZER (Kars) — Vekü Bey, 
mektep adedlerini söyler misiniz? 

RElS — Buyurun, encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M, M. BEHZAT BÎL-

GlN (İzmir) — Şimdi; takrir sahibi arkadaş
lar bir taraftan bölgecilik yapmak istemiyoruz 
diyorlar, diğer taraftan da geliyorlar, tamamen 
bölgecilik mevzuu üzerinde fikirler ve yanlış 
iddialar serd ediyorlar. Geliyorlar buraya diyor
lar ki; köy okullarına yardımda garba ne ka
dar yardım yapılmışsa şarka da o kadar yar-
6ftm edin. öyle değil, raporumuzda bunların lis
tesi var. Meselâ İzmir'e 200 bin yardım ya
pılıyorsa Kars'a 800 bin, İstanbul'a 150 bin 
Sardım yapılıyor. Ve bu böyle gidiyor. Yani en 
ziyade okuldan mahrum vilâyetlere en fazla 
yardım yapılıyor. Maarif Vekili burada misalini 
verdiler. Şimdi yalnız maarifte mi böyledir? 
Bizim Encümenimizde Karayolları bütçesi mü
zakere edilirken, Nafıa Vekili ifade etti, biz de 
iftiharla dinledik. Dedi ki; «Şarktaki Kara
yolları Şebekesi İzmir'dekinden daha çok mü
kemmeldir. İzmir'in karayolları şarktaki birçok 
vilâyetin karayollarından daha geridir.» Biz bu
nunla hakikaten iftihar ediyoruz, izmir'de de 
daha iyisinin yapılacağını ümidediyoruz ama 
şark illerindeki karayolları bir âbide olarak 
meydanda dururken arkadaşlarımızın doğu mm-
takasmda imar işleri olmuyor demeleri ne de
mektir? Bütün hususlarda Türkiye'de bugün 
şarkla garp, şimalle cenup arasında vatanın hiç
bir köşesinde fark yoktur. Her yere aynı şekil
de gayret sarf edilmektedir. Ancak, ihtiyacı 
fazla olan yerlere daha fazla bir sarfiyat yapıl-
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dığı zaman diğer iller bundan memnun olmak
tadır. 

Mehmet Hazer ve Sırrı Atalay diyorlar ki; 
«Ege Üniversitesi bütçesinden şu tahsisatı iste
mişiz» efendim, Ege Üniversitesi bölgecilik mi 
ifade eder ? Aynı şekilde Erzurum, Trabzon Üni
versitelerini kurduk. Üniversiteler elbette ku
ruldukları yere göre isim alırlar. Biz bu üniver
site ve yüksek okulları yurdun her tarafına da
ğıtmak istiyoruz ve her yerde kuruyoruz. Böy
lece birçok şehirlerimiz bu maarif hizmetinden 
nasiplerini alacaklardır. Doğu illerine ayrı tah
sisat... diyorlar. Böyle tahsisat vardı. C. H. P. 
devrinde 10 milyon konuldu, ama ne oldu? Ne 
oldu? Doğuxolduğu yerde ve mahrumiyet için- / 
de durdu. Şimdi böyle bölge tahsisatı olmaksı
zın doğu illerinde ümran eserleri, maarif eser
leri, sağlık eserleri birbirini takibetmekte ve hu
susi tahsisata lüzum hâsıl olmamaktadır. Çün
kü bizim için Doğu - Anadolu, Batı - Anadolu, 
Kuzey veya Güney - Anadolu yoktur. Topye-
kûn Türk vatanı vardır. Ve bu vatanın her ta
rafının gelişmesi için gayret etmekteyiz muhte
rem arkadaşlar. (Soldan; bravo sesleri, alkışlar) 

RIJÎS — Kemal Sariibrahimoğlu. 

KEMAL SARllBftAHlMOĞLT» (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, hakikaten takririn is
tanbul'a yapılan yardımla aynı zamanda gelme
si çok isabetli oldu ve arkadaşlarımız hakika
ten birer pişkin politikacı olarak burada istan
bul'a yapılacak yardımı müdafaa ederken takın
dıkları tavır ve tutundukları mantık yolu ile bu 
meselede tamamen tersine Ijrir seyir takibettiler. 
Bu manevrayı esefle müşahede etmiş bulunuyo
ruz! (Soldan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu sayılan vilâ
yetlerimizin hepsi uzun senelerden beri mahru
miyet bölgesi olarak kısmen kabul edilmiştir. 

BEHZAT BİLGİN (izmir) — O sizin devri
nizde idi. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bugün mahrumiyet bölgesi olarak kabul edi
len yerlere gidip bir müddet kaldıktan sonra 
feryatları ayyuka çıkan memurun bu şikiâyeti 
resmen kabul edilmektedir, bir. 

Sonra bunu coğrafya'da bu şekilde kabul et
miştir. Hepiniz harita görmüş insanlarsınız. Tür
kiye coğrafyasını tetkik ettiğiniz zaman göre
ceksiniz; eağrafya da, bu böl-geyi bir mahrumi-
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yet mmtakası olmaya mahkûm etmiştir. Arka
daşlarımız diyorlar ki, tabiatın bu ağır yükünü 
biraz hafifletelim. Osmanlı. İmparatorluğundan 
sonra Halk Partisi zamanında vaki ihmalleri te
lâfi zımnında bu bölgede yapılan çalışmalara de
vam edelim ve adaletsizliği daha da hafiflete
lim. (Soldan bir mebus; «Halk Partisi neler 
yaptı, anlat öğrenelim») Bunun misalleri çok
tur, burada izahı uzun sürer. («Doğuda neler 
yaptınız, bir misal» sesleri) O devirde Celâl Ba-
yar Başvekildi, ondan sorun. 

Arkadaşlar bir kere tabiî ve tarihî şartlar 
tarafından bir adaletsizlik yaratılmıştır. Fevka
lâde kötü şartlar içinde bulunan bir bölgenin 
kalkınması ancak fevkalâde tahsisatla olabilir. 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Adana'ya 
ne istiyorsun Kemal, onu söyle... 

KEMAL SARIlBRAHlMOĞLU (Devamla) 
— En az İstanbul'a verdiğinizi istiyorum. 

Bir milletin millî bünyesinin sıhhat ka
zanması, kültür, iktisadi imkânlar ve yolun 
bütün memleket sathına hiç olmazsa müsavi 
imkânlar dâhilinde gitmesiyle mümkün olur. 
Millî bünyenin sıhhati, tarihin ve tabiatın ya
rattığı adaletsizlikleri önlemenin yolu ancak-fev
kalâde tahsisat ile mümkün olabilir. 

Maarif bütçelerinde raportörlerin uzunboy-
lu üzerinde durdukları mevzu şudur. Maarif 
dâvası bugünkü imkânlar, bugünkü tahsisatla 
mümkün değildir, karşılanamaz. Topyekûn 
maarif için, istenen bir imkân muayyen bir
kaç vilâyet için de evleviyetle istenmekte
dir, ve istenmesi iktiza eder. Bu itibarla ar
kadaşlarımın bunu bir bölgecilik olarak kar
şılamasını doğrusu acayip buldum. 

İstanbul'a verilen imkânlar, oraya temin 
edilen nimetler için bir bölgecilik zihniyeti ile
ri sürülmüyor da hakikaten her bakımdan 
yoksulluk içinde, yardıma muhtaç bir bölge 
kalkınması için yapılması istenen yardımın, 
bölgecilik şeklinde kabulü yersiz ve mesnetsiz
dir. Takrir, âdilâne bir gayeye matuftur. Ka
bulünü rica ederim. 

BEİS — Mehmet Dölek söz sırasını Hilmi 
Çeltikçioğlu'na veriyor. 

HİLMİ ÇELTİKÇİOĞLU (Artvin) — Muh
terem arkadaşlarım, bir Şark mebusu olarak 
konuşacağım. 

.im o: i 
Bu vatanın Şarkı Garbı yoktur. Böyle bir 

tefrik yapılmaması lâzımşelir. Ben Artvin
liyim, Artvin'e Halk Partisi iktidarı zamanın
da hiçbir şey yapılmamıştır. 36 kilometre yol 
yapmışlardır, bütün yaptıkları da budur. De
mokrat Parti iktidara geldikten sonra 500 ki
lometre yol yapılmış ve 70 küsur milyon lira 
sarf edilmiştir. 

HASAN •' TEZ (Ankara) — Halk Partisi 
çay fabrikası yaptı. 

HİLMİ ÇELTlKÇÎOÖLU (Devamla) — 
Artvin'de çay fabrikası yapıldı dediler, ilk 
çay tecrübesi Kemalpaşa nahiyesinde yapıldı 
ve iyi, netice alındı. Fakat 15 sene çay ektir
mediler Artvin'de müstahsil köylü çay ekmek
ten mahrum kaldı. 51 de çay ekildi. Beş se
ne geçtikten sonra, geçen sene çaydan beş 
milyona yakın para girdi Köylü para aldı. 
Bu sene Hopa'da altı milyona çıkacak bir 
çay fabrikasının temeli atıldı. 20 milyon lira 
sarfı ile bir asit fabrikası yapıldı, Murgul'da. 
30 milyonun üstünde sarf edilerek bir kont-
ralit fabrikası yapılıyor. (Sağdan «ne alâkası 
var?» sesleri.) t 

RElS — Teklif ettiğiniz kanunda Artvin 
himayeye muhtaçtır, yardım lâzım diyorsu
nuz. Artvin mebusu da cevap veriyor. 

HİLMİ ÇELTİKÇİOĞLU '(Devamla) — 
Bütün kazalarımızda hükümet konakları, sağ
lık merkezleri yapıldı. Hastanenin temeli atıl
dı. Sanat okulları yapıldı. Lise açıldı, mual
lim mektebi açıldı. Niçin istismar ediyorsu
nuz? Şarkı Garbı diye birşeyi yoktur vatanın! 

Kasım Gülek 1953 senesinde Artvin'e gel
diği zaman «bu mmtakalar hudut olduğu için 
bir şey yapamadık, kusura bakmayın» dedi ve 
itirafta bulundu. Hopa'da iskele yapıldı, etüd-
leri ikmâl edild^ bu sene de limanın temeli , 
atılacak. Şarkta, Hopa'da liman,., ne demektir,# 

Şarklı mebus hemşehrilerim, arkadaşlarım? (Gü
lüşmeler.) 

Şarkda mektep yaptırdıklarından bahsettti-
ler. Artvin'deki mektepler için 10 bin lira 
bile sarf etmemişlerdir. Bizim köylerde mek
tepleri köylü dayakla, zorla yaptı. Polemik 
yapmasınlar, Anadolunun durumu malûmdur! 
(Soldan : Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli al
kışlar) 
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Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerelerin kifayetinin reye vazını saygıy

la arz ederim. 
Muğla Mebusu 

Sadi Pekin 

Yüksek Reisliğe 
Maliye bütçesine ait teklif üzerindeki müzâke

reler kâfidir. Reye vazını rica ederim. 
Rize Mebusu 

Osman Kavrak 

REÎS — Usul hakkında Mehmet Hazerî 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar; mevzu mihverinden inhiraf ettirilmiş, 
başka istikametlere götürülmüştür. Birtakım 
lüzumlu, lüzumsuz sözler, birtakım yanlış 
müşahedeler ifade edilmiştir. Mıntakaları adına 
konuşan arkadaşlar hakikatleri tahrif etmişler
dir. Buna cevap verebilmek, bu yanlışlığı tas
hih edebilmek için müsaade edin konuşayım. 
Hattâ Maarif Vekili dahi yanlış söylemiştir, 
onu da tashih edeceğim. 

RJ3ÎS — Kifayet takrirlerini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kars Mebusu Sırrı Atalay ve arkadaşları
nın okunan takririnde yeni bir fasıl açılarak 
buraya 50 milyon lira tahsisat konması teklif 
edilmektedir. Bu takririn nazarı dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir takrir daha var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Yüksek tahsil talebe teşekküllerine yapılacak 

yardımları karşılamak üzere Maliye Vekâleti 
Bütçesinin yardımlar kısmında yeniden açılacak 
667 nci fasla 200 000 liranın ilâvesini arz ve 
teklif ederiz. 

Sakarya 
T. Barış 
Kayseri 

D. Turan 
Tekirdağ 

Z. Erataman 
îzmir 

K. Serdaroğlu 
Kütahya 

î, Haznedar 

Bilecik 
M. Erdem 

îçel 
M. Dölek 

Konya 
H. Â. Keymen 

Kayseri 
F. Apaydın 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Adıyaman 
S. Turanlı 
> Urfa 

ö. Yüksel 
Çorum • 

K. Terzioğlu 
Bingöl 

E. Yıldız 
Rize 

O. Kavrakoğlu 

1959 O : 
Konya 

E. Birand 
Artvin 

H. Çeltikçioğlu 
Erzurum 

M. Eyüboğlu 
Bursa 

H. Ülman 
Samsun 

N. Ulusoy 
Manisa 

î. Yalkm 
Kastamonu 

Ş. Esen 
Bursa 

R. Kırım 
Giresun 

• M. Şener 
îçel 

S. Köknar 
Trabzon 

M. R. Tarakçı 
İstanbul 

F. N. Çamlıbel 
Manisa 

N. Körez 
Konya 

H. R. Atademir 
Konya 

S. Sayın 
Manisa 

O. Ocakoğk* 

1 
Trabzon 

M. Golöğlu 
Aydın 

F. Batur 
Konya 

H. ölçmen 
îçel. 

Y. Karabulut 
Manisa 

S. Akis 
Kocaeli 
D. Erol 

Gazianteb 
S. Ünlü 
Kocaeli 

N. Unat 
Denizli 

î. Hadımlı 
Adıyaman 
A. Yaşar 

oğlu , 
Okunamadı 

Afyon K. 
M. öztürk 

Konya 
N. Tahralı 
* Samsun 

A. Saraçoğlu 
îzmir 

N. Davran 
îzmir 

îçel 
H. Fırat, 
Samsun 
E. Anıt 

Erzurum 
H. Numanoğlu 

Çanakkale 
N. Ural 
Artvin 

M. Bumin 
Bolu 

î. Gülez 
Gazianteb 
S. İnal 
Giresun 

M. Hemiş 
Erzurum 

R. S. Burçak 
Bursa 

Y. Teksel 
Trabzon 
P. Sanaç 

Diyarbakır 
F. Arığ 
Samsun 

H. Tekay 
Bolu 

î. Gülez 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
izmir 

E. D. Başar 

O. Kapani 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Takriri encümene istiyoruz. 

RElS — Bu hususta söz almış arkadaşlar 
varsa da, takriri encümen istemektedir, veriyo
ruz. 

F. Lira 

701 Yapı onarımı ve küçük: yapı
lar 5 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et- / 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

711 Ma'kina, alet ve malzemeler 
onarımı 37 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-

. miyenler... Kabul edilmiştir. 
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735 

736 

741 

742 

743 

744 

Lira 

745 

Millî emlâk tefevvüz ve satın-
alma masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

- 3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yatırımlar için İstanbul Tek
nik Üniversitesine 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilm^ıir. 
Yatırımlar için îstanfbul Üni
versitesine 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilir »\1 ir 
Yatırımlar için Ankara Üni
versitesine 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul ediliştir." 
Yatıranlar için Hudut ve Sa
hiller Sıhat Umum Müdürlü
ğüne 
REİS — Kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 
6023 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (B) fıkrası gere
ğince Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına 

2 000 000 

685 500 

5 133 001 

2 467 000 

2 122 000 

50 000 

6 000 000 

RBÎS — Buyurun, Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — 6623 sayılı Ka

nun gereğince, bu fasılda Türk Havayollarının 
zararlarını kapatmak için 6 milyon lira tahsi
sat veriknek isteniyor. Ayşaı konuya Encümen
de de temas ettim. Orada tatmin edici bir ce
vap alamadığım için tekrar, burada temas etmek 
zorunda kalıyorum. 

Mufoterem arkadaşlarım, Türk Havayolları, 
Dervlet işletmeciliğinden Anonim Şirket haline 
getirilmiş ve Ibu işletmenin daha rasyonel çalı
şabilmesi fyedef tutulmuştur. Halbuki, görülüyor 
ki, 'her yıl zarar ediyor ve zararı umumi muha
sebeden kapatılıyor. Bu şirketin bir yabancı İn
giliz şirketi ortağı da vardır. 

ŞVL hususun bilhassa açıklanmasını istirham 
ediyorum, bunu encümenden öğrenemedim: Bu 
6 milyonluk yardım yapıldığı zaman, şirketin 

1959 C : İ 
'bilançosu kârlı mı çıkacak, yoksa yalnız zararı 
mı kapanacaktır? Eğer kârlı duruma gelecekse, 
o zaman yabancı ortak hissesine düşen kârı 
transfer ettirme imkânını bulacaktır. Sonra, bu 
şir'ketin zararla çalışmasının sebepleri vardır. 
Uçak sayılarında artış olmadığı halde personel 
sayısı 600 <̂ en 2 300 e çıkarılmıştır. Bunun se
bebi de işi olmıyan birçok: Demokrat Partilile
rin ve ahbaplarının buraya yerleştirilmiş olma
sıdır. 

REİS — Mevzu içinde kalmanızı rfca ede
rim. 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Reis Bey, mü
essese zarar çdiyor. Zararın selbeplerini izah et-
miyelim mi? Niçin zarar ediyor, onu-söylüyo
rum. Lüzumsuz yere personel kadrosu şişiril* 
mekte, aMbaplar tâyin edilmektedir. 

Bir de bilet satış işyeri iyi idare edilmiyor. 
Bilet almak istiyorsunuz, yer yoktur diyorlar. 
Fakat hava meydanına gittiğiniz zaman daima 
'boş yer bulunduğunu görüyorsunuz. Bunun da 
ıslahı lâzımdır. Mademki, Hazineden yardım ya
pılıyor. Bu işlerin iyi idare edilmesini istemek 
bizim vazifemizdir. 

BÜTÇE EN. M. M. BEHZAT BİLGİN (İz
mir) — Arkadaşlar, Rıza Tekeli arkadaşımız her 
halde mevzuu hiç tetkik etmeden mütalâa serd 
etmişlerdir. Bir defa fbu anonim şir'ketin faali
yetine aidolan mütalâaları Maliye Vekâleti büt
çesini alâkadar etmeyip, Münakalât Vekâleti 
bütçesini alâkadar ettiği için orada geniş nis
pette konuşmak imkânları vardır. 

f 
Diğer taraftan, 6 milyon lirayı bir zarar 

karşılığı telâkki ediyorlar. Bu 6 milyon liranın 
zararla hiçbir alâkası yoktur. Arkadaşımız iyi 
tetkik etmiş olsaydı, bunun böyle olduğunu gö
recekti. Nitekim gerekçede bu husus için veri
len izahat şudur : 

(6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) 
fıkrası gereğince Türk Havayolları Anonim Or
taklığına : 

6623 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (B) 
fıkrası gereğince hisse senetleri karşılığı olarak 
her sene 10 000 000 lirayı geçmemek üzere 
30 000 000 liraya kadar Hazinece nakden tedi
yede (bulunulması kabul edilmiş bulunduğundan 
1959 yalında 6 000 000 lira konulmuştur.) 

Binaenaleyh, sermayesi Devlet tarafından 
temin edilen ve sermayesi bütçe tahsisatı ile 
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(karşılanan fbir anonim şirket olduğundan zarar
la hiçbir surette alâkası yoktur. Zarar var mı
dır, yok mudur bu hususu Münakalât Vekâleti 
bütçesinde sorabilirsiniz. Kaldı ki, bu i§ bir ana-
nim ortaklık işi olmakla beraber, bir âmme hiz
meti olduğu da hiçbir zaman nazardan kaçmaz. 
Hulâsa Rıza Tekeli arkadaşımızın zarar olarak 
göstermekte olduğu miktarın, zarar olmadığını, 
sermaye olduğunu arz edeyim, mesele bitsin. 

REİS — Ferid Melen. 
FERlD MELEN (Van) — Efendim, iben baş-

. ka bir noktaya temas edeceğim. Yüksek malûm
larınız olduğu veçhile, son Gider Vergisi Kanu
niyle Nakliyat Vergisi hava yolcularına da teş
mil edilmiştir. Bendeniz bu yaz Van'a çocukla
rımla beraber seyahat ederken, birer öğrenci 
olan çocuklardan Nakliyat Vergisi aldılar. Ben 
dedim M, talebe, Nakliyat Vergisinden muaftır. 
Kanun sarihtir. «Biz, dediler, kanun manun 
bilmeyiz, talimatı tatbik ederiz. Sadece müra
caatımı kçydedin» ben hakkımı ararım dedim, 
Maliye Vekâletine müracaat ettim, Gelirler 
Umum Müdürlüğü tetkik etti, «Haklısın, biz ya
zarız dediler, yazdılar. Şirket tebliğ çıkardı, ta
lebeden Nakliyat Vergisi alınmıyacak diye. Fa-
fkat bir hafta sonra bu tebliğini geri aldı. Tek
rar Maliyeye müracaat attim. O günden bugü
ne kadar bir netice çıkmadı. Bendeniz paramı 
geriverin diye müracaat etmedim. Bu şikâyeti 
buraya yapmak için geriye para istemedim. 

Birçok vatandaşlardan haksız yere vergi 
alınmaktadır. Acaba bu müessese; beş on kuruş 
ecnebi sermaye iştiraki dolayısiyle, kendini ka
nunun haricinde mi görüyor, bilmiyorum. Ma
liye bir şey yapmamıştır ve yapmamaktadır. 
(Sağdan, «Cevapsız kaldı» sesleri) 

RElS — Fasıl hakkında tadil teklifi yofe. 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

748 Yatırımlar için Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Umum 
Müdürlüğüne 15 846 928 

REİS — Esat Mahmut Bey, buyurun. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendini, Türk Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Umum Müdürlüğüne bu fasıldan geçen 
sene 4 milyon küsur lira verilmişti bu sene 15 
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milyon küsur lira verilmek isteniyor. 

Şimdi Türk Devlet Hava Meydanları için 
bu sene bu fasıldan istenen 10 milyon liranın 
nerelere sarf edileceği hakkında bir malûmat 
yoktur. Yalnız huzurunuzda, verilecek olan 
bu on milyon liranın hiç obmazsa Şark ve Ce
nup bölgelerindeki hava meydanlarına birer 
pist yapılması için sarfının temin edilmesini bil
hassa rica ediyorum. 

Hükümetten yerden göğe kadar bunu iste
meye hakkımız vardır. Tasavvur ediniz, îstan-
buldan meselâ benim seçim bölgem olan Urfa'-
ya 'gidebilmek için üç gün üç gece seyyahat et
mek lâzımdır ve bir de ecnebi bir memlekete 
girip çıkmak, gümrük muayenesi yaptırmak 
ve bin bir türlü müşkülâttan geçmeniz ve on
dan sonra memleketinize vâsıl olmanız imkânı 
mevcuttur. Yani, istanbul'dan Urfa'ya gitmek, 
istanbul'dan Londra'ya gitmekten daha zor ve 
daha uzun zamana mütevakkıftır. Bunun tek 
çaresi, Urfa'da, Maraş'ta, Mardin'de birer tay
yare meydanı yapmaktan ibarettir. Bu meydan
lar yapılır ve betönlaştırılırsa tayyareler iner, 
bu suretle de qrada oturan vatandaşlar, hiç ol
mazsa ömürlerinin uzun zamanlarını yollarda 
sarf etmek mecburiyetinde kalmazlar. Bu fa
sıldaki tahsisatın, mahrumiyet bölgelerinde ya-
şıyan vatandaşların hizmetine sarf edilmesi mu
vafık olur, kanaatindeyim. * 

RElS — Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-
GlN (izmir) — Muhterem arkadaşlar; Hava 
Meydanları işletmesi Umum Müdürlüğü bir 
mülhak bütçeden ibarettir. Esas bütçesinin mü
zakeresi esnasında müzakere edilecektir. Bura
da mevzuubahsolan sadece Hazinenin mülhak 
bütçeye olan yardımıdır. Arkadaşımız bundan 
istifade ederek söz aldılar, fakat mevzuu Ma
liye Vekâletini alâkadar etmemektedir. Mülhak 
Bütçe görüşüldüğü zaman üzerinde tekrar söz 
açılır. 

RElS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

751 Vekâlit servisleri için satın-
alınan muhtelif makina ve ar
şiv malzemesi ile ilgili her çe-
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şit masraflar '' % 170 000 
REÎS — Kabul edenler... Et- * 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun • gereğince 
satmalmacak taşıtlar • 7 941 000 

REİS — Rıza Tekeli. 

RIZA TEKELİ (Adana) —. Efendim, 752 
nci fasılda vekâletlere 4 tane makam arabası 
alınması için tahsisat konmuştur. Yalnız bun
ların fiyatları muhteliftir. Başvekâleti bir ta
rafa bırakryorum, diğer üç vekâletten Mali
ye'Vekâletine 100 bin liraya, başka bir "vekâ
lete 150 bin liraya, diğer bir vekâlete de 125 
bin liraya makam arabası alındığı görülmekte
dir. Madem ki, Maliye Vekâleti yeni bir ara
bayı 100 bin liraya alıyor, niçin diğer vekâlet
ler de aynı fiyatla almıyorlar? Aynı fiyatla alı
nırsa hem müsavat temin edilmiş hem de bin
lerce lira tasarruf yapılmış olur. Bu .yolda bir 
de takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

REİS — Takriri okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Vekâleti bütçesinin 752 nci faslının 

12 ve 32 nci maddelerindeki makam arabala
rı alınmak için konulan 125 ve 150 bin liralık 
tahsisatı arm 24 ncü maddesindeki gibi 10C bin 
liraya indirilmesini arz ve teklif ederim. 

Adana Mebusu 
Rıza*Tekeli 

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

GİN (İzmir) — Efendim, bu makam arabala
rının hepsi,; aynı marka olarak düşünülen ara
balardır. Malzeme Ofisi tarafından itha> edile
cektir. Henüz fiyatları malûm olmadığı için bu 
şekilde takdir edilerek bu tahsisat konulıfcuş-
tur. Tahsisatın indirilmesi için bir zaruret ol
madığı kanaatindeyiz. Bu arabaların alınması 
için ne kadar gerekiyorsa, bu tahsisat dâhilin
de o kadar sarf edilecektir. Bu bakımdan tak
rire iştirak etmiyoruz. 

REİS — Takririn nazara alınmasını reyle
rinize arz ediyorum, dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir nazarı itibara 
alınmış ve encümene verilmiştir. 

Lira 

1 000 000 

15 000 000 

753 Darphane için satınahnacak 
makina ve âletler 1 250 000 
REİS — Kabili edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. ' ı 

771 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

772 Sermayesine mahsuben Ziraa% 
Bankasına • - \ 

.REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

773 , 3202 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi gereğince ihtiyat ser
mayesi olarak Ziraat Banka
sına 1 000 000 
REİS — Kabul Edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

776 6400 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin (B) fıkrası gere
ğince Devlet Melzeme Ofisi-
Ümum Müdürlüğüne • - 1000 000 
REİS — Kabul edenler... îTT 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

778 5591 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesi gereğince sermayesi
ne mahsuben Makina ve Bam
ya Endüstrisi Kurumuna 20 000 000, 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

779 6143 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 15 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

790 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolla
rı Umum Müdürlüğüne 78 825 600 

• REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 528 884 105 
REİS — Kabul edenler... .Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Yatırımlar için Devlet Su |ş-
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481 805 001 

8 000 000 

5 972 000 

16 000 000 

1 5000 000 

801 

802 

803 

804 

805 

leri Umum Müdürlüğüne 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

793 Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kurumuna 3 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

794 6327 sayılı Petrol Kanununun 
4 neü maddesi gereğince taah
hüt olunan (B) grupu hisse se
netleri için yapılacak ödeme
ler 3 223 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

795 6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesi gereğince Orman 
Umum Müdürlüğüne 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

796 6845 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Halk 
Bankasına 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

797 Yatırımlar için Ege Üniversi
tesine 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

798 Vakıflar Umum Müdürlüğü-
no / 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

799 Ankara'da yapılacak yurt si
tesi inşaatına yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

/ — Devlet Borçlan 

REÎS — Devlet Borçlan bütçesinin fasılları- | 8 1 $ 
na geçiyoruz. j 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Söz rica ediyo- j 
i rum. i 

REÎS — Maliye Vekâleti bütçesinin heyeti \ 
umumiyosi üzerinde konuşulurken bu husus da^j 821 
müzakere edilmişti. Cereyanı müzakere bu şe
kildedir. Bu da sizin Grup Sözcünüz tarafın- j 
dan teklif edilmiştir, zabıtlarda vardır. Fasılları | 826 
•okuyoruz, birer birer reylerinize arz edeceğim. 1 

806 

817 

Lira 

1 034 092 

Emeldi, dul ve yetim aylıkları 133 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vatani hizmet aylıkları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mülga 551 sayılı Kanun gere
ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı" Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

137 000 

28 788 072 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim ayhkla-
riyle vatani hizmet tertibinden 
ödenen aylıklarda yapılacak 
değişikliklerin gerektirdiği her 
türlü masraflar karşılığı 
REÎS — Kabıü edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2463, 2614, 4057, 4625, 4275, 
4938, 5072, 5185, 5864, 5382, 
6218, 6583, 6764 ve 6804 sayılı 
kanunlara istinaden yapılan is
tikrazlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3532 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 

REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4649, 4604 ve 5433 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak öde
meler 
REÎS — Kabul edenler... Et- ' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
'miyenler... Kabul edilmiştir. * 
2434, 4171, 5676, 6377, 6849, 
6336, 5824, 1375 ve 2745 sayılı 

50 000 000 

101887 500 

40 000 

1 340 000 

1 000 000 

\ 780 -
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kanunlar gereğine^ yapılan is
tikraz ve temin olunan kredi
ler 108 739314 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

J — Maarif Vekâleti bütçesi 

4. — Ankara Üniversitesi 1959 malı yılı Bük
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni nyazbatası 
(1/259) (1) 

» 
5. — İstanbul Üniversitesi 1959 malı yılı Büt

çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/267) (2) 

6. —- İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/268) (3) . , 

7. — Ege Üniversitesi 1İ959 malî yıh Büt
çe kanunu lâyihası ye.Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/264) (4) 

8. *— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1859 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/260) (5) 

REİS — Maarif Vekâleti bütçesinin, Ankara 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tek
nik Üniversitesi, Eğe Üniversitesi, Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğü bütçeleriyle beraber 
umumi müzakeresine başlıyoruz, 

Söz alanlar : 
Turhan Feyzioğlü (Sivas), 
Mehmet Hüsrev Ünal (Diyarbakır), 
Ferda Güley_ (Ordu), ' 
Ahmet Morgil (Rize), > '' 
Şemsettin Ataman (Kars), 
M. Reşit Tarakçıoğlu (Trabzon), 
E. Mahmut Karakurt (Urfa), 
Kasım Küfrevi (Ağrı), 
Fethi Ülkü (Tunceli), 
Nuriye Pınar (İzmir), 

(1) 46 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 44 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 45 S. Sayılı matbua zabtın sonundadır. 
(4) 47 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(5) 43 S, Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Emin Soysal (Maraş), v 
Osman Turan (Trabzon), 
Rauf Bayındır (Erzincan), 
Hilâl Ülman (Bursa) 
Halil Gürün (Maraş), x 

Sadık Erdem (Antalya), 
Fazıl Yalçın ^Kırşehir), 
Halil Turgut (Diyarbakır), 
İbrahim Us (Kars) 
Aleksandros Hacopulös (istanbul), 
Sait Erdinç (Van), 
Danyal Akbel (İzmir), i 
Abdullah Koksal (Urfa), 
Ali Lâtif oğlu (İsparta), 
Şahap Kitapçı (Tokad), 
Hamza Eroğlu (Adana), 
Sırrı Atalay (Kars), 
Hasan Tez (Ankara), 
Ferit Melen (Van), 
Osman Bölükbaşı (Kırşehir), 
Osman Canatan (K^şehir), • 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir), 
M. Ali Arıkan (Mardin), 
ibrahim İmirzalıoğlu (Ankara), 
Ahmet Yılmaz (Sivas), 
Ahmet Karamüftüoğlu (Adana), 
Ali Menteşoğlu (Adana), 

*Rıza Tekeli (Adana), 
Selim Soley (Ankara). 

MEHMET HÜSREV ÜNAL (Diyarbakır) — 
Reis Bey Encümen adına söz rica ediyorum. 

REİS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MEHMED 

HÜSREV ÜNAL (Diyarbakır) — Muhterem ar* 
kadaşlar, Türkiye'de maarif hizmetleri her de
virde bu milletin ve Devletin hassasiyetle, ve 
ehemmiyetle takibettiği bir mevzu olagelmiş
tir. Bu millet ilme ve irfana daima tahassür 
dolu gözlerle bakmışı âlime ve hocaya en bü
yük itibar ve mevkii vermiş, onü daima ayrı 
bir kıymet hükmü ile değerlendirmiştir. Fakat 
maalesef bütün bu itina, bu ihtimam ve bu iti
bara rağmen maarif özlenen inkişafı göstereme
miş; irfan sahamız mahdut ve çorak kalmış
tır.' 

Hiçbir politik düşüncenin tesirinde kalma
dan iftiharla ifade edebiliriz ki, Yüksek Mec
lisin tetkikine sunulmuş bulunan 1959 yılı Ma
arif ve Üniversiteler bütçesi; yılların biriktir* 
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diği geri kalmayı silmek hattâ kazımak yolun
da iktidarımızın nasıl büyük/bir azim ve iştiyak 
içinde bulunduğunu gösteren cesaret dolu bir 
vesikadır. Tenkyl etmek sanatının lezeti, mu
halefet yakmış olmanın zevki olmasa; hiç şüpe 
etmiyorum ki, muhalefete mensup muhterem 
arkadaşlarımız da bu kürsüye gelirler Hüküme
te ve D. P. iktidarına bizler gibi takdir ve teb
riklerini esirgemezlerdi. 

Hislerini tevkif sıkıntısı içinde kalmamala
rını muhalif arkadaşlarımızdan beklemekteyiz. 

1959 Maarif Bütçesi, Vekâlet olarak 
605 077 022; Üniversiteler olarak 99 537 999 
lira, ki ceman 704 615 221 liradır. , Bu seviye, 
rakam ve nispet olarak şimdiye kadar maarif 
hizmetine ayrılan tahsisatın en yükseğidir ve 
bir fikir vermek için arz edeyim, 1943 yılı 
umumi bütçesinden 217 897 872 lira fazla ve 
1950 yılı umumi bütçesinin de yarısı kadardır. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, maa
rif sahasında iktidarımızın katetmiş bulundu
ğu mesafe büyüktür ve imkânın müsaadeasi ci
hetinden en yüksek bir randımandır. Bunun if
tihar payı hepimizindir. 

Yalnız şu fnoktayı belirtmeme müsaadenizi 
rica edeceğimi; maarifin ilerlemesini münhası
ran bir Maarif Vekâleti hizmeti olarak almak, 
onu mektep inşası ve öğretmen yetiştirilmesi 
mevzuu olarak mütalâa etmek hatadır. 

Maarif hayatının ilerlemesi birçok faktörle
re bağlıdır. 

1. — Millî gelirin artması mevzuudur. 
2. — Nüfusun köylerden şehirlere akması me-

* selesidir. 
3. — Sanayinin gelişmesi; ziraatle uğraşan 

<sınıfm azalması ve sanayiye kayması meselesi
dir. 

Yüksek malûmunuzdur ki, Türkiye henüz 
istikbâlinin oluşu içindedir. 

Bu arada bütün bu vâsi gayretlere rağmen 
yılların ve ihmalin biriktirdiği ihtiyaçları bir
kaç senelik mesai içinde önliyebilme imkân
sızlığının takdirini insafınıza terk ederim. Hiç 
sanmam ki, bu şartlar ve bu azametli ihtiyaçlar 
muvacehesinde bundan daha iyi natice alınabil
sin. 

Hükümeti ve maarif camiyasmın fedakâr 
mensuplarını sarf etmiş bulundukları üstün me
saiden dolayı huzurunuzda minnetle yadetmek-
ten kendimi alamıyorum. 
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Maarif Vekâleti bütçesi ile birlikte, yüksek 

tetkikinize sunulmuş bulunan üniversitelerimi
zin bütçeleri müzakere edilirken üniversiteden 
ve onun muhtariyeti meselesinden bahis açma
maya imkân yoktur. 

Şunu peşinen arz etmek isterim ki, bâzı mef
humlar fikir piyasasında bilhassa son zaman
larda hafif bir tetkika dahi tâbi tutulmadan 
fazla tedavüle mazhar olmaktadırlar. Üniversite 
muhtariyeti meselesi de bu şekilde bir mazha
riyete kavuşmuş bulunmaktadır. 

Bu akademik müessese ile uzaktan dahi bir 
fikir münasebetini tesbite imkân bulamadığımız 
nice kimseler, Türkiye'de" üniversite muhtariye
tinin mevcudolmadığmdan veya zedelendiğinden 
bahseder olmuşlardır. Tabiî bu arada muhalefete 
mensup muhterem arkadaşlarımız ve matbuat da 
üniversite muhtariyetinin kısıldığından, işleme
diğinden acı, acı şikâyet etmektedirler. / 

Üniversite muhtariyetinin cemiyetin her züm
resinde bu kadar geniş alâka toplaması mucibi 
memnuniyettir, sevindiricidir. Zira müessesele
rin efkârı umumiyeye mal olması, onca kabul 
görmesi hayatiyetlerinin ve istikballerinin en 
büyük teminatını teşkil eder. 

Yalnız, Türkiye'de hakikaten şikâyet edil
diği gibi bir üniversite muihtariyeti buhranı var 
mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım; bu suale müspet ve
ya menfi bir cevap vermeden evvel muhtariyet mü
essesesinin dünyada ve Türkiye'mizde geçirmiş 
bulunduğu istihaleye kısa da olsa, bir göz at
mak icabeder. 

Hemen şunu arz edebilirim ki, dünya yüzün
de standart bir üniversite muhtariyeti müesse
sesi mevcut değildir,, olmamıştır ve olmıya-
caktır. 

Tarihi seyrini takibedecek olursak görürüz 
ki, üniversiteler : 

(M6dieVale) üniversite ilmî bir korpçrasyon
du, iştigal mevzuu okutmaktı. Okutmak hakkı 
orta çağda ancak korporasyona dâhil olanlara 
verilmişti. Bu üniversiteler Devlete karşı tama
men bağımsız idiler. Fakat 19 ncu yüz yılın or
talarına doğru Avrupa memleketlerinin ekseri
sinde üniversiteler devletleştirildi ve âmme mz-
meti organizmine ithal olundu. Artık ilim ve me
deniyet büyük inkişaflar kaydetmiş; üniversi
teler asrın kendilerine tahmil ettiği azametli 
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meseleleri ortaçağın Lonca gücü ile ifa edemez 
hale düşmüşlerdir. 

ilim ve teknik terakkiyat, inkişaf ettikçe üni
versitelerin kendi kendilerine yaşama imkânları, 
tahribe uğramış ve üniversite, hayatiyetini, de
vamını Devletin geniş mikyaslı yardımları için
de bulmuştur. 

Üniversitelerin kısaca malî ve ilmî diye iki
ye tefrik edilen muhtariyeti kayıtlanmış ve 
Devletin murakabesine tâbi tutulmuştur. Bugün 
hâkim olan kanaate göre, üniversitelerin malî 
sahada mutlak istiklâli tamamen mümkün ola
mamaktadır. 

Çünkü devletin verdiği bir paranın sarf tar
zına tamamen bigâne kalması millete karşı mev
cut mesuliyet prensibi ile kabilitelif değildir. 

Devletin üniversiteye para vermemesi ve 
üniversitenin kendi kendine yaşamaya çalışması 
bugünkü modern üniversitenin muazzam ihti
yaçları bakımından mümkün değildir. Bu böyle 
olunca Devletin yardımını ve onunla birlikte 
malî murakabesini kabul etmek icabeder. Esa
sen bir âmme hizmetinin tamamen kendi başına 
bırakılması idare hukuku prensiplerine de teta
buk etmez, ingiltere'de hususi teşebbüslerin elin
de bulunan yüksek bâzı öğretim müesseseleri^ 
için dahi Devletin malî murakabe ve teftiş hak
kı tanınmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, keyfiyet ilmî muhta
riyet bahsinde de böyledir. Bu hususta size muh
telif memleketlere ait mevzuat ve o memleketle-
rih bu sahada otorite tanınanlarının fikirlerin
den pasajlar okuyacağım, : 

Britanya eğitim kongresinde konuşan Camb-
ridge Üniversitesi siyasi bilgiler Prof. Enıest 
Barker : «Hocanın hürriyeti diğer bütün hürri
yetler gibi hukukla' çevrilidir. Akademik bir 
müessesenin hukuku ise kısmen meslekî ahlâkın 
yazılı olmıyan kaideleri, kısmen de yazılı bâzı 
prensiplerden ibarettir. 

«Yazılı olmıyan bu kaideler hocanın sınıfı' 
partizan görüşlerin neşir yeri olarak kullanma
sına mâni olur. 

«Belki parti görüşleri ile umumi görüşleri 
katî olarak ayıracak bir çizgi bulmak müşkül
dür, fakat herkes kabul eder M, böyle bir çizgi 
mevcuttur ve profesör, sınıfta bunu aşmakta 
serbest değildir. 

«Üniversitelerin/ ilmî muhtariyetini Devletin 
her türlü müdahalesinden mutlak bir şekilde 
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müstakil addetmek, en liberal bir Devlette dahi 
derpiş olunamaz. Çünkü yüksek öğretim vazife
lerinden bir tanesi de devletin ihtiyaç duydu
ğu memurları ve mütehassısları yetiştirmektir. 
Bu bakımdan Devlet, müstakbel ajanlarının for
masyon tarzına nezaret ,etmek zorundadır. 

«Modern üniversite bütün cemiyeti kaplıyan 
geniş eğitim sisteminin biri parçasıdır.» 

Üniversite kendini umumi eğitim sistemine 
uydurmak mecburiyetindedir; yok'sa eğitim sis
teminin üniversiteye uyması beklenemez. Eği
tim sistemi içtimai bir idealin neticesidir. Bu 
içtimai ideali ise parlâmento tesbit eder. Bina
enaleyh üniversite parlâmentonun terbiye sis
temi olarak tesbit edeceği içtimai ideallerle 
bağlı olmak lâzımdır. 

Meselâ bütün hürriyetlerin ana vatanı olarak 
tanıdığımız Fransa'da üniversitelerin muraka
besi; müfredat programlarını bir kanun veya 
nizamname ile tesbit etmesi, ilmî ve akademik 
payelerin devlet tarafından tevcihi, devlet imti
hanları ihdası şeklinde tezahür etmektedir. 

Halen Fransa'da fakülte dekanları, üniversi
teye bağlı mektep müdürlerini vekil tâyin eder. 

Rektörlerin tâyini de Vekile aittir. 
Maarif Vekili bugün dahi Paris Üniversite-, 

sinin rektörü unvanını muhafaza etmektedir. 
Ve bizim anladığımız mânadaki rektör (Vice-
recteur) titri ile hizmetini ifa eder. 
/^ Görülüyor ki, muhterem arkadaşlar, çrtada 

/ idia edildiği gibi ne malî ve ne de fikrî bakım
dan devlete karşı müstakil bir üniversite tipi 
asrımızda mevcut bulunmamaktadır. 

Muhtariyet mefhumu içtimai, iktisadi, me
deni şartlar içinde birçok tahavvüller geçirmiş 
ve her memleketin sosyal yapısına uygun bir 
hüviyet iktisabederek cemiyetin ve devlet 
strüktürünün mümtaz bir parçası haline gel
miştir. 

Bu bapta yapılacak her türlü mukayeseler 
bizi hiçbir salim neticeye isal edemiyeceği gibi, 
millî bünyemize de uygun düşmiyeceği şüphe
den vareste olmıyacaktır. Üniversitemiz zaman 
içinde millî bünyemizde kendine has istihalesini 
yapmakta ve hüviyetini iktisabetmektedif; 

iftiharla söyliyebiliriz ki, üniversitelerimiz 
kendilerine mevdu hizmeti vatan içinde ve dı
şında emsalleri seviyesinde liyakatle yapmakta
dırlar. Bugün Türk üniversitelerinin sesini bey
nelmilel topluluklarda duymak mümkündür. 
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Fakat bu sahada erişilen merhale şüphe yok 

ki, kâfi değildir. Üniversitelerimizin bu yolda 
daha fazla mesafe kat'etmelerini arzu ediyorsak i 
onları bu ilmî atmosferleri içinde imkân ile teç- • 
hiz edelim. , , ! 

îktidanmızm bu yolda sarf ettiği ve etmek- j 
te olduğu gayretler rakamlar halinde nazarı \ 
tetkikinizde bulunduğu için bu bahse girmeyi ] 
lüzumsuz addederim. * • s j 

Hulâsa olarak şunu arz etmek isterim ki : ' 
Üniversitelerimiz asrın anlayışına uygun ilmî \ 

ve fikrî muhtariyet içindedirler. Onlara, poli- i 
tik sebeplerle kendilerinde meveudolmıyan bir j 
nakîsayi izafe suretiyle aksi bir tezi müdafaa | 
etmiyelim. j 

Üniversitelerimizi ilmî ve fikrî atmosferleri j 
içinde tealileri mesabesinde* serbest bırakalım, ! 
zira üniversite hiçbir politik fikrin imal ve ihraç > 
yeri değildir. (Soldan, alkışlar) ! 

REÎS — Ferda Güley. I 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem arka- j 

daşlar, konuşmasını üniversite muhtariyeti üze- j 
rinde yapan Mehmet Ünal arkadaşıma pek çok 
teşekkür ederim. Zira bendeniz de beş dakikalık j 
zaman riyaziyesine intibak edebilmek için ma- j 
arif meselelerinin tümünü bir tarafa atıp, sade- j 
ce, Ünal arkadaşımın ifadelerine göre her ne j 
kadar yetkim yoksa da, üniversite muhtariye- j 
tine tevcihi kelâm edeceğim. ı 

Muhterem arkadaşlar; .; 
Evet, bu yıl da maalesef yine beş dakika ola- | 

rak tesbit edilen konuşma hakkımızın zaman di- I 
siplinine boyun eğip, engin maarif meseleleri j 
içinden hüzünle geçiyor, sadece mânevi ve fik- j 
rî enfrastrüktürlerimizin en baş unsurlarından j 
biri olmak haysiyeti ile muhtar üniversite konu- ! 
sundaki görüşlerimizi arz ediyorum. 

C. H. P. (tek partili Cumhuriyet tejimi) ile I 
sağlanabilecek maddi, mânevi faideleri milletine 
âzami ölçüde sağladıktan sonra, yine bu rejim
den gelen bâzı içtinabı gayri mülorn maddi, mâ
nevi zararlara artık bir son vermek üzere 1945 
yılında çok partili gerçek Cumhuriyet ve de
mokrasi rejimine girdi ve siyasi parti mücade
lelerinin asgari tecrübeden de mahrum, en kız
gın ve yıkıcı ölçülerle yapıldığı bir zamanda ilk 
iş olarak 13 Haziran 1946 da Üniversite Muh
tariyeti Kanununu çıkardı. Maksat ilmin, bilgi
nin ışığını yolcusu olduğumuz demokrasi yolu-

1969 O : 1 
nun karanlıkları üzerine çevirmek, yani bu çe
tin yolu, bu bilmediğimiz yolu üniversitelerimi
zin rehberliği altında yürümekti, o vakitki ana-
muhalefet partisi olan D. P. siyasi mevcudiye
tinin bir tarafına muhtar üniversite, diğer ta
rafına düşündüğünü düşündüğü gibi, korkma
dan yazabilen matbuat kanadım takarak 1950 
de iktidar tepesine yükseldi ve ilk iki yılın za
fer havası geçtikten sonra bu kanatların kendi
sini aynı zamanda çıktığı tepederi indirmeye de 
sebebolabileeeğini görerek onları yoldu ve ate
şe attı. 

Muhterem arkadaşlar, bu teşbihi tarih sıra-
siyle reajize ediyorum: 

Sene 1953, D. P. 6185 sayılı Kanunu çıkardı 
ve ilim adamlarının siyasi teşekküllerde vazife 
almaları ve siyasi yayın ve beyanlarda bulun-
malaçı menedildi. Yani bizim yaktığımız lâmba
nın fitili kısıldı. 

Sene 1954, 4 ncü ay, D. P. 6422 sayılı 2 nci 
kanunu çıkardı ve ilim adamları da Temyiz Re
is ve hâkimleri gibi görülen lüzum üzerine işten 
çıkarılabilir ve bu takdirde hiçbir şikâyetleri 
dinlenilemez hale getirildi. Yani bizim yaktığı
mız lâmba biraz daha kısıldı. 

' Sene yine 1954, 7 nci ay. D. P. 6435 sayılı 3 
ncü kanunu çıkardı ve ilim adamları senatonun 
elinden Maarif Vekilinin emrine alındı. Yani 
kâmil mânasiyle, batılı mânasiyle lâmba sön
dürüldü. 

Muhterem arkadaşlar, evet, bizim yaktığımız 
iTİuhtar üniversite lâmbasını, programın 38 nci 
maddesinde (Üniversiteler ilmî ve idari muhta
riyete sahibolmalıdırlar.) diyen D. P. söndürdü. 

Arkadaşlar, D. P. liderlerine ve Maarif Ve
killerine hâkim olan zihniyet şudur: 

«Siyaset ilme müdahale etmemeli ama, ilim 
de siyasete müdahale etmemeli.» Bu söz aynen 
Sayın Yardımcı*mndır. Fakat nasıl olur Celâl 
Bey? Politika ilme müdahale etmemelidir, doğ
ru ama, buna karşılık olarak, ilmin de politika
ya müdahale etmemesi mümkün değildir. Ne
den? Sadece şundan efendim: Çünkü «Hayatta 
en hakikî mürşit Hükümetin veya her hangi bir 
Maarif Vekilinin görüşü değil, ilimdir» 

Muhterem arkadaşlar, muhtar üniversiteler 
de hür adalet ve hür matbuat gibi mânevi inf-
rastrüctürelerin yani temel müesseselerin başın
da gelirler. Nafıa^Vekili Sayın îleri arkadaşımı
zın dinamitler patlatarak meselâ Seyhan Barajı-
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nıl veya Çatalağzı Elektrik Santralini berhava 
etmesiyle Sayın Celâl Yardımcı arkadaşımızın 
üniversite muhtariyetini yıkması, veya yıkılmış 
olarak eline verilen bu müesseseyi tamir ve ih
ya edeöeğine onun yıkık halde kalmasından ve' 
daha yıkılmasından memnun ve mesut olması 
arasında ne fark var? (Sağdan, alkışlar) 

' REİS — Ahmet Morgu! * 
AHMET MORGİL (Bize) — Muhterem ar

kadaşlarım, hiçbir Devlet hizmeti küçümsenemez. 
Ancak, bâzı devirlerde, bâzı Devlet hizmetleri 
büsbütün ehemmiyet kazanır. 

Cejniyetlerin kemali, maddi ve mânevi cep
helerinin muvazeneli bir şekilde inkişafına bağlı 
olduğuna göre, bugün giriştiğimiz büyük kal
kınma hareketleri ve yöneldiğimiz siyasi istika
met muvacehesinde maarif hizmetleri hakikaten 
büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Samimî olmıyan tenkidleri bir tarafa bıra
kalım, günün şartlarını, icaplarını, imkân ve 
zaruretlerini hesaba katmıyarak ham ve aşırı ide
alist olan bir tenkidin hakikatleri görmesine, 
.realiteyi bulmasına ve binaenaleyh insaflı ol
masına imkân yoktur. *f 

Maarif hizmetleri ve Maarif Vekâletinin faa
liyetleri hakkındaki mütalâlarımızı bu hakika
tin ışığı altında toplıyacak olursak, Maarif Ve
kâletine ve maarif mensuplarına teşekkür etmek 
icabeder. «t 

Maarif Vekâletinin mesaisini değerlendirir
ken kanaatimce şu esaslı nokraları gözden geçir
mek lâzımdır : 

1. Muhtelif yıllarda verilen tahsisat, 
2. Memleketteki okul, öğrenci ve öğretmen 

sayısı, 
3. Maarif Vekâletinin ihtiyaçları zamanın

da görüp görmemesi ve maarif mesele ve dâvala
rını ele alma derecesi. 

Burada ister istemez iktidarlar devreleri ara
sında bir mukayeseye gitmek mecburiyeti var
dır. Ama ne yapalım; çalışmıyan takbih, çalışan 
takdir edilir. Bu, tabiîdir. Muhtelif yıllarda 
verilen tahsisat rakamları yanımda, fakat vakit 
kısa olduğu için 1949 la 1959 arasında bir mu
kayese yapmakla iktifa edeceğim. 1949 da Ma-; 
arif Vekâletine verilen tahsisat, 165 732 843 
liradan ibaret iken bu yıl yani 1959 da verilen 
tahsisat 610 286 022 liradır. Görülüyor ki dört 

' misline yakın bir yüksejiş vardır. 

,1959 0 : 1 
Üniversitelere gelince; 1949- da bütün üniver

sitelerin tahsisat yekûnu 27 404 216 liradan 
ibaret iken bugün 101 008 099 liradır. Arada 
hemen hemen 4 misline yakın bir yükseliş var
dır. Bunlar iktidarımızın maarif "hizmetlerine 
verdiği büyük ehemmiyetin delilidir. Vakit ol
madığı için sadece öğretmen, okul ve öğrenci sa-" 

. yılarmdaki artış yüzdelerini veriyorum : 
Okul binalarındaki artış nispetleri : 
1950 - 1959 arasında ilkokullarda % 73, orta

okullarda % 114, liselerde % 100, öğretmen 
okullarında % 50, teknik okullarda % 75, üni
versitelerde % 100, yüksek okullarda % 100. 

öğrenci sayısı : İlkokullarda % 51, orta ve 
liselerde % 240, öğretmen okullarında % 25,5, 
teknik okullarda % 81, üniversite ve yüksek 
okullarda % 100 dür. 

öğretmen sayısındaki artış : İlköğretimde % 
135 tir. Eğitmenler sayısında da eksilme olmuş
tur. 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
AHMET MORGİL (Devamla) — Ortaokul 

ve liselerde % 41,6 dır. Teknik öğretim saha
sında öğretmenlerin serbest sektörde "daha ka- -
zançlı işler bularak ayrılmaları sebebiyle cüzi 
bir eksilme olmuştur. Üniversite ve yüksek 
okullarda % 64 bir artma olmuştur. 

REİS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede
rim. 

AHMET MORGİL (Devamla) — Bunlar ik
tidarımızın maarif hizmetlerine verdiği büyük 
ehemmiyeti göstermektedir ve bu itibarla Maarif 
(bütçemize gönül hoşluğu ile kabul reyi yerece
ğimi arz ederim. 

REİS — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
C. H. P. Meclis Grupu adına Turhan Feyzi- / 

.oğlu. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA TUR
HAN FEYZİOĞL (Sivas) — Muhterem arka
daşlarım; 

Millî Eğitim meseleleri üzerinde, C. H. P. 
Meclis Grupunun başlıca görüş ve .tenkidleri-
ni Yüksek Heyetinize arz edeceğim. 

Müddet tahdidi sebebiyle çok şüfrıullü ve 
mütenevvi olan meselelerin ancak bir kısmına 
dokunabileceğim için, konunun djğer eephele- •• 
rine arkadaşlarım temas etmişlerdir ve edecek
lerdir. 
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En başta ele alacağımız dâva ilköğretim 

davasıdır. 
İlköğretim ve ümmilikle mücadele bahsin

de enerjik bir hamleye muhtacolduğumuz ka
naatindeyiz. 

Cumhuriyet devrinde sarf edilen gayret
lerle eğitim alanında aldığımız neticeler el-
betto küçümsenemez. 1927 de % 10,6 olan okur
yazar nispeti, 1935 te % 20 ye, 10 yıl sonra 
% 30 a, 10 yıl sonra yani 1955 te % 40 a, var
mıştır, 

Fakat maalesef, Türkiyemiz okur - yazar nis
peti bakımından bir Unesco araştırmasının 
dört büyük gruba ayırdığı milletlerarasında 
hâlâ en geri gruba dâhildir. Balkanları, Orta 
ve Güney - Amerikayı bir yana bırakınız, Sey
lân bizden ileridedir. Birmanya bizden ileri
dedir. 

Dünya nüfusunda okuma - yazma vasatisi 
bizim % 40 ımızın çok üstünde olup, % 66 yi 
bulmuştur. 

'Kadın ve bilhassa erkek nüfusta okur - yar 
zar yüzdesinin Cumhuriyetten beri az çok de
vamlı ve sevindirici bir şekilde yükselmesi, 
bize süratli nüfus artışının yarattığı büyük 
bir problemi unutturmamalıdır : Memleketimiz
de, 6 yaşından yukarı nüfusta okuma - yazma 
bilmiyenlerüx mutlak rakam olarak sayısı, 1927 
sayımından bugüne kadar azalmamış, aksine 
artmıştır. 

6 yaştan yukarı nüfusta 1927 Türkiyesinde 
9 milyon 390 bin ümmi vardı. Bu rakam 
(1940 - 1945 arasındaki kısa bir azalma dev
resi istisna edilirse), sayımdan sayıma artarak 
1955 de Türkiye'de 6 yaşından yukarı ümmi 
vatandaş sayısı 1927 dekine nazaran 2 mil
yon 100 bin fazlasiyle 11 milyon 490 bine yük
selmiştir. 

Çeyrek asır didinmeden sonra, okur - yazar 
olmıyan vatandaş sayısında 2 milyonu aşan 
bir fazlalık!!.. 1960 sayımında bu rakamın da
ha da yükselmiş olduğunu görürsek hayret et
memeliyiz. 

Devamlı nüfus artışı, mevcut okul, öğret
men ve malzemenin yernie zamanla yenisini 
koymak ihtiyacı hesaba katılırsa, bugünkü sis
temle, ve bugünkü yatırım temposiyle, ilköğre
tim dâvasını görünür bir gelecekte halletmemi
ze imkân olmadığı aşikârdır, 

1959 C : 1 
Muhterem arkadaşlarım, 
Büyük Meclisin çok iyi bildiği üzere, 1953 

de 5 nci Maarif Şûrası 12 yıllık bir ilköğretim 
plânı kabul etmişti. Bununla ilgili kanun ta
sarısının aynı yıl bütçe müzakerelerini mütaa-
kıp Meclise sunulacağı iktidar tarafından ilân 
edildi. 

23 Şubat «1953 günü Maarif bütçesi ko
nuşulurken, İkinci Menderes Hükümetinin Maa
rif Vekili Tevfik İleri bu. kürsüde : «İlköğre
tim konusu hazırlanan tasarı ile tamamen ay
dınlığa çıkarılmıştır.» diyordu. Hazırlandığı söy
lenen tasarı o yıl Meclise gelmedi. 

Ertesi yıl, 1954 Şubatında yeni Maarif Ve
kili Sayın Burçak, 12 yıllık plânm hazır ol
duğunu tekrar ediyordu. Fakat beklenen ta
sarı o bütçe yılında da Meclise sunulmadı. 

3 ncü Menderes Kabinesi kuruldu. 23 Şu
bat 1955 günü Sayın Celâl Yardımcı bu kür
süde, Muhalefete cevap verirken aynen şöyle 
diyordu : «I^aarifin programı var mı diyor
lar?. Ona ne şüphe. Huzurunuza getirmek üze
re bulunduğumuz İlk Tedrisat Kanunu ile bu 
memleketin ilköğretim dâvasını kökün&en hal
letmek bir programdır... Maarif Vekilliğim za
manında ilk iş olarak bu kanun üzerinde du
rulmuş, eksikleri tamamlanmış, Meclisi Âliye 
seVka amade bir hale gelmiş bulunmaktadır.. 
Bu kanunun memleket dâvasında ç<$z büyük ih
tiyacı Ikarşılıyacağma.. Şaheser bir kanun halin
de tecelli edeceğine inanıyoruz. Bütçe müzake
relerini mütaakıp Heyeti Celilenize tevdi edebi
leceğimizi arz ve ifade etmekle bahtiyarlık, du
yarız.» 

Sayın Vekil, kendi tâbiri ile, bu 'kesin, va'di 
yapmak bahtiyarlığını duymuş, fakat ne yazık 
ki, memleketi bu güzel va'din gerçekleştiğini 
görmek bahtiyarlığından mahrum etmişjtir. 

Tarih 26 Şubat 1956. Yine Maarif bütçesi 
konuşuluyor. Bu defa 4 ncü Menderes Kabinesi 
iktidarda ve- vadetmek sırası Prof. Ahmet 
özel'dedir : «İlköğretim Kanunu hazırlanmış 
durumdadır... Pek yakında Yüksek huzurunuza 
sunulmuş olacaktır.» 

Bir bütçe yılı daha geçiyor. Yüksek Meclise 
ve millete verilen kesin söz yine tutulmuyor. 

Tarih 26 Şubat 1957. İktidar ve muhalefet 
mebusları aynı sualleri soruyorlar, aynı Vekil, g 
aynı va'di, aynı kesîıüükle tekrarlıyor : «İlk-
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öğretim Kanunu üzerinde Hükümet olarak mu
tabakat halindeyiz. Çok kısa bir zamanda bu 
fka f̂tn lâyihasının Yüksek huzurlarınıza sunula
cağını ümit ederim.» 

Bu ümit de boşa çıkıyor. 
Yıl 1958. Artık karşımızda 5 nci Menderes 

Hükümeti ve Maarifin başında yeniden Celâl 
Yardımcı var. Encümende soruyoruz. 4 yıl önce 
fbu kürsüde «Şaheser bir tasarı halinde hazırdır. 
(Bütçe müzakerelerinden' hemen sonra Meclise 
sevk edeceğiz» dedikleri tasarı hakkında, ara
dan 4 uzun yıl geçtikten sonra, aynı Vekil ar
kadaşımız şu cevabı veriyor : 

«12 yıllık programı ihtiva eden İlköğretim 
Kanunu üzerinde çalışmaktayız.» 

Tarih 26 Şubat 1958: Bu kürsüde yine Sayın 
Yardımcı tenkidleri cevaplandırıyor : «İlköğ
retim Kanununun derdest olduğunu ve Meclise 
takdim edileceğini arz ve ifade edebilirim.» Bir 
(bütçe yılı da böyle geçiyor. Eminim ki, bugün 
aynı va'di bu kürsüde yedinci defa dinliye ce-
ğiz. 

Hulâsa, muhterem arkadaşlarım, İkinci Men
deres Hükümetinin Maarif Vekili Tevfik İleri, 
ıbu kürsüden Yüksek Meclise o kesin va'dini 
yaptığı gün dünyaya gelen yavrular İlköğretim 
yaşma ulaşmışlar, fakat hazıç olduğu her yıl 
tekrarlanan tasarı bir türlü Hükümetten çıkıp 
Meclise ulaşamamıştır. 

Tasarının kanunlaşması ve hele fiilen tatbi
kine başlanması için, daha bundan sonra-da geç
mesi mukadder olan müddetleri hesaba katar
sak, 1953 te büyük tantana ile ortaya atılan 12 
yıllık sürenin yarısından fazlasının nasıl par
lak, fakat neticesiz vaitierde geçiştirildiği mey
dana çıkar. 

Dünya altı yılda, kıymetli bir arkadaşımı
zın ifadesiyle «Atom çağından füze çağma» 
gecjti, suni peykler aya ve güneşe ulaştı; fakat 
altı yıldan beri hazır olduğu söylenen hayati 
(bir tasarı Bakanlıklardan Millet Meclisine gele
medi. '• 

Plân ve program bu mudur? övünülen mu
cizevi sürat bu mudur? 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasanın «Iliköğrctim mecburidir» dediği 

ıbu memlekette en az 16 bin köy ve milyondan 
fazla Türk yavrusu okulsuz. Nice okullar öğ
retmensiz. Her kademedeki öğretmenler aman-

. 1959 0 : 1 
I sız bir geçim. derdi ve mânevi tazyikler, altında 

huzursuz, 
Bu dâvaları halletmek bizfm.içîn millî beka 

meselesidir. Bu mevzuda konuşurken karşımda 
Halkçı veya Demokrat değil, büyük bir mille
tin - vasıfları ile büyük, tarihiyle büyük bir 

I milletin - kallbleri aynı heyecanla dolu muhte
rem temsilcilerini görüyorum. 

j Kimimiz dünkü öğretmen olarak, çoğumuz 
I evlât babası olarak, fakat istisnasız hepimiz bu 

(milletin yararına gönül vermiş insanlar olarak, 
biliyoruz ki, en büyük millî servetimizi, yani 
insanımızı işlemek ve değerlendirmek için bir 
millî eğitim seferberliğine muhtacız. 

Millî hudutlar içinde millî birliğin tam ola
rak kurulması eğitime bağlıdır. Demokrasi dâ
vamızın yarını eğitime bağlıdır. Edebi sözlerden 
ve münasip şekilde takdim kılman rakamlar
dan ibaret kalmıyan gerçek iktisadi kalkınma 
eğitime bağlıdır. j 

Şunu temin etmek isteriz ki, C. H. P. Meclis 
Grupu olarak, milletçe fedakârlığa katlanma
mızı gerektiren bu beylik dâvanın halli için atı
lacak her müspet ve ciddî adımı tam bir hulûs 
ile ve yürekten desteklemeyi vazife bileceği?. 

Bugünkü maarifimizin kemiyet ve keyfiyet 
bakımından verimi üzerinde - yine müddetin mü-
sadesi nispetinde - kısaca durmak isterim. 

Kemiyet bakımından karşımızdaki düşüudü-
düğümüz tablo şudur; arkadaşlarım; 

İlkokul birinci sınıfında nüfusa göre % 85 in 
üstünde olan okula kayıt nispeti, 3 ncü sınıfta 
% 59 za, 5 nci sınıfta % 44 e (Yani birinci sı
nıftaki nispetin yarısına) düşmektedir. 

İlkokulu bitiren % 44 de mukabil, ortaöğre
tim veya teknik öğretimin ilk devresine girebi
lenlerin o çağdaki nüfusa nispeti % 19 a düş
mektedir. 3 yıl süren bu devreyi tamamlıyanla-
rm nispeti ise, ancak % 8 dir. Lise veya lise ır.u-
adili teknik öğretime girebilenlerin nispeti % 6k 

ya, bu öğretimi bitirenlerin nispeti ise, % 2 ye 
düşmektedir. 

Çeşitli imkânsızlıklar sebebiyle, yüksek okul 
ve üniversitelerin kapısından dönen lise mesun-» 
larını ve üniversitenin bilhassa bâzı fakültele
rinde göze'çarpan hüzün verici verim düşüklü
ğünü de hesaba katarsak, Türk maarifinin karşı 
karşıya bulunduğu kemiyet meselelerinden bâ
zıları vuzuhla ortaya çıkar, 
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* Kemiyetle ilgili meseleler yanında, bundan | 

çok daha önemli olan bir keyfiyet, bir seviye 
dâvasiyle karşı kârşıyayız. Millî Eğitimde kalite 
düşüklüğü cemiyet hayatının her sahasında tah-
ribedici tesirlerini göstermekte gecikmez ve dal
ga dalga yayılan bu zararlı tesirleri silmek için 
bazan nesiller kâfi gelmez. Dünyadaki tecrübe
ler göstermiştir ki, eğitimde seviye bir defa dü
şürülürse içine girilecek fasit daireden kurtul
mak en zor işlerden biridir. ' 

Millî eğitim sistemimizde kalitenin düşman
ları çoktur : Siyasi tazyiklere mukavemet ede-

• miyerek verilen tâvizler; lâboratuvarsız, malze
mesiz; kitaplıksız, hattâ geniş ölçüde öğretmen
siz ortaokul ve liseler; bâzı dersleri okutamadan 
verilen diplomalar; milletin müstakbel ümidi 
olan hakiki kabiliyetleri körletiei aşın derecede 
kalabalık sınıflar; millî ve mahallî ihtiyaçlara 
hakkiyle cevap veremiyen programlar; son yıl
larda âdeta ayrı bir hukuk ve ihtisas dalı hali
ne gelen zimmetli, matlûplu imtihan ve sınıf 

. geçme usulleri gibi çeşitli menfi faktörlere kar- | 
şı, bugün maarifimizde seviyenin ve kalitenin 
muhafızı olmaya çalışan bir unsur var : Feda- I 
kâr Türk öğretmeni. 

Ne yazık ki, o da amansız bir geçim derdi
nin pençesine düşmüştür. Bilhassa orta ve tek
nik öğretimdeki kadro tıkanıklığı, sakat iktisa
di gidişin yarattığı geçim darlığını bir kat daha 
ağırlaştırmaktadır. Kadrosuzluktan bahsile, Ve
kâlet Devlet Şûrası ilâmlarını ve B. M. Meclisi 
kararlarını bile infaz etmemektedir. 

Birçok öğretmenler bilhassa mahajlî parti- | 
zanlarm baskılarına ve haksız nakillere mâruz
dur. öğretmenlik meslekinin cazibesi, maddi ve 
mânevi yönden körlenmiştir. Geçen yıl belli bir 
dalda öğretmen olarak yetiştirilen 36 gençten 
29 u vazife kabul etmemiştir, öğretmen yetişti
ren fakültelerimize rağbet azdır. Bilhassa orta ve 
teknik öğretimde devamlı istifalar, maarifimizin 
büyük derdi haline gelen öğretmen buhranını 
bir kat daha ağırlaştırmaktadır. 

öğretmenlere yeter kadro ve daha üst dere
cede maaş vererek, kitap ödeneği ve gerekirse 
mahrumiyet tazminatı ödiyerek, mesken kolay
lığı sağlıyarak, ders ve ek görev ücretlerini ar
tırarak, Üniversite tazminatını değişen iktisadi 
duruma uydurarak ve bu arada mânevi şartları 
ıslah ederek fedakâr köy eğitmen ve öğretme- | 
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ninden üniversiteye kadar öğretmenlik mesleki. 
kaybettiği cazibesine bir an önce kavuşturul
malıdır. Bu konuda geçen yıl vadedilenler ger 
çekleşmemiştir. Yüksek vasıflı öğretmen, yalnız 
millî eğitimin değil, maddi ve mânevi kalkın
mamızın temelidir. 

Halk eğitimi : 
Yetişkin vatandaşları modern cemiyetin ge

rektirdiği bilgi ve maharetlerle teçhiz etmek, 
okulda kazandıkları bilgileri muhafaza ve inki
şaf ettirmelerini sağlamak için geniş bir halk 
eğitimi faaliyetine muhtacız. Bu konuda, halk-
evlernin kapatılmasiyle açılan boşluk doldu- •< 
rulmamıştır. Sayın Celâl Yardımcı, bu kürsüde 
1955 te «eski halkevlerini halk eğitimi merkezi 
haline getireceğiz» diyordu. Yine 23 Şubat 1955 
günü kesin olarak «Halk Eğitimi Kanununu sevk 
edeceği^» va'dinde bulunuyordu. Ne yazık ̂  ki, 
4 yıldan beri tekrarlanan vaitlere rağmen, bu 
önemli tasarı da, Vekâlet dosyalarından kurtu
lup hayata kavuşamamıştır. 

Bu arada, ordu ile iş birliği, yapılarak erlerin 
okutulması konusunda geçen yıl atılan müspet' 
adımı sevinçle karşıladığımızı ifade etmeyi borç 
biliriz, bu işe emeği geqen bütün vazifelere 
tebrik ve şükranlar sunarız. 

Üniversitelerimizin ihtiyaçlarına gelince, bina 
ihtiyaçları, lâboratuvar malzemesi ve sair teç 
hizat buhranı, 1946 da kabul edilen üniversite 
tazminatının yetersiz hale gelmesi, fakültelerin 
asistan bulamaz hale düşmeleri gibi önemli me
seleler üzerinde ayrı ayrı durmaya maalesef 
kısa müddetimiz müsait değildir. Mânevi cephe
de ise, D. P. İktidarından şikâyetlerimiz mil
letçe malûmdur. 

Biz, kendi öz memleketinin meseleleri hak
kında kanaatini yazı ile sözle bildirmeyi üni
versite hocası için yalnız bir hak değil, bir 
meslek vazifesi, bir memleket vazifesi sayıyoruz. 
Üniversitenin sesini kısmaya çalışmak, ışıktan 
kaçıp karanlığa sığınmaktır. Biz, muhterem ar
kadaşlar, hiçbir tevil gayretinin cerh edemiye-
ceği açık bir mütearifeyi savunuyoruz : Bir 
memlekette üniversite hocasını dilediği takdir
de işten uzaklaştırma yetkisi siyasi iktidarın 
elinde ise, o memlekette ilim hürriyeti tehdit 
ve tazyik altındadır. Bunun aksini savunacak 
tek bir şahidine Prof. Beher'in ülkesinde, ne de 
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6435 e tâbi* Türk üniversitesinde bulamazlar!... 
Geçen yıl yabancı memleketlere gönderilecek 

öğrenciler konusunda sübjektif ve suiistimale 
müsait ölçülerin terk edilmesini ve bir müsaba
ka imtihanı ihdasını rica etmiştik. • Bu hayırlı 
ıslahatın gerçekleştirildiğini sevinçle müşahede 
etmiş bulunuyoruz. Ancak, kalkınmak zorunda 
ve azminde olan memleketimizin ihtiyaçları ba
kımından yabancı' memleketlerde okuyan - bil
hassa Devletçe seçilip okutulan - gençlerimizin 
sayısı üzüntü yerecek derecede azdır. 

Bu arada, bir sosyal adalet ve kabiliyetleri 
himaye tedbiri olarak, yurt içinde de leyli mec
cani ve burslu öğrenci sayısı artırılmalı; ya
bancı dilde öğretim yapan kolejlerimize de mec-
canilik usulü teşmil edilmelidir. Üniversite öğ
rencilerine verilen burslar, mâkul bir hadde 
yükseltilmeli ve talebe bankası konusu önemle 
incelenmelidir. * 

Hulâsa, Milli Eğitim davasındaki şevkinden 
şüphe etmediğim Maarif Vekili arkadaşımızdan 
beklediğimiz şudur : 1959 yılında bu kürsüye 
eskimiş vaitlerle gelmesin, İstatistiklere işkence 
eden aşınmış parti ve devir mukayeseleriyle 
gelmesin. Bize İlköğretim Kanunu ile gelsin. 
Merkez Teşkilâtı Kanunu ile gelsin, öğretmen
lerin terfihi hakkındaki Kanunla gelsin. Türk 
maarifini, Türk öğretmenini, Türk öğrencisini 
ve üniversite gençliğini bugünkü dertlerinden 
kurtaracak ciddî tedbirlerle gelsin. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerimizi bitirirken, maddi ve mânevi bin-

bir güçlüğe rağmen yeni nesillerin yetişmesinde 
ve millî kültürün kurulup gelişmesinde kendi
lerine düşen vazifeyi büyük fedakârlık ve fera
gatle yapmaya çalışan her derecedeki öğretmen
lerimize C. H. P. Meclis Grupunun minnet ve 
şükran, duygularını bu kürsüden ifade etmeyi 
borç biliriz. 

1959 Millî Eğitim bütçesi Türk Milletine ha
yırlı olsun, arkadaşlarım. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Meh-
- met Karasan. 

'D . P MECLİS GRUPU ADINA MEHMET 
KARASAN (Denizli) — Muhterem arkadaş
lar; grup adına kanuşacağım malûm olduğu 
için'Feyzioğlu gibi; «Grupum adına noktai na
zarımı arz ediyorum», gibi bir giriş yapmak is
temiyorum. Grupum adına konuşacağım malûm. 
(Gülüşmeler) 
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Efendim; şahsan dostum Turhan Feyzioğ-

lu'na teşekkür etmek isterim. Geçen sene Büt
çe Encümeninde Maarif bütçesi konuşulurken 
verdiğimiz maarif raporu aolayısiyle bendeniz 
elifbasızlıkla mücadele hakkında bir konuşma 
yapmıştım. Arkadaşlarım bilirler, 1957 den ön
ceki konuşmalarımın da esaslı merkezlerini bu 
konu teşkil etmiştir. Turhan Feyzioğlu arka
daşımız geçen seneki bu konuşmamdan dolayı 
beni tebrik etti. , Kendisi meseleyi grupuna mal 
ederek buraya getirmekle hakşinaslık etti. Bu 
dürüst hareketinden dolayı kendisine teşekkür 
ederim. Binaenaleyh burada C. H. Partisi ile 
D. P. nin, siyası partiler olarak, memleketin 
esaslı bir meselesinde birleşmiş olmaları bizim 
için sadece bir memnuniyet vesilesi olabilir. 

Yalnız, şunu arz edeyim ki ; biz üniversite
de hoca iken, Turhan Feyzioğlu ve diğer ar
kadaşları İngiliz üniversitelerinde âdet olan bir 
metodu üniversitelerimize getirmek için çalışır
lardı. Bu metod İngiliz veya Amerikan kolej
lerinde okumuş arkadaşların malûmudur. Bu 
metod (Debat) usulüdür. Debat demek müna
kaşa demektir, biz buna şimdi münazara diyo
ruz. 

Turhan Feyzioğlu arkadaşımız ve arkadaş
ları, içtimai meseleleri, içtimai meselelerin esası 
umumiyetle mefhumlara, bu. mefhumlar hak
kındaki münakaşaya dayandığı , için^, içtimai 
meselelere ait mevzuları birbirine zıt fikirlerle 
münakaşa ettirilmek suretiyle talebelere ekzer-
sizler yaptırırlardı. Bunların birçoklarının bu
gün İstanbul ve Ankara fakültelerinde tekrar 
edildiğini biliyoruz. 

Turhen Feyzioğlu arkadaşımız bu kabîl şey- ı 
lere' fazla ehemmiyet verir ve talebeleri bu is

t i kame t t e fikir yormaya teşvik ederdi. Bu ça
lışmaların kendi üzerinde de tesirsiz kalmıya-
cağı tabiîdir. Ben kendisine o zaman; siz ,bu , 
metodu tatbik ediyorsunuz, fakat bu usul or
taçağdan kalmadır. Bugünkü ilim' hayatında 
yalnız mefhumlar üzerinde münakaşa etmekle 
hakikata varılmaz. ' Tecrübe üzerine fikir yü
rütmekle ilim yapılır. Mefhumlar üzerine fikir 
yürütmek diyalektiğe götürür. Onun içindir ki, 
içtimai ilimlerde bunun mümkün olması tabiî
dir. Fakat terbiyeciler bu metodun gençleri 
tecrübeden uzaklaştırdığı, onları bir nevi mef
humlar cedeline soktuğu için zihnî gelişmeleri-
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ne zararlı olduğu hususuna işaret ediyorlar, de
miştim. Emil Dürkheim, bir eserinde bu mese
leye uzun bir bahis koymuştur. Eserinde bu-
türlü münakaşanın iyi ve kötü taraflarnıı be
lirtmiştir. 

Turhan Feyzioğlu arkadaşımız maalesef 
Meclise geldikten sonra oradaki geleneklerini, 
terk edememiştir. Bu sene çok şükür daha iyi
dir. Gelecek sene daha da iyi olacağını ümid-
ediyorum. 

Bakınız göstereceğim. Niçin bizi bu yola 
sevk etti? Türkiye'de okur - yazar miktarı şu
dur, diyorlar. Sonra da; «Biz birçok Asya mem
leketlerinden geriyiz», diyorlar. Seylân, Bir
manya gibi yerleri misal olarak alarak; «Ora
daki okuryazar nispeti yüzde 60 dan fazladır», 
diyor. Fakat Hindistan gibi kalabalık, Çin gi
bi • (350 milyon) nüfuslu memleketten ve İran, 
Irak, Afrika, Güney Amerika gibi yerleri mi
sal olarak almıyor. 

Gene diyorlar ki; «İlköğretimde yapılanları 
beğeniyorum...» Gayet iyi hatırlarlar, kitap 
burada, buradaki istatistikler 1950 senesine 
göre yapılmıştır. 1950 de Türkiye'de okur - ya
zar olmıyanlarm miktarı % 70 dir. Halbuki 
1955 istatistiklerine göre bu nispet % 60 dır.» 
Ozaman Bütçe Encümeninde söylemiştim, ar
kadaşımız gayet iyi hatırlarlar, demiştim ki„ 
umumi maarif bakımından biz Asya ile Avrupa 
ortasmda/ bulunuyoruz. Bizde vasati olarak 
okur - yazar ad di nüfusumuzun % 40 ıdıî*. 
Okuma yazma bilmiyen ler ise % 60 tır. İçtimai 
bünyemiz icabı kadın nüfusundan okuma yazma 
bilmeme daha büyüktür, ve bizdeki umumi nis
peti bu hal düşürmektedir. 1955 istatistikleri bu
radadır. Ordudaki tedrisattan dolayı, Maarif 
Vekâletinin bugün elinde bulundurduğu ista
tistiklerde, erkek nüfusunun % 55 - 56 sı oku-,, 
ma yazma bilmektedir. Bu sene orduya gelen 
erlerde bu nispet % 57 - 58 e çıkacaktır. Binaen
aleyh bizde kadın nüfusundaki elifbasızlıktan do
layı umumi okuma yazma nispeti düşmektedir. 
Nitekim meselâ 1927 senesi istatstiklerine göre 
Türkiyede 1 milyon 100 bin okuma yazma bil
miyen vardır ve bunun 850 bini erkek üst tarafı 
kadındır. Halbuki 1955 istatistiklerine göre ka
dın erkek arasındaki fark kapanmaktad^. 

Arkadaşlar, Irak, Iran, Suriye, Mısır - ki 
Mısırın son zamanlarda bu mevzuda gayretleri 
çok artmıştır - ve Hindistan gibi memleketlerde 
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nüfuslanna nispetle okur - yazarlar ancak % 20 
den yukarı çıkmamıştır. Elifbasızlar % 80 den * 
aşağı düşmemiştir. Okur. yazar nispeti Balkan
larda, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sır-

I bistan'da % 70 tir. Yani Balkan memleketleri 
bugünkü duruma göre bizden % 30 ileridedir-. 

Garp memleketlerinde ise, 1900 tarihinden-
beri okur yazarların miktarı % 90 nı aşmıştır. 

, Avrupada blihassa Şimal memleketleri ile ingil
tere ve Almanya'da elifbasızlar nispeti % 1 veya 
% 1,5 a kadar inmiştir. Bu nispet de tıbbın ka
bul ettiği anormal insanları teşkil eder. 

Bize gelince, tarihimizle, coğrafyamızla oldu
ğu gibi, bu asgari kültür seviyesi bakımından da 
Şarkla Garbın arasındayız. 

(Kiyaset makamına ibrahim Kirazoğlu geçti.) 
Arkadaşlar, biz tarihle, coğrafya ile, siyasetle, 

asırlarca ^.vrupada yaşadığımız halde, kültürü
müzle Şarklı bir memleket olarak kalmışız ve 
yüz senedenberi Garp kültürüne açılmış bulu
nuyoruz. Bugün, bizim fikir hayatımız, siyasi 
hayatımız Garplı ve Avrupalıdır. Çünkü, ilkin
den yükseğine kadar bütün öğretim müessesele
rimiz modern metodlarla modern insan yetişti
riyor; sonra da, Avrupalı ve Garplı siyasi cami
alar içinde bu sıfatla yer almış bulunuyoruz. 
Bunu arfrk münakaşa edemeyiz. Elifbasızlığı 
azalmakta, vardığımız netice de garplılaşmanın 
objektif bir ifadesidir. 

Turhan Feyzioğlu iyi bir hukukçudur. Ve
sika tetkikine çok meraklıdır. Eğer bu istika
mette bir tetkik yapsaydı, ilmî hüviyetine daha 

I iyi yakışır bir beyanatta bulunurdu. Fakat bu , 
I kadar olsun Feyzioğlunu ikna etmek bir mu

vaffakiyettir. Bundan benim de bir parça hissem 
varsa onu da sizin takdirinize terk ederim. 
(Soldan alkışlar). 

Arkadaşların bahsettiği bir mesele de ilköğ 
retim Kanunudur. Evet ilköğretim Kanunu ha
zırlanmıştır, Vekil Bey ve diğer mesul arka
daşlar uzun uzun bu hususta izahat verecekler
dir. Turhan Feyzioğlu'na, hukukçu ve hoca 
arkadaşıma, bir hususu ifade etmeme müsaade 
edin. 

Felsefe derslerinden bilir, kanunda esas ni
yettir. Descartes Machiavelli'nin «Hükümdar» ı 
üzerine yazdığı bir mektubunda diyor ki, «En 
iyi kanunlar kötü niyetlerle tatbik edilirse, ga-

I yet kötü neticeler verebilir. En kötü kanunlar 
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da iyi niyetlerle tatbik edilirse gayet iyi neti
celer verebilir.» 

Feylesof «Kanunların çokluğu bir memleke
tin işlerinin düzelmesinden çok o memlekette 
Örf ve adetin - ben bunu ahlâk diye tercüme et
tim - ananelerin bozulmasına sebep olabilir. 
Mümkün olduğu kadar az kanun fakat iyi ka
nun getirmek lâzımdır^» * diyor. Binaenaleyh, 
burada konu olan, şu ilköğretim meselesinde, 
iktidara mensup muhalefete mensup, arkadaş
ların bu memlekette köy okulu için, şehir oku
lu için Mecliste Bütçe Encümeninde ve vekâlet 
nezdinde nasıl çalıştıklarını görse id^ ve bu iyi 
niyete göre hüküm verse idi bizi bu kadar mah
kûm etmezdi. 

İ949 -1950 bir buçuk milyon talebe okurken, 
bugün iki buçuk milyon talebe okuyor. Bu mik
tar orta tedrisatta da aynıdır. Ortaöğretimde 
250 bin, meslekî öğretimde 110 bin talebe var
dır. Türkiye'nin umûmi maarifine göre oıtaöğ-
retim çok yüklüdür. Bugün Fransa gibi okul 
çağında bütün talebesi okuyan bir memlekette 
ortaöğretim bu kadar yüklü değildir. Bunun 
fazlalığını gören alâkalı makamlar ortaöğre
timden teknik öğretime doğru bir kaydırma 
yapmaktadırlar. 

Türk maarif çileri* bunu daha evvel görmüş
lerdi. Türk maarifçiler! teknik öğretim saha
sında tatbik ettikleri metodu ve elde ettikleri 
neticeleri her memlekette herkes bugün ı-akdir 
etmektedir. 

Şimdi bir mesele daha var; bu debat usu
lü felsefede iki konuyu ele alır. Münazaracı-
lardan birisi varlığı diğeri yokluğu müdafaa 

, eder. Birisi eveti, diğeri bayırı müdafaa eder. 
Biri menfi, diğeri müspettir. îşte yokluğu 
müdafaa eden Turhan Feyzioğlu «Çok şükür 
şu memlekette bu kadar badirelerden sonra 21 
bin ilkokul var» demiyor da, «Arkadaşlar ne 
fecaattir... Bu memlekette 14 bin mektep yok» 
diyor. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 
(Sağdan, gülüşmeler) 

Şu halde ne oluyor? Metodu tatbik ediyor 
ama, biz onu biliyoruz, bu gibi metotlar da
ima aklıselim önünde mahkum olur. Yine devam 
ediyor, «Arkadaşlar ilköğretimde esaslı me
selelerden biri; okula devam meselesidir» di
yor. Okula devam nispeti Mehmed Ünal Bey 
arkadaşımızın çok güzel söylediği gibi bu me
selenin köye veya şehre göre çiftçiye veya sa-
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| natkâra göre ele alınmak lâzımdır. tlkokuİâ 

devam işi memleketin kültür seviyesine göre 
artar veya eksilir. Yine maarif seviyesine göre 
şehirde oturan ile köyde oturanlara göre deği- -' 
şebilir. 

Bırakın Türkiye'yi, îsveç gibi bir memleket* 
te dahi % 70 dir. % 100 nispeti en ileri memle* 
ketlerde dahi temin edilmiş değildir. Bizim köy
lü çocuğu mektebe gider gider de, işi çıkar, bir 
müddet de gitmez. Ankara şehri yapılmış, mek
tebi düşünülmemiş. Namıkkemal mahallesinde 
dahi mektep yapılmamıştır. Buradaki gazino 
ısl^h edilerek altı ilkemi, yukarısı da ortaokula 
çevrilmiştir. İlkokula tâ uzaklardan gelen 
binlerce çocuk vardır. Bizim memleketmizdeki 

' maarif sistemimiz sıcak memleketler sistemi 
tedrisatına göre ayarlanmıştır, soğuk memle
ketler tedrisat sistemine göre ayarlanmamıştır. 
Biz tedrisatı yazın yapmamız lâzımgelirken kı
şın yaparız. Bu yüzden kışın yakılan kömürü 
düşünürseniz memleketi ne kadar zarardan kur
taracağımızı anlarsınız. Buna mukabil Alman
ya'da, Avusturya'da olduğu gibi kışın iki ay 
kapatıp yazm okutsak devam artar ve işimiz 
kolaylaşır. Ama bunu düşünmek lâzımdır. 

J Halbuki biz mütemadiyen birbirimize çelme tak
makla 'meşgulüz! fr. 

Sonra arkadaşımız fakültelere ve kalite me
selesine temas etti. Arkadaşlar yaptığımız 
meydanda. Bugün Türkiye'de 50 bin talebe 
ünivesitelerde okumaktadır. Bunun\içinde, ma
alesef istatistiklerimizin fena olması sebebi ile 
Harbiye gibi, Maarif Vekâletine bağlı olmıyan 
mektepler bu yekûna dâhil değildir. Ayrıca 
3 500 talebemiz, bugün dış memleketlerde oku
maktadır. Bu kadar talebeyi dışardarpkutmak, 
bunların döviz külfetine dayanmak demektir. 
Bu çocuklarımızı* daha kaliteli insanlar olarak 
yetiştirmek için ne kadar fedakârlık yaptığımı
zı göstermektedir. 

REİS — Üç dakikanız var, efendim. , 
D. P. GRUPU ADINA MEHMET KARA-

SAN (Devamla) — Efendim, bendeniz Turhan 
Beye fazla cevap vermiyeceğim. Bir husus da
ha kaldı, cevap vermek için onu da arz edeyim. 

Bir istatistik tesbit ettim, Yüksek Heyetini
zin takdirlerine arz edeceğim. Türkiye'nin nü
fusu 1955 sayımına göre 24 120 000 dir. Buna 

I mukabil Umum Müdürün bana verdiği malû-

/ 
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mata göre bugün 26 milyonu geçmiştir. Okul 
çağında, yani 7 yaşından 12 yaşma kadar ço
cukların sayısı, 3 400 000 dir. Buna mukabil 
Fransa'nın nüfusu 43 600 000 dir; okul çağın
da olan 7 ile 12 yaş arasındaki çocukların sa
yısı 3 300 000 dir. 

Arkadaşlar, 43 milyon nüfuslu ve dünyanın 
zengin memleketlerinden birisinin Maarif büt
çesi, 1 dolar — 2,80 üzerinden olmak üzere, bi
zim paramızla 6 milyardır. Buna mukabil onlar 
3 300 000 çocuk okutmak zorundadırlar, biz ise 
600 milyon ile 3 400 000 çocuğu okutmak zo
rundayız. Mesele buradadır. Bunu 'böyle düşün
mek lâzımdır arkadaşlar. 

REİS — İki dakikanız kaldığını hatırlatı
rım, Mehmet Bey. 

MEHMET KARASAN (Devamla) — İngil
tere'nin nüfusu 46 milyondur. Okul çağındaki 
çocuk 3 milyon 350 bindir. Almanya'nın nüfusu 
51 milyondur. Okul çağındaki çocuk 3 milyon 
250 bindir. 

Her türlü kalkınmasını yapmış, millî gelir
leri nüfus başına 1 000 - 1 500 dolar arasında 
olan bu memleketlerle bizim millî gelirimizi 
mukayese ettiğimiz Türk milletinin evlâtları 
için yaptığı fedakârlığı daha iyi anlarız ye tak
dir ederiz. ' 

Arkadaşlar; bizim nüfusumuz süratle art
maktadır. Derhal tedbirlerini alıp şimdiki nesli 
okutmazsak ve bunu okutmak için gayret sarf 
etmezsek 20 sene sonra gelecek nesilleri ne oku
tabiliriz, ne de onlara refah temin edebiliriz. 
Binaenaleyh muvafık, muhalif bütün arkadaş
lar, millî bir mesele olarak, iktisadi, içtimai ve 
kültürel kalkınmamızı temin edecek bu mesele
de iş birliği yapmazsak, gelecek nesillere karŞı 
büyük bir mesuliyet yükleniriz. Bunun vebali 
çok ağırdır arakdaşlar. İçimimden muhalif, mu
vafık hiçbir arkadaşımızın gelecek nesillere 
karşı böyle mânevi bir mesuliyeti yüklenece
ğini zannetmiyorum. (Alkışlar) 

REİS — Şemsettin Ataman. 
ŞEMSETTİN ATAMAN (Kars) —• Sıramı 

Turhan Feyzioğlu'na veriyorum. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Arkada

şım sırasını bana veriyor. 
REİS — öyle mi, Şemsettin Bey?.. 
ŞEMSETTİN ATAMAN (Kars) — Evet 

efendim. 
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REİS — Şemsettin Ataman yerini Turhan 

Feyzioğlu'na vermiştir, buyurun, efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, meslekdaşım ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesindeki eski arkadaşım Mehmet Kara-
san/ın tariz ve iltifatlarla dolu konuşması beni 
tekrar huzurunuzu işgale mecbur etti. Dikkat 
ettim, arkadaşım D. P. Meclis Grupu adına yap
tığı 20 dakikalık konuşmasının 17 dakikasını 
maarif işlerimiz yerine beni murakabeye hasret
ti. Turhan Feyzioğlu'na fazla cevap vermiye-
ğim, artık maarif meselelerimize geçiyorum, di
yerek, konuşmasının son 3 dakikasında, aşağı -
yukarı ben ne söylemiş isem onları teyidetti ve 
millî eğitim işlerine daha fazla para verilmesini 
istedi, ki, bundan dolayı ben de bilmukabele 
kendilerine teşekkür ederim. 

Yalnız merak ettiğim nokta şu : Demokrat 
Parti Grupu adıtfâ konuşan arkadaşımın başlıca 
vazifesi; C. H. P. Grup Sözcüsünü murakabe 
etmek olmadığına göre, 7 seneden beri iktidar 
partisi grupuna da bu kürsüden vadedilmiş 
olan ilköğretim kanun tasarısının neden hâlâ 
Meclise gelmediğini Hükümetten niçin sormu
yorlar? Hükümetten soracakları bir şey yok mu 
idi? 

Muhterem arkadaşlarım, burada Turhan 
Feyzioğlu orta çağ metodu kullandı, dediler. 
Bendeniz, felsefeden bahsetmedim, bendeniz lü
zumu yokken Descartes'ten bahsetmedim, müna
zaradan bahsetmedim, Türkiye'nin bugünkü 
realitesinden, Türk maarifinin gerçeklerini gös
teren rakamlardan, hepinizin benim kadar bil
diğiniz Türkiye'nin bugünkü meselelerinden 
bahsettim. 

Muhterem arkadaşlarım, asla demedim ki, 
Türkiye bu alanda en geri milletlerden de geri
dir. Arkadaşımız UNESCO neşriyatından; 
«L'analphabetisme dans le Monde». isimli kitap
tan bahsetti. Bu kitaba göre, milletler ümmi
lik derecesi bakımından dört grupa ayrılmıştır 
ve maalesef Türkiye bu 4 gruptan A grupuna 
dâhildir. Yani en geri gruptadır. 

Dediler k i ; Asya'dan şu şu memleketleri al
dılar da, şu memleketi almadılar. Sayın D. P. 
Sözcüsünün iddiası hilâfına, ben Hong-Kong'-
tan bahsetmedim. İlimden bahseden arkadaşı
mın münakaşada lâakal en basit ilmî usullere 
riayet etmesi gerekir. Başka bir misal; lise öğ
rencisinin sayısı 250/bindir, dediler. Maarif Ve-
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kili Bütçe Encümeninde 43 bindir, demişti. 
Bilmiyorum, sözcü niü doğru, Maarif Vekili mi 
doğru söylüyor. Hangisine inanalım. Benim bil
diğim 250 bin bütün ortaöğretimdeki, ortaokul 
ve liselerdeki öğrenci sayısıdır. Mehmet Bey ar
kadaşımız, benim verdiğim hangi rakamı cerh-
ettiler?.. Ben Cenubi Amerika'dan bahsetmedim. 
Kendileri Cenubi Amerika'dan bahsediyorlar. 
Liste burada qnum.de, kendilerine takdim ede
bilirim. Cenubi Amerika ile mukayese de tama-
miyle lehimize olmaz. Cenubi Amerika memle
ketlerinde okur - yazar olmıyanların nispeti, 
meselâ; Panama'da % 30-35, Paraguay'da 
% 25 - 30, Eküatör'de % 40 - 45, bizde % 60. 
Başkalarını söylemiyorum. Fakat Cenubi Ame
rika ile mukayese yapmak da bizim lehimize 
değil. ( 

Muhterem arkadaşlar; ben Habeşistan'dan 
da geriyiz, Suriye'den de geriyiz, demedim. Fa
kat bizim hedefimiz sadece bu memleketlerden 
ileri *olmak mıdır, arkadaşlar? En azından du
rumumuzu Balkan memleketleri ile mukayese 
etmek, Güney - Amerika ile mukayese etmek lâ
zımdır. Bunlardan geri olduğumuza göre elbette 
«Millî Eğitim seferberliğine muhtacız» demekte 
haklıyız, arkadaşlar. Kendileri de* konuşmala
rını bu suretle bitirmediler m i l . 

Millî bir meselede grupu adına konuşan bir 
arkadşımız, asıl dâvayı bırakır, C. H. P. Sözcü
sünü tenkid eder. Büyük dâva karşısında nâçiz 
arkadaşınızın ne ehemmiyeti var?.. Sayın Kara-
san'la Siyasal Bilgilerde müşterek talebelerimiz 
vardır. Bizleri tanırlar. Bana yağdırdığı iltifat
ları veya reva gördüğü tarizleri duysalar, sanı
rım sadece tebessüm ederler. Bunların hiçbirini 
haketmiş değilim. 

Muhterem arkadaşlar; Morgil arkadaşımız 
bütçede Maarife ayrılan parayı üç buçuk, dört 
misli yükselttik dedi. Böyle ilmî mukayese olur 
mu, arkadaşlar? 3,5 - 4 misli ileri götürmüşler, 
ama paranın 1950 deki satmalma güciyle 1959 
daki satmalma gücü arasında hiç fark olmamış 
mıdır ? Nüfus 'artıyor, öğrenci artıyor, hizmet 
zemini olarak genişliyor. Elbette yerimizde say
mıyoruz. A Morgil arkadaşım, bu mukayese
ler böyle mi yapılır? Umumi bütçe içinde Maa
rife ayrılan nispet 1950 dekinden fazla değildir 
ve o gün de arzdı, bugün de azdır. 

Şimdi okul sayısı bakımından, Maliye Vekili
nin burada" muntazaman her yıl yaptığı, bura-
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I da daima tekrarlanan bir'mukayeseden bir neb-
\ ze bahsetmek isterim; bu Devletin bir İstatistik 
j Umum Müdürlüğü var. Bu İstatistik Umum 

Müdürlüğünün Halk Partisi iktidarı zamanında 
neşrettiği en sıhhatli rakamları bile bâzı arka
daşlarımız belki muteber addetmezler. Fakat 
1951, 1952, 1953 yıllarında (bu sonuncusu 1954 

I veya 1955 te basılmıştır.) Cumhuriyet Halk" Par
tisi iktidarının devir ettiği okul sayısı ve her yıl 
buna ilâve edilen okul sayısı gösterilmiştir. -

j İlkokul sayısı 1949 - 1950 de 17 106 dır. 1949 -
1950 ders yılı için 1951, 1952, 1953 yıllarında 

i çıkan,rakam 17 106 dır. Bunu, Maarif Vekili 
ve Maliye Vekili, 12 bin diye takdim ederek mu
kayeselerini yapıyorlar. 1953 yılma ait resmî 
istatistik yılığına göre 1950 -1951 ders senesin-

, de okul sayısı 17 428 e çıkmış, sadece 800 ar
tış var. 1951 - 1952 de okul sayısı 17 428 den 
17 417 ye inmiştir. Eğer sizin iktidar olarak neş
rettiğiniz bu rakamlar hakikat değilse, söyleyi-

l niz eğer muteber olan İstatistik Umum Müdür
lüğü rakamları değil de, öğünme edebiyatının bu 
kürsüye getirdiği rakamlar ise bilelim. 

Muhterem arkadaşlar, bu rakamlardan eski
miş, yıkılmıştır, öğretmenli değildir diye tenzi
lât yapılıyor. Peki İmparatorluk devrinde ya
pılmış 4 800 okul, 28 sene içinde hiç yıkılmadı, 
hepsi dimdik durdu mu? Hepsi eski öğretmen
lerle mi çalıştı ? İlimden, baheden arkadaşlarımı
zın bu gibi mukayeselerde ilmin icaplarına hür
met etmeleri lâzım gelir. 

Böyle meselelerde partizanlığı bir trafa bı-
r rakip, hakikatleri nazarı itibara alarak konuşa

lım. İlk konuşmamda arz ettiğim gibi, karşım
da muhalefet ve iktidar mebusları değil, evlât 
babaları görüyorum, Türk Milletinin yarınına 
gönül vermiş insanlar görüyorum. Meseleleri bu 
zihniyetle müştereken düşünelim ve millî eğitim 
seferberliği için fedakârlık yapmak icabediyor-
sa, parti menfaati mülâhazalarını bir yana bıra-

L karak ve fedakârlığı istismar etmeyi aklımızdan 
geçirmiye-pek, hep beraber bu meselelerin halli 
yolunda gayret sarf edelim. İstirhamım budur, 
bu Büyük Meclisten. Bu Meclise yakışan da bu
dur arkadaşlar. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDİMCİ (Ağ

rı) — Çok muhterem arkadaşlarım; Maarif Ve
kâleti bütçesinin müzakeresi sebebiyle söz alan 

' Demokrat Part i G-rupuna mensup Sayın Ünal, 

\ 
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Sayın Morgu ve Saym Mehmet Karasan arka
daşlarıma bilhassa teşekkür ederim, cevaplanma
sı gereken hususlar hakkında tatminkâr cevap
lar vermek, rakamlar zikretmek suretiyle yükü
mü tahfif ettiklerinden dolayı ayrıca minnetta
rım. 

Sayın Ferda GKiley arkadaşımızın konuşma
sından söz açmak istiyorum. Ben bu arkadaşı
mızı Meclise teşriflerinden beri esprileriyle tanı
dım. Fakat çok gariptir ki, espirileri daima ge
ri tepen bir silâh halinde tezahür etti. 

Meselâ, bundan evvelki bütçe müzakereleri 
ve encümende üniversitelerin muhtariyetinden 
bahsederlerken, Üniversite muhtariyetinden üni
versitede bulunması gereken bir ilim gülü olma
sını ve ancak o gülün Maarif Vekilinin yaka
sına takılmış bir gül olmamasını temenni etmiş
ti. O zaman verdiğim cevap şu olmuştu: 

Üniversite muhtariyetini, üniversitenin bah
çesinde bir güller mecmuası olarak görmek isti
yoruz; o gül mecmuası ilmiyle, ilmin objektif 
mııtalariyle memleket gençliğine, memleket il
mine, memleket irfan hayatına rengiyle, rayi-
hasiyle ışığiyle ve bütün feyziyle nur saçan bir 
bahçe olsun, istiyoruz. Biz buradan ne bir gül 
koparıp yakamıza takmak istiyoruz; ne de o gül 
mecmuasını bozmak. Ancak kırk yılda bir varsa 
o bahçeyi ayrık otlarından temizlemek istiyo
ruz. (Soldan, alkışlar) 

Arkadaşım bir lâmbadan bahsetti. îlim muh
tariyetini ve üniversite muhtariyetini Halk Par
tisi devrinde meydana getirilmiş bir ilim ışığı 
diye tavsif ettiler ve ondan sonra bu ışığın ya
vaş yavaş söndüğünü ifade ettiler. Şimdi bu 
ışığın sönüp sönmeiğini burada izah edeceğim, 
ilme, kanuni realitelere dayanarak izah edece
ğim. EJbette ki, espriyi, geri tepen bu espriyi, 
cevaplandırmadan buradan bir adım atmıya-
cağıru,. 

Bu ilim lâmbasını yaktınız. Buna memleke
ttin ilim ve irfanı adına teşekkür ederim. Yalnız 
(biliniz ki, ilim lâmbası gaz ışığından, elektrik 
ışığına, meşaleye inkılâbetti. (Soldan, alkışlar) 
îlim lâmbası çoğaldı, o kadar çoğaldı ki, bunla
rın söndüğünü iddia etmek bizatihi yaktıkla
rını söyledikleri üniversite ışığını inkâr etmek 
demektir. Demek oluyor ki, Ferda Gül ey'e gö
re bu memlekette üçten alınarak 6 ya çıkarılan 
üniversiteler, memleketin bünyesinde vakarla 
çalışan üniversiteler yoktur. Çıkardığı netice 
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bu. Ama haber vereyim, bu ışıklar üçten altıya 
çıktı. Yarın düzünelerle olacak. Suni zannetti
ğiniz meşalenin ışığından gözleriniz karardığı 
için görmüyorsunuz. Üniversite mu'hatariyetini 
bütün vücuhu ile, esaslariyle tekabbül etmiş, var
lığının, bekasının mevcudiyeti işini gönülden ar
zu etmiş bir iktidarın Hükümeti, üniversite ve 
ilim muhtariyetine asla müdahale etmemiştir, 

i ilim adamını susturmamıştır. Biz şunu iddia et
tik. Üniversite muhtariyeti, üniversitede ilmin 
objektif mutaları içinde, ilme tahsis edilmekle 
feyizli olur. Üniversite muhtariyetinin, ilim 
muhtariyetinin günlük politikaya karışmasını 
ret ve nehyeden bir zihniyete sahip bulunuyo
ruz. Yalnız biz mi? Bütün dünya memleketle
rinde usul budur, tatbikat, budur. Dünya millet
leri ilim adamlarına, bilhassa üniversite hoca
larına «Politika yapar mısınız?» dediğimiz za
man, aldığımız cevap şudur : «îlim yapmaktan 
vaktimiz yok. ki politika yapalım.» (Sağdan, 
gürültüler) 

REÎS — Rica ederim efendim, dinleyin, sü
kûneti muhafaza edin. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Lâf atmakla iş bitmez. Dinliye-
ceksiniz, daha çok şey söyliyeceğim. 

REÎS — Buyurun, lütfen devam edin efen
dim. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Arkadaşlar, biz, 1958 bütçesinde 
ilmin muhtariyetine müdahale olmadığını, ilim 
ve üniversite muhtariyetinin ne demek olduğu
nu izah ederek bizzat kendilerinin istinadettiği 
ilim adamlarının fikir ve mütalâalarından fay
dalanarak dersimizi verdik. Fakat anlıyoruz ki, 
(hâlâ bu ders kavranmamıştır. Onu tekrarda 
fayda vardır. 

Arkadaşlar, bir kere ilmin politikaya .karış
maması Ankara Üniversitesince ittihaz edilen 
(bir karar cümlesindendir.' Saniyen İstanbul Üni
versitesi bu hakikati teyidetti. Bunun dışında, 
dünya memleketlerindeki ilim adamlarının sarih 
mütalâalarını burada huzurunuza getirdik, Bun
lar, ilmi politikaya karıştırmak istiyen üniver
site rahlei tedrisinde bulunan, objektif ve bi
taraf usullerle yetiştirilmek mecburiyetinde bu
lunduğu memlekette gençliğini birtakım cere-

I yanlara sürükler-, zararlı olur. Bu kanaatte ol-
j mıyanlar ilmi terk edip gazeteci olsunlar demiş

lerdi. Biz bunu uzun uzun tekrar ettik. îlim ve 

- 7 9 4 — 



1 : 45 25. 
(hakikat bir cepheden mütalâa edilirse bu zih
niyette olan insanlarla münazaraya girmeye im
kân yoktur. 

Hükümetin aldığı karar hiçbir zaman, bir 
v * üniversite muhtariyetine müdahale olmayıp, il

mi politikanın yıkıcı ve ihtiraslı cereyanların
dan korumak gayesine matuftur. Bizzat üniver
site kendi bünyesi içerisinde bunu halletmiş ve 
karara hağlamıgken, burada çıkıp hâlâ ilim ve 
üniversite muhtariyetinden bahsetmek bizatihi 
üniversite muhtariyetini anlamamak demektir. 
(Sağdan, gürültüler, yalnız sen mi anlarsın ses
leri) 

REİS — Müsaade buyurun arkadaşlar, ha-
tîbin sözünü kesmeyin! 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devaımla) — Şimdi arkadaşlarım, Turhan Fey-
zioğlu arkadaşımıza gelelim. Allah razı olsun, 
burada Ziya Paşanın ruhunu sadetti. «Anlar ki 
verirler lâf il t dünyaya nizamat; bin türlü te-
seyyülb 'bulum »r hanelerinde.» (Sağdan gürül
tüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — iade ede
rim. 

REÎS — Turhan Rey, lütfen sükûneti muha
faza ediniz, oturduğunuz yerden konuşmayın. 
'(Sağdan, gürültüler, bağınşmalar) 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Size Grup Sözcüsü olarak hitabe-
diyorum. Konuşmanın neticesini niçin beklemi
yorsun. 

TURHAN FL7ZÎOĞLU (Sivas) — Senato
dan bahsetsene. 

FARUK ÂYANÖĞLU (Tokad) — Kübalı 
hâdisesi efkârı umumiyeye mal oldu.# 

REİS — Çok rica ederim arkadaşlar, oturun 
yerlerinize ve sakin olunuz. (Sağdan, gürültü
ler, espri mi yapmak istiyor, bir vekil böyle ko
nuşamaz sesleri) 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Ben Grup Sözcüsü olarak sana 
hitabediyorum, müsaade et ve bekle. Espri yal
nız sizin inhisarınızda mıdır? (Sağdan, gürül
tüler) 

REİS — Müsaade edin, efendim. 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Maarif 

Vekili giıbi konuş. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

. (Devamla) — Espri sadece yalnız sizin inhisarı
nızda mıdır? 

• İ959 Ö ; İ 
NtHAD SARGINALP (Gümüşane) —İyi la

kırdı değil bunlar, kötü lâkırdı. 
REİS — Müsaade edin, hatîbi karşılama

yın. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Espri sizin.... 
NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Sizii} 

söylediğiniz espri değildir, kötü lâkırdıdır. 

REİS —; Nihat Bey, birinci ihtarı veriyorum. 
(Sağdan, gürültüler) 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Espri 
değil, kötü lâkırdıdır. 

REİS — Size ikinci ihtarı veriyorum. Beni, 
Meclisten çıkarmak zorunda bırakmayın. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Haksız
dır. (Sağdan, gürültüler) 

REÎS — Beyefendi, lütfen Heyeti Umumiye
ye hitaben devam buyurunuz. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Fikrin mahiyetini idrâk edebil
mek için, sonuna kadar dinlemek lâzımdır. Bir 
kelime ile nasıl ithamlı konuşaibilirsiniz? Şunu 
demek istiyorum. Bir Meclis Grupu adına çıkıp 
burada memleketin maarif hayatının ne safha
da olduğundan bahsettiniz. Tenkid ettiniz, şu 
yok dediniz, bu yok dediniz. Hücum ettiniz. Bu
nu bir Grup Sözcüsü olarak yaptınız. (Sağdan, 
gürültüler) • 

TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — &kre? 
fikirle mukabele etmekten âcizsiniz. 

REİS — Turhan Bey, çok rica ederim, kar
şılamayın. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Grup adına konuşma yaptınız. 
Şunu demek istiyorum, bekleyiniz beyler. 
Şu hâdise bana bir olayı hatırlattı. Onu burada 
arz edeyim: Allah rahmet etsin. Hafızamda yan
lış kalmadı ise, o zaman küçük yaşlarda idim, 
Serbest Fırka yeni kurulmuştu. Fethi Bey îz-
mir'e seyahat yaptı. Bu seyahat sırasında va
purunu karşılıyan binlerce vatandaş vardı. Bun
lara hitabetti; bir şeyler söyledi. Muhalefet ola
rak parti kurduk, yarın, bir gün, iktidara gel
mek nasibolursa biz fesi iade edecek, yeni harf
leri ortadan kaldıracak, inkılâp unsurlarını de
ğiştirecek.. Bunları dedikçe, bu iki fikirden 
memnun olan ve olmıyanlarm bir çatışmasiyle 
karşılaştı, işte o değiliz demiş idi. Bu değilizi, 
dedirtmiyorlar. (Sağdan, bu ne demek sesleri) 
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Şunu elemek istiyorum, tabiî lâmba söner, âlem 
zulmette kalır,v.biz dinleriz. Taahhüt, taahhüt 
der, istihza eder, istihfaf eder biz dinleriz. Ama, 
bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde, bir 
fırtınaya sebebolûr. Şunu demek istiyoruz, 
fikre fikirle mukabele et, fikir serdine imkân 
vermiyor sun ki. Bir grup sözcüsü olarak bu
raya geldin. O grup bir zamanlar iktidarda idi, 
birçok şeyler söylediniz, tenkidler yaptınız, ek
siklerden noksanlardan bahsettiniz. Ben de şu
nu demek istiyecektim. Siz Demokrat Parti İk
tidarı Hükümetinin Maarif Vekâleti bütçesiyle 
birtakım nizamat vermek istiyorsunuz. Asıl te
seyyüp sizin fyanelerinizdedir. Ne var bunda f 

TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Tasrih 
edin, şahsıma aidolmadığını. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Şahsınızla hiçbir alâkası yoktur. Si
zin ailenizi bilirim, şahsan sadece hürmetim var
dır. Şimdi bakınız, espirimle sizin vicdanınızın 
ıstırabını çehrenizden okuyorum. (Soldan, bra
vo sesleri) Bakınız ne kadar samimiyim. Tesey
yüp bulunmıyan hane yok mu, var ki, daha ile 
riden, Osmanlı İmparatorluğundan başlar, Cum
huriyet Devri Osmanlı İmparatorluğundan ha
rap haneyi, maarif hanesini devralmış, ıslaha 
çalışmıştır. Müteşekkiriz. Hiçbir z,aman hizmet
leri münkir değiliz. Mukaddir, kadirşinassız, 
ama teseyyüp sizin çatınızda c^evam etti. Şimdi 
biz de teseyyübe uğramış hangi haneyi ıslah et
mekle, eksiklerini tamamlemakla, düzenlemekle, 
irfan haline getirmekle meşgulüz. (Soldan, al
kışlar) Görüyorsunuz şahısları hedef almıyo
rum. Ama siz,de inhisarınıza almayın. 

Şimdi arkadaşlar, rakamlara, hakikatlere ve 
realitelere istinadederek bu harap hane bize 

% nasıl intikal etmiş ve biz ne yapmışız? 
Arkadaşlar, samimiyetle sizlerin ve milletin 

huzurunda şu hakikatleri açıklamak isterim. 
Maarif politikamız; memleket çocuklarını 

müspet ilimler, içtimai ilimler, mânevi ilimler 
vş güzel sanatlar sahasında, millî gelir ve im
kânlarımız içinde, muzir cereyanlardan koruya
rak, demokratik esaslar dairesinde, faziletli, va
tansever, milletperver • insanlar olarak yetiştir
mek, kendi millî ve vatani haklarını koruyacak 
ve dünya müşterek medeniyetini kurtaracak şe
kilde terbiye etmektedir. 

Politikamız; alfabesizligi yok etmek, bu mem
leketin hayatında cehaleti kökünden kaldırmak 
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| hedefini gütmektedir. Şimdi bu çalışmaların 

muhassalası nedir, izah edeyim. 
Arkadaşlar; elbette ki, bu hedefe varmak için 

| birinci imkândı Hükümetin bütçesi olduğunda 
şüphe yoktur. Ama bizim gibi dünyada hiçbir 
örneği daha bulunmıyan ve bütün maarifi ilk 
tedrisatından yüksek tedrisatına, teknik tedri
satından üniversitelere kadar bütün vücuhiyle 
Devlet tarafından sevk ve idare edi\en, Devlet 
tarafından finanse edilen bir memlekette en bü
yük vasıtanın Devlet bütçesi olduğunu takdir 
edersiniz. Bu hedefe varmak için bütçelerimizi 
bu istikamete sevk etmiş miyiz, etmemiş miyiz? 
Bir arkadaşım 1950 senesinde 170 küsur mil
yon lira olan Maarif bütçesinin 600 milyon lira
ya yükseldiğini ifade ederken Halk Partisi 
Sözcüsü Feyzioğlu buraya geldi, düşünmüyorsu
nuz ki bu memlekette 1950 deki iştira gücünün 
1959 daki iştira güciyle mukayese edilemiyeceği 
bedihîdir, dedi. Ben bu işi iktisatçı ve maliye
cilere bırakırım. Ama insan olarak, okul olarak, 
kütüphane olarak, Lâboratuvar olarak, perso
nel olarak rakamları hangi iktisadi ve malî kai
delere tâbi tutup da tenzil edebilirsiniz? Bunu 
da öğrenmek isteriz. (Soldan, bravo sesleri) ''Ben 
yine söylüyorum, O. H. P. Osmanlı İmparator
luğundan 4 894 okul tevarüs etti. Arkadaşımız 
diyor ki; bu okullar hiç mi yıkılmadı? Bende 
diyorum ki; bizim zamanımızda okullar hiç mi 
yıkılmıyor? (Soldan, bravo sesleri) Rakamları 
bir realite olarak kabul etmek lâzımdır. Bu iş 

I üzerinde muhasebeye kalkarsak netice almaya im
kân yoktur. 4 894 okul almışsınız, bu fersude-
leşmiş mukayeseler değil, bu tutumun ifadesi
dir. Yolun ifadesidir, gidişin ifadesidir. Mü
temadiyen, bu memleketin hedefine .varması lâ
zımdır, derken, bu memleketin hedefi Habeşis
tan değildir, dediniz. Elbette değildir. Ama bu 
memleketin hedefinin Habeşistan seviyesi olma
dığını yeni mi öğrendiniz? 

Yine mukayeseler lâzımdır. C. H. P. si 4 894 
ilkokul devralmıştır, öğrenci adedi 341 binde, 
öğretmen adedi 10 bindedir, (Sağdan, «bütçesi» 
sesleri) 

REİS — Çok rica ederim, hatibe müdahale 
etmeyiniz, siz de karşılamayın Vekil Beyefendi, 
devam buyurunuz. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) —Yine 78 ortaokul ve 23 lise, 7 146 
öğrenci, 1 312 öğretmen devralmış. 20 öğretmen 
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okulu ve 2 528 öğrenci, 325 öğretmen ve 1 üni
versite devralmıştır. Muhasebei hususiyelerin 
yaptığı 44 teknik okul, 8 yüksek okul ve yük
sek okullarla üniversitede 2 719 talebe devral
mıştır. Kendisine intikal eden müesseseler bun
lardır, Bundan sonra 4 894 ilkokul 12 b i l e 
çıkarılmıştır. Arkadaşın burada izah ettiği 
eğitmenlı okullardır. Bunlar bugün öğretmeni! 
okullara intikal etti. (Soldan; bravo, sesleri) 
öğrenci saysı 1 577 000 e öğretmeni 27 190, 
eğitmeni 6 654, ortaokul 368, e liseyi 59 a çı
karmış, 25 senede; üniversiteyi üçe, teknik öğ
retimi 275 e, öğretmen okulunu 29 a, yüksek 
okulları 13 e çıkarmıştır. 

Şimdi, Demokrat Parti iktidarı yedi-senede 
ne yapmış? (Sağdan; Amerikan yardımı, ses
leri) İst ar Amerikan yardımı, ister millet yar
dımı. Siz de işgüzar olsaydınız da, siz de alsay-
dmız. Elinizi kolunuzu bağlıyan mı vardı1? 

Şimdi anlatacağım, tutumunuz tutum de
ğildi. 

Onlar ki verir lâf ile dünyaya nizam at; 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. 
îşte ben o müteseyyip hanenizden bahset

mek isterim. (Soldan; alkışlar) 
REÎS — Vekil Bey rica ederim, Heyeti 

Umumiyeye hitabediniz. 
Ferda fiey rica ederim, müzakerelerin sey

rini bozmıyalım. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Sizi yetiştirdik, 

kıymetli Celâl Bey. 
CELAL YARDIMCI (Devamla) — İftihar 

ederim; beni eğer siz yetiştirdinizse, teşekkür 
ederim. Ama beni yetiştiren milletim, milleti
min irfan müesseseleri, milletimin emeği, mem
leketimizin irfan müesseseleridir. Milletimizin 
emeği kimsenin inhisarı altında değildir. Bu 
ne sizin, ne bizim inhisarımız altındadır. Alı
nan emanetleri... (Sağdan; gürültüler) Ben alı
nan emanetlerin.. (Gürültüler) 

REÎS — Vekil Beyefendi, hitabınız Heyeti 
Umumiyeye müteveccih olsun. 

MAARİF VEEÎLÎ CELÂL YARDIMCI <De-
vamla) — Ben milletin alman emanetlerinin 
nasıl bir zihniyetle sevk ve idare edildiğini an
latmak istiyorum. (Sağdan; gürültüler) 

Şimdi gelelim bizim hizmetlerimize; 7 sene-* 
de, 25 senede 12 519 olan ilkokulları 21 bine 
çıkardık. Yedi senede 21 bine. (Sağdan; gürül
tüler) 
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REİS 7 — Beyefendi, siz cevap vermeyin. 

(Gürültüler ve yer yer ayağa kalkmalar) Bey
ler ne oluyor, yerlerinize oturun. (Gürültüler) 

KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — Reis 
Bey siz mütemadiyen müdahale ediyorsunuz, 
müdahalelerinizden bir şey duymuyoruz. 

REİS — Susarsanız duyarsınız. Sakin olan 
havayı bozuyorsunuz. Devam buyurun, efendim. 

ENVER KAYA (İstanbul) — Sükûneti Re
is bozuyor. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım; 1950 de 
iktidarı devraldıktan sonra D. P. hükümetleri 
7 senede, 25 senede 4 binden 12 bine çıkan ilk
okulları 7 senede 21 bine iblâğ etmek bahtiyar
lığına erişmişlerdir. (Alkışlar) 

REİS — Sıralar arasında konuşarak sükû
neti ihlâl etmeyiniz. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Yirmi 
beş senede 1 577 000 olarak teslim alman ilk
okul çağındaki Türk öğrencisi* yedi senede 
2 381 000 e çıkarılmıştır, öğretmen sayısı 
48 274 ü asil, ve vekil, 2 871 eğitmen olmak 
üzere 51 145 e çıkmıştır. 

59 dan ibaret olan lise yedi senede 104 e 
çıkmıştır. (Soldan; alkışlar) öğrencisi 217 000 e 
iblâğ edilmiştir. Lisan tedrisatı yapan altı ye
ni kolej açılmıştır. 

Lise ve orta kısım öğretmeni 7 243 e iblâğ 
edilmiştir. 

iktidarınız mânevi ilimler sahasında 18 
İmam Hatip okulu açmıştır. 

29 Öğretmen okulunu 52 ye, yüksek okulları 
16 ya çıkarmış ve üniversiteleri 6 ya, iblâğ etmiş
tir. (Soldan; bravo^ sesleri, alkışlar) Teknik okul
ları 481 e, talebesini de 109 bine, kursları 898 
e iblâğ etmek mazhariyetine ermiştir. (Soldan; 
bravo, sesleri, şiddetli alkışlar) 

Bunları yaparken memleketi hiçbir şekilde 
Şark, Garp, Şimal, Cenup diye tefrik etmemiş, 
bütün bu ilim ve irfan müesseselerini siyyanen 
memleketir her bölgesine tevzi etmiştir. Ve en 
kolay şekilde Türk çocuklarının okumasını sağ
lamıştır. (Soldan; alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, bu arada programla
rımızın ilmî esaslar dâhilinde tahakkuk ettiıil-
mesi ve müfredatın hafifleştirilmesi mülâhazası 
ile deneme okullarından istifade ve, dünya mil
letlerinin eğitim sistemlerinin mütalâası ihmal 
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edilmemiştir. Bir taraftan millî kültürümüzün, I 
millî harsımızın, millî ananemizin ve minelka-
dim istikrar bulınuş maarif sistemimizin, yalnız 
bir farkla hamleci olarak (Erişir menzili mak
suduna aheste giden, tizreftar olanın pâyine 
damen dolaşır) Menzili maksuduna en seri... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Damenine pay 
dolaşır (Gülüşmeler) 

MAABİF VEKÎLl CELÂL YAEDIMCI (De-
vanıla) — En hızlı, kısa yollardan erişmek pren
sibi kabul edilerek çalışılmış, diğer taraftan 
dünya sistemlerinden istifade olunması da asla 
ihmal olunmamıştır. 

Meselâ; memleket irfan hayatına attığımız 
yeni kolejler, Almanca tedrisat yapan bir lise
mizin ihdası, aynı zamanda hümanite esaslara 
göre lâtince tedrisat yapacak yeni bir lisenin 
hazırlıklarının yapılması, Ankara'da Orta - Do- | 
ğu Teknik Üniversitesinin meydana getirilmesi, 
dünya milletleriyle yaptığımız kültür anlaşma
ları ve çalışmaları, ÎCA ve Ford vakfı ve 
ÜNESKO ile yaptığımız kültür anlaşmaları dün
ya ilim metot ve sistemlerinden istifademizin en 
bariz örnekleridir. 

Şimdi arkadaşlar; bu arada teknik cihazlan-
madan kısaca bahsetmeme müsaadenizi rica ede
ceğim. Maarif politikamızın umumi çevresini arz 
ederken, teknik cihazlanma ve memleketin tek
nik sahada aldığı istikamette muvaffak olması 
için elden gelen bütün çalışmalar yapılmış ve 
teknik tedrisat müsteşarlığı ihdas edilmiştir. Ve 
bütçesi 90 küsur milyon liraya çıkarılmak sure
tiyle bu hizmette de muvaffak olunması için 
çalışılmaktadır. Sanat hareketleri, eski eserler 
ve müzeler üzerindeki çalışmalar, sağlık ve spor 
çalışmalarımız, bu hedefin tahakkuku arzu edi-
len kollarını teşkil eder. i 

Bu arada," yine bir tenkid vesilesi olduğu 
için, millî gelirimizin, fe bütçelerimizin müsaa-
clesi nispetinde Türk gençliğinin çalışma kolay
lıklarının temini hususundaki hizmetleri kısaca 
kaydetmek isterim. 

Arkadaşlar, halen İstanbul'da beş resmî ta
lebe yurdunda 1 966 talebe okumaktadır. An- ı 
kara'daki talebe yurtlarında ise 2 130 talebe 
vardır. Ve bununla beraber 2 binden fazla talebe 
sıra beklemektedir. Ancak, gerek İstanbul'da, 
gerekse Ankara'daki yurt temini çalışmalarımı
za hızla devam etmekteyiz. * I 
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I İstanbul'da Vezneciler'deki yurdun bîr kıs

mı bitmiştir. Çağaloğlu'ndaki inşaat devam et
mektedir. Vatan caddesindeki yurdun temeUeri 
atılmıştır. Ankara'da bir yurdun tesisi cihetine/ 
gidilmiştir. 

Burslar için verilen paralar, mütekabiliyet 
esasına göre ödenen ve başka memleketlerden 
temin edilen burslarla talebe okutmalar, gene 
vekâletin yardımı ile ve teşebbüsü ile İktisadi. 
Devlet Teşekküllerinden temin edilen maddi 
yardımlar, Türk gençliğinin kolay ve rahat ya-

| şıyabilmesi ve okuyabilmesi için hedef olarak, 
prensip olarak ele alınan hususlar olup bunlar 
üzerinde hassasiyetle çalışıldığını ifade etmek 
isterim. 

Bu arada halk eğitimine temas ettiler. Bunu 
burada cevaplandırmadan geçmek caiz değildir. 

Arkadaşlar, halk eğitiminde müsmir bir ne-
I tice ile çalışmalara devam olunmaktadır. Şimdi

ye kadar 1 980 okuma odası, 1 540 halk dersha
nesi, 18 halk eğitimi merkezi tesis olunmuş, bu 
sene bu müesseselere devam eden 30 000 vatan
daştan 13 969 vatandaşa mezuniyet belgesi ve-

I rilmiştir. 1958 de mezun olan vatandaşların sa-
j yısı 47 615 kişidir. Yine halk eğitimi, öğretimi 
j için 3 340 000 vatandaşa öğretici filimler göste

rilmek suretiyle bu hizmetin tahakkukuna çalı
şılmıştır. 

| Halk eğitimi kanunu derdesttir, Meclise ge
tirilecektir. Bu arada alfabgsizliğin bu milletin 
bünyesinden atılması mülâhazasiyle ordu ile iş 
birliği yapılarak ve Cumhuriyet Halk Partisi 
Meclis Grupunun teşekkürünü mucibolan çalış
madan da kısaca bahsetmek isterim. Amerika
lılarla yaptığımız çalışma ve iş birliği neticesin
de ilk senesi 30 milyon lirası Amerikalılar "tara
fından verilmek, 1 milyon 998 bin lirası Maarif 

ı Vekâleti ve 5 milyon 995 bin lirası da Millî Mü
dafaa Vekâleti tarafından karşılanmak suretiyle 

i orduya iltihak edecek erlerden 100 -120 bin erin 
I okuyup - yazma öğrenmesi temin edilmiştir. Lü

zumlu kitapların baskısına devam edilmektedir. 
ı Her terhis edilen ere, gittiği köyde de bilgisini 
i artırmak için, 100 er kitap verilecektir. Köyün

deki vatandaşlara da okuma - yazmayı telkin 
i etmek fikri üzerindeki çalışmalarımız muvaffak 
* bir safhaya girmiş bulunmaktadır. (Bravo ses-
! leri) 
ı Şimdi arkadaşlar, bu hizmetlerin karşısında 
ı C. H. P. Meclis Grupu sözcüsü burada huzuru-
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nuza gelerek kanaatimce sadece memleket maa
rif dâvasına ve irfan hayatına, memleketin foyiz 
ve hizmetlerine can-ü gönülden katılıp bu yapıl
mış olanları şükranla karşılamak ve bunu asla 
bir tenkid ve hücum mevzuu ittihaz etmemek 
ieabederdi. Bu hizmetlerin karşısında buraya ge
lip ilköğretim kanunu niçin gelmedi diyorlar. 
İlköğretim kanunu gelecek, o da bizim eserimiz 
olacaktır. Bu mevzuda size söz söylemek imkâ
nını veren D. P. Hükümeti olmuştur. Evet arka
daşlar, ilköğretim Kanununun getirilmesi defa-
atle vadedildi. Fiile değil niyete bakmak lâzım
dır. Evvelâ niyete bffemak lâzımdır, hedefe bak
mak lâzımdır, hamleye bakmak lâzımdır. 

ilköğretim Kanununu biz hazırladık. Bu
nun en iyi şekilde gelmesini temin için defaat-
le revizyona tâbi tuttuk ve nihayet kanun ni
hai şeklini aldı ve Maliye Vekâletine sevk edil
di. , . 

Maarif Vekâleti olarak ilköğretim Kanunu
nun geleceğini sizlere arz etmiştik; Maliye Ve
kâleti cevap vermedi, haklı idi, sebebi vardı. 
Biz yapılamıyacak bir şeyin taahhüdünden 
teğafül edecek insanlardan değiliz. Gelmiye-
cek bir şeyi getireceğiz diyecek insanlardan 
değiliz. Fakat arkadaşlar ilköğretim Kanunu
nun malî portesini bir hesabedecek olursak bu
nun 100 - 120 milyon lira arasında olduğunu 
görürüz. 

120 milyon lirayı Devlet bütçesinden tef
rik etmek değme hükümetlerin, değme iktidar
larını kân değildir. Buna rağmen biz bu va
zifeyi üzerimize almış bulunmaktayız. 

Maliye Vekâleti bu işin, karşılığını bulmak 
üzeredir. Ve bütçenin, heyeti umumiyesinin mü
zakeresi sırasında evvelce Maarif Vekilini» 
ağzından duyduğunuz bu taahhüdün nihayet 
Maliye Vekili arkadaşımız tarafından da be
yan edildiğini, malî bir müessese olarak, Ha
zine olarak ifade edildiğini duymuş olduğu
nuza göre ilköğretim Kanunu muhakkak su-
sette Meclise gelecek ve memleket maarifinin 
ilköğretim Kânunundan beklediği neticeler 
mutlaka tahakkuk edecektir. Ne olmuş?.. Arzu 
ederdik ki; bir sene, iki sene, üç sene, dört se
ne evvel gelsin. Ama bir bütçe meselesi bu, 
gelir meselesi bu. Fakat ne olmuş rica ede
rim; ilköğretim Kanunu gelmediyse?.. Bu mem
leketin maarif hayatı olduğu yerde mi dur-
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duL Yalnız köy okullarına yedi senede 169 
milyon lira vermekten çekinmiyen bir Hükü
met elbette ki, bu kanunu getirecektir. Ne ol
muş Maarif hizmetleri Ilköğetim Kanunu gel
mekle?.. Maarif hikmetleri bütün imkânları ile 
bütün heyeeaniyle yürümektedir, yürümekte de
vam edecektir. Bu arada yine grupu adına 
konuşan arkadaşımız, kadrosuzluktan bahsetti. 
Şûrayı Devlet kararlarının ifa, edilemediğini 
söyledi. Bu intibak Kanununundan evvel Türk 
öğretmeninin nasıl bir mağduriyete mâruz kal
dığını biliyoruz. Bu mağduriyeti izale- eden, 
D. P. hükümetleri olmuştur. Biz bu kanunu 

# 1938 den evvel mağdur olan öğretmenlerin du
rumunu ıslah için çıkarmıştık. Devlet Şûrası 
müktesep hakların kabulüne karar verdi. Ar
zuhal Encümeni bu kararı teyidetti. Hüküme
tin def'ati e beyan ettiği gibi Devlet Şûrası ve 
Arzuhal Encümeni kararlarını yırtıp sepete 
atan bir zihniyetin değil, o kararların vaci-
bül ittiba ve icra olduğunu ve onlara hürmet 
edilmesi lâzımgeldiğini kabul eden bir zihni
yetin mürevvici olarak Kadro Kanununu sevk 
ettiğimizi ifade ettik. Bütün bu tenkid* sade
dinde söylenen sözler, daima Demokrat Parti 
hükümetlerinin hüsnüniyet ve feragatle Türk 
Maarifine hizmet için, bu memlekete ve mille
te hizmet için büyük gayretler sarf etmekten 
başka bir işle meşgul olmadığını ispadetmiş bu
lunmaktadır. * (Soldan : bravo sesleri ve alkış
lar.) 

36 öğretmenin 29 nun ayrılmış olduğundan 
bahsettiler. Yalan değil, yanlıştır. Bu beyanı 
Hükümet adına ben vermiştim. Şunu söyledim : 
36 lisan öğretmeninden 29 u başka vazifelere 
gitmiştir. Bunun sebebi, memlekette iş ve ka
zanç hacminin alabildiğine inkişaf etmesi, iş
sizliğin artık tarihe karışmaya mahkûm olma
sıdır. (Sağdan gülüşmeler) Gülme, gülme... 29 
gencin gitmesi sebebi budur. Bu memlekette 
gelişen iş hayatı ne eski devirlerle; ne de hiçbir 
memleketin devirleriyle mukayese edilebilir, iş
siz adam, bir sanat, bir meslek, nihayet bir iş 
sahibi olup da işsiz kalan insandır. Yoksa tembel, 
pejmürde sokaklarda gezmeye alışmış insan 
değildir. Böylelerine dünyanın her tarafında so
kaklarda rastlanır. 

işte bugün 36 öğretmenden 29 unun ayrılmış 
olması, öğretmenlikte kalmamış olmasının sebebi 
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serbest hayatta daha müsait daha iyi kazanç 
elde etmek İmkânını bulmuş olmasıdır. Tazmina
tını da peşin peşin ödemiştir. Bu sene yalnız 
lisan Öğretmeni yetiştirmek üzere bir lisan öğ
retmen okulu açmaya karar vermiş bulunmakta
yız. (Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlar şunu iddia ederim. Veyahut tâbi
rimi değiştirerek şunu söylerim: Hiçbir şşyin id
diasında değiliz. Hiçbir zaman hizmetlerin bü
tün vücuhiyle hepimizin dilhahma uygun bir 
şekilde neticelendiğini iddia etmiyoruz. Yalnız 
şunu iddia ediyoruz: 

İmkânlarımızın samimiyetinin üstüne çıka
rak maddi ve mânevi kaynaklarımızı, kemiyet 
ve keyfiyet bakımından Türk maarif hayatına 
hasretmiş bulunuyoruz. Bunun aksini iddia et
mek neden şuraya değil, buraya mektep yaptı
nız demek, çalışmak, hizmet etmek istiyenlerm 
şevkini kırmak ve vebale girmek demektedir. 

Mevzuubahsedeceğimiz meselelerin hiçbirisi
ni bütün vücuhuyla yerine getirdiğimizi söyliye-
mem. Fakat Türk maarifi eksiktir, Türk maarifi 
noksandır diye neye ve nereye temas ederseniz 
oradan söz ve ses alırsınız. Bu şu demektir. Bir 
hükümet olarak bir vekâlet olarak bütün teşki
lâtımızla memleket maarif meselelerinde Türk 
milletinin hizmetindeyiz. Mevcudiyetine, ilerle
mesine de el koymuş bulunmakla dâvalara da 
agâhız. Dâvalara agâh olan insanların yollarında 
muvaffak olmalarını temin ve onların desteği 
olmak vazifemizdir. Bu vazifeyi esirgemek gü
nahtır. Bu itibarla ben netice olarak şunu söy
lemek isterim ki, yapılmış olanları şükranla 
karşılıyan bir zihniyete sahibiz. Eksikleri ta
mamlamak yolundayız bundo da muvaffak ola
cağız. şunu memnuniyetle, şükranla millet adına, 
Türk irfanı adına ifade edeyim ki, Bu Meclise 
iltihak ettiğim günden beri Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin Türk maarif dâvası için hiçbir 
şey esirgemediğini müşahede etmiş olmanın gu
ruru, hazzı içindeyim. Bunu bir kere daha ifade 
ediyorum. Vazife telâkki eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Soldan süretli alkışlar). 

REİS — Mustafa Tarakçıoğlu. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Bir hususu ikmal için söz istiyorum. 

REİS — Vekil Beyin sözünü tamamlaması 
için tekrar söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
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MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlar, heyeti ce-
iileden özür diler cevap verilmesi gereken me
selelerin mahiyeti bakımından ve fakat mutlaka 
Hükümet adına cevap vermeyi icabettiren bir hu
susta zühul ettiğim için tekrar söz almak su
retiyle huzurunuza çıktığımdan dolayı affınızı 
rica ederim. 

Arkadaşlar, biraz evvel mâruzâtımın niha
yetinde bütün maddi ve mânevi cehdini, gay
retini, neşesini, bedeni ve fikri istitaatım bir 
hizmete veren Hükümetleri ve mesuliyet mev
kiindeki insanları hiç değilse bir nebze de teş
ci etmek ve desteklemek ve onun hizmetlerinin 
faydalı taraflarını izah etmek vazifemizdir, de
miştim. 

Şimdi bu lâzimeye riayet olunmadığı için, 
bir hususu cevaplandırmak mecburiyetindeyim. 
O da Sayın Suphi Baykam'm bütçenin heyeti 
umumiyesi sırasında Atatürk Üniversitesinin 
kuruluş ve çalışmasına dair, asla mesnedi bu-
lunmıyan ve kendisine yanlış malûmat verildi
ği kanaatinde olduğum için, burada cevaplan
dırmak, tashih etmek ve kendisinin de herhal
de bu neticelerden memnun kalacağını umarak 
yine kendisini müsterih kılmak maksadiyle söz 
almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, Hükümetiniz Aziz Atatürk'ün * 
bir eserini ve mukaddes bir vasiyetini ve Türk 
milletinin irfan hayatından bir ihtiyacını ye
rine getirmek için Erzurum'da bir Atatürk Üni
versitesi kurdu ve bunu hizmete geçirdi... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Atatürk Van'da 
kurulmasını vasiyet etti. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) —• Bu hizmete mukabil Sayın Suphi 
Baykam'm vardığı hükme bakınız. (Sıhhiyeye 
giderken gördüğünüz gibi Dil - Tarih ve Coğ
rafya Fakültesi inşaatı ve bütün teferruatiyle 
900 bin liraya çıkmasına mukabil Erzurum'da 
Atatürk Üniversitesi merasimi... 

. SUPHİ BAYKAM (Adana) — Merasimi 
için değil. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Müsaade edin efendim. Suphi Bay
kam'm bir cümlesini söyliyeyim; 

Zabıtlar aynen şöyle; «Erzurum Atatürk 
Üniversitesi merasimi için, oradaki ortamek-
tebi tamir için bir milyon lira sarf edilmiştir.» 
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Zabıt bu. Şimdi eğer bunun merasim için ol
madığını tashih buyuruyorsa ondan sarfı nazar 
edeceğim. 

SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Her üçü için. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De-

vamla) — Ve devam ediyor Suphi Baykam; 
«Halk Partisi devrinde Ziraat Fakültesi kurul
muştu. Bu müessesenin kurulmasına karar ve
rildiği zaman beş sene evvelinden hocalar Av
rupa'ya gönderildi* o zaman içinde binalar ik
mal edildi ve bu suretle Ziraat Fakültesi açıl
dı. Erzurum'da tedrisata başlandığının üçüncü 
ayında rektör değiştirildi, hocalar Ankara'da-
ki kadrolarını muhafaza etmek suretiyle vekâ
leten çalıştırılmaktadır, eski bir kız ortaokul 
binasında üniversite açtık diye övünüyorsunuz. 
Bir Üniversite lâboratuvar, hoca ve site mese
lesidir. Bunların hiç birisini yapmadan Ata
türk Üniversitesi'ni açtınız» diyor. Dikkat edi
yorsunuz ki, bir Atatürk Üniversitesi ki, si
tesi yoktur, hocası yoktur, lâboratuvarı yok
tur, ders aletleri ve vasıtaları yoktur. Ve bir 
kız ortaokulunda açılmış olan bir müessesedir. 

Şimdi arkadaşlar; hakikatlar karşısında bu 
derece cesaretle konuşmak değil, konuşmamak 
lâzımgelir. Yine maruzatta bulunurken eski 
ve yeni devri mukayese niyetinde değilim. Fa
kat Suphi Baykam bu yolu açıyor. Diyorki; 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi şöyle n çildi, 
Ziraat Fakültesi şöyle açıldı. Fakat Atatürk 
Üniversitesi böyle açılmadı, şeklinde konuşa
rak, mukayese yolunu açıyor. Bu itibarla ben 
yine mukayese yaparken, eski devrin pek der
me çatma şekillerde okul ve üniversite açma hiz
metlerinin mukaddiriyim, müteşekkirim. Yalnız, 
bakınız, dedikleri gibi mi, yoksa hakikat baş
ka türlü mü? 

Ankara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
1936 yılında Evkaf apartmanlarında açıldı. Şim
di bir kısım mebus arkadaşları ve vatandaşları
mızın oturdukları apartmanda. ilk açılış 9 Ocak 
1936 da şimdiki Türk Ocağında yapıldı. Asıl 
Fakülte binası inşaatına 1937 de başlandı, 1940 
senesinde ancak bu fakülteye yerleşildi. 

Şimdi, Evkaf apartımanmda açılan ve Dil -
Tarih ve Coğrafya Fakültesi için ben sadece te
şekkür ederim. îşte bu Evkaf apartımanmda atı
lan bu küçük tohum, bugün övünülecek bir ir
fan mihrakı haline gelmiştir. (Soldan, alkışlar) 

Ziraat Fakültesinin açılması da Suphi Bay
kam'in dediği gibi değildir. 1930 senesinde es
ki Ankara Ziraat Mektebi binasında Yüksek Zi
raat Mektebi olarak kuruldu. Almanya'dan bir 
Profesör Oldenburg, müteakiben Diske, Kreston, 
Knop isimli öğretmenler getirildi ve 1933 te bu 
Fakülteye ilk defa Rektör tâyin edildi ve 3,5 
milyon liraya mal oldu ve bu suretle Ziraat Fa
kültesi teessüs etti. Evvelce gelen profesörler 
gönderildi, yeniden ecnebi profesörler getirilmek 
suretiyle tedrisata devam edildi. Atatürk Üni
versitesi ile kıyas yaptığımız takdirde, mesele 
bizim lehimize çıkar. Ondanı sonra Avrupa'ya 
Ziraat Vekâleti tarafından gönderilen asistan
lardan tedris heyeti tamamlandı ve böylece bu 
küçük bir başlangıç oldu. Şayanı şükrandır. Ya
panlardan, ölenlerinin ruhu şadolsun, kalanlar
dan da Allah razi olsun. Bir de Hukuk Fakülte
si hikâyesi vardır, kısaca onu da ilâve edeyim. 
Ankara Hukuk Fakültesi eski Büyük Millet Mec
lisinde tedrisata başladı, bilâhare vilâyet bina
sının yanındaki tadil ve tamir edilen eski pos
tanede tedrisata devam etti, ondan sonra Ev
kafa ait bugünkü Diyanet İşleri dairesinin bu
lunduğu binada devam etti ve nihayet bugünkü 
binasına da 1941 de girdi. Bunları ne kötüle
mek ve ne de tenkid etmek mlâhazasiyle söyle
miyorum. Suphi Baykam arkadaşıma şunu öğ
retmek istiyorum. Her devirde, dünyanın h€r ye
rinde, her şey küçükten başlamış, kemale ermiş
tir, kendileri gibi... 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Şu halde an
laştık, mesele yok. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Atatürk 
Üniversitesinin kuruluşunda milletin huzurunda, 
Meclisin huzurunda, Allah'ın huzurunda, vicdan 
huzuriyle söylüyorum ki, hiçbir aksaklık yok
tur. Neden yoktur, şimdi izah edeceğim. 

Arkadaşlar, Atatürk Üniversitesinde bir ke
re 3 rektörün değiştirilmesi keyfiyeti mevzuu-
bahs değildir, ilk defa Atatürk üniversitesine, 
henü üniversite hazırlık devresinde iken, Ahmet 
özel arkadaşımız rektör tâyin edilmişti. Bilâha-
ra kendisi itizar etti, dışarda bâzı tetkiklerde* 
bulunacağını ifade etti. Biz de Hükümet olarak 
kuruluşu tesri etmek mülâhazasiyle bir rektör 
evkili tâyin ettik. Ziraat Fakültesi Dekanı Rek
tör Vekili olarak bu vazifeyi ifa etti. Nihayet 
Atatürk Üniversitesi açılıp istikrar buldıfktan 
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sonra, Sabahattin Özbek isminde eski bir dekan 
arkadaşımız Rektör tâyin edildi. Bu tâyinde
ki isabeti yalnız Hükümet değil, Büyük Mecli
sin birçok azaları ve bizimle iş birliği yapan 
Amerikalılar tasvip ve takdirle karşıladılar. Şim
di sıhhatle, selâmetle, dirayetle vazifesi başında
dır. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Mehmet 
Kaplan da vekâlet etmişti. 

REÎS — Kimsenin gıyabında konuşamazsınız 
Ayanoğlu. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Tahakkuk etmedi dediğiniz hizmet
ler, tahakkuk etti. Dördünü bilelim, kaldı beşin
cisi. 

Arkadaşlar; Atatürk Üniversitesi için istim
lâk edilen araziye Maarif Vekâletince 12 milyon 
lira sarf edildi. Atatürk Üniversitesinin proje 
müsabakaları, neticeleri ve ihale edilen kısım
larına kaç milyon lira harcandığı ve ne kadar 
hizmetin yapıldığı ve bunun mahiyeti hakkında 
Nafıa Vekili arkadaşımız sizleri tenvir edecek
tir. 

Bendeniz, bugün, açılan, fiilen vazifeye baş -
hyan Atatürk Üniversitesinin bünyesi hakkında 
Heyeti Âliyenizi tenvir etmek vazifesiyle mü
kellefim. 

Arkadaşlar, Atatürk Üniversitesinin tedri
sata açılması, ve binasının tadili ve inşası için 
bir milyon 65 bin lira, hazırlık bürosu,, öğrenci 
ve öğretmen lojmanları kiralan için 277 bin lira 
ve sair masraflar için de 49 bin lira ki, ceman 
1 milyon 391 bin lira sarf edilmiştir. Şurada, 
burada birkaç satır yazı veya bir iki fiskos ka
bilinden dedikoduya istinadederek Atatürk 
üniversitesi bir kız ortaokulunda açıldı, demek 
günahtır. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Gittik, gör
dük Beyefendi. 

REİS — Müdahale etmeyiniz, efendim. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Devamla) -T- Gittiyseniz o halde bunları söyle-
- memeniz lâzımdı. Bakınız Beyler, şimdi arz ede
yim; kız ortaokulu dedikleri yerden eser yok. 
Bunun yerinde 1540 metre kare yer üzerine 
temelinden değiştirilerek inşa edilmiş bir bina 
var.. Bunun zemin katında 11 oda mevcuttur. 
Bu kattaki odaların ebadı; 9, 13 ve 5, 7 arasın
da değişmektedir. Bu kattaki odaların en bü-

.1959 C : l 
,! yüğü dershanedir, diğerleri bakteriyoloji, anato

mi lâboratuvarlarına, idare personeli ile yerli 
ve yabancı personelin çalışmalarına tahsis edil
miştir. 

Birinci kat; bu katta 15 X 16 ebadında bir 
kütüpane bir konferans salonu, iki lâboratuvar, 

! 4 dersane, bir seminer odası, iki profesör odası 
| bulunmaktadır. Bodrum katında 14,75 -18 eba

dında bir talebe dinlenme salonu, bir arşiv, ka
lorifer dairesi ve her katta sıhhi tesisleri bulun
maktadır. Bina dışında ayrıca öğrencilerin ika
metlerine tahsis edilmiş 44 odalı ve bir salonu 
ihtiva eden kaloriferli bir bina daha vardır. Bu
rada 87 öğrenci barınmaktadır. Ayrıca, modern 
ve kaloriferli bir lojman da mevcuttur. 

Gelelim ders alet ve vasıtalarına : 6 500 cilt
lik kitabı ihtiva eden bir kütüphane. Bir raka
mın beyanındaki sehvi bu kadar gülünecek şey 
mi? Aman iyi ki, buldunuz.. (Sağdan : «Küçük 
rakam kullanmaya alışık değilsin» sesleri) 

REİS Efendim, hatibe müdahale etmeyi
niz. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Devamla) — Kütüphane faaliyetidir. Ayrıca, 
Ziraat Fakültesi için 170 bin lira değerinde zi
raat alet ve makin alan temin edilmiştir. Bu 
sene tedris edilen dersler lâboratuvara ihtiyaç 
göstermemektedir, gelecek sene bu maksat için 
Amrika'dan 154 bin dolarlık ve Önümüzdeki 
sene için de 150 bin dolarlık malzeme sağlanmış 
bulunmaktadır. 

Atatürk Üniversitesinde bugün bir Ameri
kalı profesör ve bir Amerikalı uzman fiilen va
zife görmektedir. Yine anlaşmaya göre, önümüz
deki yıl içinde ayrıca 8 Amerikalı profesör de 
bu üniversitede vazife alacaktır. 

Bugünkü Türk öğretim üyesi ve yardımcıla
rının durumuna gelince : Fiilen üniversite kad
rosunda 3 profesör, 1 doçent ve bir de Türk öğ
retim görevlisi mevcuttur. Diğer üniversiteleri
mizden görevlendirilmek suretiyle 4 profesör, 7 
doçent, 1 öğretim .görevlisi vazife almıştır. 

Görüyorsunuz ki, Almanya'dan getirilmiş 
adam, yoktur. Türk irfan ordusuna mensup ar
kadaşlarımız bu vazifeyi görmektedirler. 4 pro
fesör ile 2 doçentin daha üniversite kadrosuna 
alınması muamelesi derdesttir. Bu üniversitenin 
6690 sayılı Kanuna göre 195 profesör ve 290 do-

[ çenti olmak üzere 485 üniversite öğretim üyesi 
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olacaktır. Ayrıca 365 asistan ve uzman, 20 de 
okutman olmak üzere 385 öğretim yardımcıları 
kadrosu mevcuttur. Üniversitede halen, 170 Türk 
talebe iki fakültede tefeyyüz etmektedir. 

Şimdi, arkadaşım diyor M; Ziraat Fakültesi 
kurulurken Avrupa'ya elemanlar gönderildi. 
Sanki biz bundan tegafül etmişiz. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Döndükten 
sonra açıldı. 

CELÂL YARDIMCI (Devamla) — Biz de 
bundan tegafül etmemişiz. Atatürk Üniversitesi 
için Amerika'ya gönderilmiş olup; önümüzdeki 
Haziranda yurda dönecek asistanların isimleri
ni okuyayım : Haki Özbek, Abdülselâm Ergene, 
Fahrettin Tosun, Ahmet Kurt, Ömer Lûtfi 
Baykan, Macit özsan, Dr. İbrahim Aksöz, Ziya 
Alkan, Dr. Mehmet Sezmen. 

Bir yıl sonra yurda dönecek olanlar : Ferit 
Uçarcı, Mehmet Aydın, Suavi Yalvaç, İnayet, 
Berkman, Neriman Gürgünay, Osman Ankan, 
Lûtfi övüş, Dr. Şaban Karataş, Dr. Hasan 
Yüksel, £>r. Ali İşyar, Dr. Kemal Bıyıkoğlu, 
Dr. Turgut Göksu. 

iki yıl sonra yurda dönecekler : Altan Ersa-
yan, Mehmet öner, Halûk ipek, Hurşit Er-
tuğrul. 

işte arkadaşlar, Atatürk Üniversitesinin ku
ruluşunun, mevcudiyetinin, envanterinin, mad
di kemiyet ye keyfiyet olarak bilançosunun hi
kâyesi kısaca budur. Bu hikâyenin Suphi Bay
kam arkadaşımın hükmüne mahkûm olmuş bir 
hikâye olmadığını muhalif, muvafık Büyük Mil
let Meclisinin takdirine arz ederim. (Soldan al
kışlar) 

Şimdi, küçük bir mesele var. Yahut çok bü
yük bir mesele. Millete ve Büyük Meclise hesap 
vermekle mükellef olan ve memlekete faydalı bir 
yenisini katmaktan başka emeli olmıyan mesul 
Hükümet, vicdan huzuriylc bu müesseseyi açtım, 
diyor.. Suphi Baykam, hayır diyor. Bu mües
sesenin açıldığını tevsik eden unsurlar var. Kos
koca Amerikan müessesesi mukavele yapmış. I. 
C. A. iştirak ediyor, tasvibediyor. Suphi Bay
kam tasvibetmiyor. Bu müessesenin bu yolda 
noksansız açıldığını Türk ve ecnebi bir grup in
san kabul ediyor, fakat Suphi Baykam kabul 
etmiyor. 

Bu müessesenin noksansız vazife gördüğüne , 
kaani bulunan 170 aile ve öğrenci bu kaynaktan | 

feyiz alıyor, mevcudiyetini kabul ediyor, Suphi 
Baykam etmiyor. Hikâye bundan ibarettir. 

Vaziyej; buraya gelince; yine bir hücuma mâ
ruz kalmadan şu hakikat karşısında Suphi Bay
kam arkadaşıma bir espri ile cevap vererek söz
lerimi bitireceğim. 

Suphi olanların sabahın fecrinde hakikat ışı
ğında yürümeleri icabeder. Şebiyeldada efsa
neler üzre hâmuş olmamak gerekir. (Sürekli al
kışlar, gülüşmeler) 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Konuşmak 
için değil, kendilerine şahsım üzerinde fazla 
durduklarından bir şey söylemek istiyorum. 

REÎS — Vekil sözlerini hoş bir lâtife ile 
bağlamıştır. Rica ederim oturunuz. 

Buyurun Tarakçıoğlu. „ 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Arkadaşlarım; 1959 bütçesi bize bâzı ye
ni telisler getirmektedir. Benim tesbit edebildi
ğim yeni işler şunlardır : 

istanbul Erkek Lisesi Almanca tedrisat ya-
pacaV şekle sokulacaktır. Yabancı dil öğret
menleri yetiştirmek için bir yabancı dil öğret
men olralu açılacaktır. Ayrıca liselere öğret
men yetiştirmek maksadiyle bir yüksek öğret
men okulu açılacaktır. Vekil Beyin ve daha 
evvelki arkadaşların izah ettikleri gibi, orduda 
alınacak tedbirlerle her yıl 100 binden fazla 
kara cahil vatandaş okur - yazar hale getirile
cektir. istanbul Teknik Okulunda, bir akşam 
mühendis okulu açılmıştır. Sonra teknik saha
da Teknik öğretim Müsteşarlığınca getirilmiş, 
yapılması istenilen bir sürü işler vardır. 

Arkadaşlarım, Maarif Vekâleti teşkilâtı ha
kikaten gayelerine vasıl olmak için çalışmak
tadır. Bir teşkilât ki, yedi yıl içinde ilkokul 
talebesi miktarını bir buçuk milyondan iki mil
yona yaklaştınrsa, ortaokullardaki öğrenci mik
tarını 50 binden iki yüz bine çıkarırsa, lise ta
lebesi miktarını on sekiz binden 431 bine yak-
leştınrsa, teknik talebe miktarını dokuz bin
den on altı bine çıkarırsa, elbette ki, bu teşki
lâta teşekkür olunur, teşci olunur, «takdir olu
nur. Ben kendi hesabıma vekâletin gösterdiği 
şu gayretten dolayı kendilerine teşekkür ede
rim. Hükümet umumi bütçesinin onda ikisini 
maarife hasretmiştir. Bu, yakın senelere kadar 
görülmemiş bir miktardır. Bundan dolayı da 
Hükümete arzı teşekkür ederim. 
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Deniliyor k i ; «Fazla genişlemekte kalite dü

şüklüğü vardır.» Olabilir, ama biz Türkiye'yi 
Faik Sabri Beyin coğrafyasından öğrenmedik. 
Türkivo'yi dolaşarak, içinde gezerek parça par
ça bilmekteyiz. Onun için Maarif Vekâletinden 
tekrar rica ediyorum, karanlıktakilere, bir 
mum kuvvetinde de olsa, bir ışık götürsün ki, 
onlar da etrafını görebilsin. Onlar yarın bi
rer projektör haline gelecektir. Elverir ki, zi
firi karanlık ortadan kalksın. Asırlardan beri 
hiçbir mektep ve medreseye kavuşmamış olan 
yerlerde, velev ki, bir mum kuvvetinde de olsa, 
bir ışık çıkar. * 

Ben ayrıca bâzı temennilerde de bulunaca
ğım. Bizim Maarif teşkilât Kanunumuz 34 ya
şındadır. îlk tedrisat Kanunumuz bundan daha 
yaşlıdır, 45 yaşındadır. Şimdi, îlk tedrisat Ka
nununun değiştirileceğini öğreniyoruz ve inşa-
allah bunu da gelecek sene bu yüksek kürsü
den teşekkürlerimizle millete arz edeceğiz.. An
cak bu iki cihet nazarı dikkata alınarak ve 
memleketin ve dünyanın geçirmekte olduğu 
teknik sahadaki inkişaflar, ruhî yükselişler, ik
tisadi vaziyetler göz önüne alınarak, yeniden 
bir teşkilât kanunu yapmak zaruretine ben ka-
aniim. 

REİS — Hocam, cümlenizi tamamlamanızı 
rica edeceğim. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De-
Vamla) — Başüstüne, efendim. 

Bundan sonra gençliğe ve memlekete reh
berlik yapacak ilim adamlarına ihtiyacımız var
dır. Bizi meşrutiyet devrinin ilim adamları ye
tiştirdi. Bu ilim adamlarının daha büyüklerinin 
yetiştirilmesine çalışılmaktadır. Bunları yetiş
tirmek için de teşkilâtımızı daha çok teçhiz 
etmeye ihtiyaç vardır. 

Eğitmenleri de unutmıyalım. Bunların 10 
milyon talebesi vardır. Bunları da yüksek mes-
leke kavuşturmak lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Efendim; müsaade ederseniz kifa

yeti müzakere takririni reye arz etmeden evvel 
bir hususu arz edeyim : 

Turhan Feyzioğlu arkadaşımız, sözlerimin 
yanlış anlaşılmış olduğundan ve muhalif fikir 
serd edildiğinden bahisle söz istemektedir. Ri-
yâset ne bu noktadan ne de sataşma noktasından 
böyle bir şeyin vâridolmadığı kanaatindedir. O 
itibarla söz verilmesine mahal görmüyoruz. 
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TURHAN FEYZlOĞLU (Sivas) — Direni

yorum. İçtüzüğe göre söz verilmesi lâzımdır. 
REİS — Arkadaşımız direnmektedir. Söz 

verilip verilmemesi hususu reylerinize bağlıdır. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Kifayet takririni okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Maarif Vekâletinin tümü üzerinde müzake

reler kâfidir. Maddelere geçilmesi hususunu arz 
ve teklif ederim. 

Siird Mebusu 
S. Bedük 

REİS — İbrahim Us, Kifayet aleyhinde. 
İBRAHİM US (Kars) — Muhterem arka

daşlar, Demokrat Partiden beş arkadaşımız ko
nuştu, Vekil Bey iki saat burada istediği gibi 
iddiaları nakzetti, söylenenler doğru değildir 
şeklinde beyanlarda bulundular, ö te taraftan 
bizden üç arkadaş konuşmuştur. Eğer ortaya 
atılan iddiaların aslını öğrenmek istiyorsanız, 
hangisinin doğru olduğunu anlamak istiyorsa
nız, müsaade buyurun, karşılıklı müzakereler 
devam etsin, iddiaların mahiyeti anlaşılsın. Tek 
taraflı müzakere doğru olmaz ve mertliğe de 
yakışmaz. Mertlik göstermenizi istirham ediyo
rum. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Kifayeti müzakere tamamen usule 
uygun şekilde cereyan etmiştir. Reylerinize arz 
ediyorum : Kifayeti kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

101 

Lira 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

201 Maaşlar 350 419 945 

REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem arka-

daşlarım, okurlara en çok umumi bilgi veren 
ilmî müesseseler orta ve lise okullarıdır. Cum
huriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar ha
kikaten gerek orta ve gerekse liselerimizin sayısı 
artmıştır, öğrenci sayıları artmıştır. Yalnız okur 
sayısına mütenazır ve jmunla mütenasip olarak 
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Öğretmen sayısı artmamıştır. Şimdi birçok ^a- , 
kamlar verildi, fakat en mühim hayati rakamla- j 
ra temas edilmedi, 1950 de orta ve lise okulla
rındaki öğrenci sayısı 76 bindir, doğrudur. Bu, 
yıl verilen rakamlara göre orta ve liselerdeki 
öğrenci sayısı 228 bindir. Yalnız 1950 de orta ve 
liselerdeki öğretmen adedi 5 100 iken, şimdi bu 
şayi 7 480 de kalmıştır. Geçen sene gerekçede 
gördüm... 

EElS — Rıza Bey, faslı yanlış anlamış ol
mayın. 

RIZA TEKELİ (Devamla) — Hayır, öğret
menler meselesi. 

Geçen yıl da ortaokulda ve lisedeki öğret
menlerin sayısı 7 480 di, bu şene de 7 480 dir. 
Halbuki geçen seneye nazaran bu sene ortaokul 
ve lise öğrencilerinin sajısı 30 bin artmıştır. 
Artmış olduğu halde öğretmen sayısı sabit ka
lıyor. Bu ne demektir? Demektir ki, bizim ço
cuklar boş yere mektebe gîdiyorlar. 1950 de 15 
öğrenciye bir öğretmen düşerken şimdi 32 öğ
renciye bir öğretmen düşüyor. Aradaki nispet, 
öğretmen sayısının öğrenciye nispetle çok az 
olduğunu sarih olarak göstermektedir. 

Arkadaşlar, çocuklar mantar gibi kendi ken
dilerine yetişmezler. Mektep ve öğrenci sayısı 
sevinilecek bir hâdisedir, ama esas olan onları 
yetiştirecek öğretmenlerin öğrenci sayısiyle mü-
tenasilbolarak artması mühim dâvadır. Lise ve 
ortaokullar öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve 
sayılarının artırılması yolunda Maarif Vekâleti 
(hiçbir ciddî gayrette bulunmamıştır. Aradan se
kiz sene geçtiği halde yalnız iki bin kişilik bir 
kadro artmıştır. Raporda da işaret edildiği veç
hile halen 3 500 kadro açık bulunmaktadır. Bu 
kadronun biran evvel doldurulması / keyfiyeti 
maarifin hayati dâvalarının başında gelmekte
dir, arkadaşlar. 

REİS — Turhan Feyzijpğlu, 'buyurun. / 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) —-Muhte

rem arkadaşlarım; Kısa müddetimizin müsaa
desi nispetinde temas ettiğimiz bâzı meselelere 
iki saatten fazla bir zaman içinde haiz olduğu 
serfoestîden rahat rahat faydalanark cevap ve
reni Sayın Maarif Vekili nedense bu fasılla il
gili olarak yaptığım bir tenkidi sarih olarak 
cevaplandırmaktan kaçındı. 

Bu Mecliste, tıpkı İlköğretim Kanunu gibi 
§#bat 1953 te gerek Meclise, gerek millet mü-

im ö: ı 
messilleri vasitasiyle millete verilmiş kesin bir 
söz vardı... 25 Şubat 1953 günü bu kürsüde 
İkinci Menderes Hükümetinin Maarif Vekili di
yordu ki, «Merkez Teşkilât Kanununu hazırla
mış vaziyetteyiz, İnşallah önümüzdeki aylarda 
- yıllarda değil - bu kanun Meclise sevk edile
cektir.» Aradan birkaç ay değil, fakat altı yıl 
geçti, hâlâ Merkez • Teşkilât Kanunu Meclise 
sevk edHecek. İşte. biz ibu gibi teseyyüplerin, ge
cikmelerin ve ihmallerin 'Hesabım,-soruyoruz!. 

Karşımıza kendi istatistik yıllıklarının dahi 
kabul etmediği birtakım işkence edilmiş rakam
larla, birtakım mukayeselerle çıkıyorlar. El
bette bir şeyler yapılmıştır, bu millet yerin* 
de duramaz, elbette okul ve öğretmen sayısı 
artacaktır, fakat ana kanunlar nerede, Merkez 
Teşkilât Kanunu nerede? Vadedilir, fakat ye
rine getirilmezy Bir mebus olarak, iktidar ve 
muhalefet farki olmaksızın, bu millî dâvada 

%ynı heyecanla siz ye biz, «nerede bu kanun?» 
diye soralım. Bu murakabeyi yalnız biz değil, 
birer mebus olarak, bütün bir Meclis olarak 
hep beraber yapalım diyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Muhterem Vekil, bir Maarif Vekilinde doğ

rusu yadırgadığım bir sevinç edası içinde, bu 
seno yetiştirilmiş olan 36 lisan öğretmeninin-
den 29 nun mesleke intisabetmeyip bırakıp 
gitmesini, memleketteki büyük kalkınmanın bir 
eseri olarak ifade edip âdeta «ihzarı şaduma-
ni» eyledi. Ben bir Maarif Vekilinin lisan öğ
retmeni olarak yetiştirdiği 36 öğretmen nam
zedinden 29 u, mesleke gelmediği zaman, «aca
ba bunun altında neler var? «öğretmenlik 
meslekini ne hale getirmişiz» diye üzüntü duy
masını ve bunun tedbirlerini Meclise arz et
meye kendisini mecbur hissetmesini isterdim. 
Yoksa bu hal sevinilecek bir şey değildir. (Sol
dan gürültüler) 

İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sen 
neden hoca olarak kalmadın da buraya geldin? 

REİS — Rica ederim, hatibe müdahale et
meyin, sıralar arasında konuşmayın. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) ; — 
Beni eğlendiriyorsunuz, doğrusu. Canım biraz 
da buraya, kürsüye buyurun, zabıtlarda adınız 
çok geçiyor, ama hep böyle müdahale olarak. Mil
let sizi bunun için mi seçtiî 
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REÎS — Turhan Bey, slas devam buyurun 

efendim, 
TURHAN FEYZlOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlar, 1958 de istifa ederek ayrıl
mış olanların sayısı, ilköğretimde 255, orta 
öğretimde 119, teknik öğretimde 149 olarak 
komisyon zabıtlarına geçmiş bulunmaktadır. 
Sanat enstitülerinde atelye öğretmenleri için 
bu rakam korkunçtur. Düşünün bir kerd, 2 713 
lük bir kadrodan istifa ile ayrılan öğretmen 
adedi 1 098 dir. Bu kadar büyük bir mesele 
karşısında, Maarif hizmeti her şeyden önce öğ
retmen demek olduğuna göre, öğretmenlik mes
lekinin cazibesini ne derece kaybettiğini göste
ren bu şekildeki rakamlar karşısında, bekler
dik ki, Maarif Vekili buna iştirak ederek, «bun
lar için şu tedbirleri alacağız, kitap tazminatı 
vereceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız» 
desin. 

Ben şayanı şükran olan işler için bütün va
zifelilere karşı şükranlarımı belirttim, ama 
tenkid edilmeye müstahak hususlarda da ten-
kidlerimi yaptım. Yapıcı olmaya çalıştım. Ve
kil tarizce cevap vermeyi tercih etti. Müd
det tahdidi olmadan iki saat konuştu. Buna 
mukabele etmek için söz dahi verilmemesi ada
let midir? Söz istedik, vermediniz. 

Kaadı ola davacı ve muhzır dahi şahit. 
01 mahkemenin hükmüne derler mi adalet? 
(Sağdan, bravo sesleri, gülüşmeler) 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA MEHMET 

KARASAN (Denizli) T— Efendim, muhterem 
arşadaşımız Turhan Feyzioğlu, «Murakabe yal
nız bize ait değildir, bütün Meclisindir, ne olur 
siz de İlköğretim Kanununun bir an evvel 
gelmesini isteyin» dediler. 

Bütçe Encümeninde, Maarif bütçesinin Ra
portörü olarak aynı meseleye bizim de temas 
ettiğimizi arz etmek için söz aldım. Raporda 
diyoruz ki : (Memleket nüfusunun durmadan 
artmasiyle her yıl tahsil çağındaki çocuk sa
yısı da muntazaman büyük artışlar göstermek
tedir. öte yandan da Önemli çocuk sayısı 
da okul dışında bulunmaktadır. Bu iki gerçeği 
göz önüne alarak bir ilköğretim siyaseti taki-
bettiğimiz takdirde şimdiki gayretlerimizi de 
aynı nispet dâhilinde artırarak çalışmak za-
ruretindeyiz. Bu zarureti tamamiyle idrak et-
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mi§ olan Maarif Vekâleti de bu maksadın 
tahakkuku için 12 yıllık bir program hazır
lanmıştır. Bunun tatbikine geçilebilmesi için 
İlköğretim kanun lâyihasının bir an önce ka-
nuniyet kesbetmesi bir zaruret haline gelmiştir.) 

REİS — Emin SoysaL 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar, bilhassa köylerde çalışan öğretmenle
rin geçim durumları hakikaten acıklıdır. Maaş
ları son derece azdır. Bu zamanda 148 Ûra ile 
köyde tek başına 100 - 150 mevcutlu ve beş sı
nıflı bir okul idare etmenin ne demek olduğunu 
bunun sıkıntısını çekenler bilir. 

İRFAN HAZNEDAR (Kütalhya) — Siz 30 
lira veriyordunuz. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — O günkü 30 
lirayı getirin, bugün 300 lira vereyim, saat 1, bı
rakın bunları. 

Maarif Vekili arkadaşımız bir hayli söz söy
ledi ve hakikaten keskin bir nutuk çekti. 

RElS — Emin Bey fasıl üzerinde konuşun, 
fasıl üzerinde ancak rakamlardan bahsedilir. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Maarif Ve
kilinin, bu şekilde geçmişle geleceği mukayese 
edeceği yerde, şimdi bulunduğumuz durum ne
dir, öğretmenlerin durumu nedir, eğitmenlerin 
durumu nedir, maaş durumları nasıldır, geçini
yorlar mı, geçinemiyorlar mı, ne kadar para alı
yorlar, ne kadar para vermek lâzımdır, diye dü
şünmesi ve öyle konuşması lâzımdı. Siz onların 
âmiri mevkiindesiniz, # onları korumak, onları 
düşünmek mevkiindesiniz. Sizin bu Yüksek 
Mecliste vereceğiniz nutkun dozu, istikameti, 
işin yapıcılığı, çalıştırdığınız insanları gayrete 
getirecek istikamette konuşmalar olmalı idi. Es
ki devirde şu idi, bu" devirde bu îdi diye lâflar 
yersizdir. 

REİS — Fasıl dâhilinde konuşursanız büt
çelerin görüşülmesini kolaylaştırmış olursunuz. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Öğretmen 
adedi* lâyıkı veçhile artmamaktadır. Maaşla
rın azlığından bir taraftan öğretmenler istifa 
edip çekilmekte, bir taraftan da dershanelerde 
şevk ile gayretle ders vermemektedirler/Sebe
bi, evini, çoluğunu çocuğunu düşünmekte, sa
bahleyin aldığı kahvaltıyı, çocuğuna yedirdiği 
gıdayı düşünmektedir. 

Bu bakımdan öğretmenlerin maaşını düşün
memiz, bunlara yeter derecede maaş vermemiz 
lâzımdır. 
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Size bir mevzu arz edeyim. («Sadede» ses

leri) Bu tahsisatın üzerindeyim.' 
REÎS — Bir dakikanız var Emin Bey, ona 

göre konuşun. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Şimdi bu 

yüzden öğretmenlerin adedi açtığımız mektepler 
nispetinde çoğalacak yerde bâzı istikametlerde 
yerinde saymakta, bâzı istikamelerde de azal
maktadır. Ve netice olarak mütemadiyen öğ
retmen bulmadan mektep açmaktasınız. Şimdi 
bu yaz Maraş milletvekilleri Sayın Bakana de
dik ki; «Elbistanhlar bir lise istiyorlar, açar 
mısınız?» «İlçelere lise açamıyaeağım, yalnız 
bir yere açacağım o da (Düzce) dir,» dedi. Spn-
radan öğrendik ki, nerelere ne kazalara liseler 
açılmış. Yine öğrendim fei, bunların öğretmen
leri de yoktur, lütfetsinler, kaç tane lise açıldı, 
kaç tanesinin öğretmeni vardır, söylesinler. 

REÎS — Emin Bey, vaktiniz dolmuştur. 
EMÎN SOYSAL (Devamla) — Ne yapalım, 

Vekil Bey iki saat konuşur, biz de 5 dakika. 
REÎS —• Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Bendemiz sadece 

bir iki müşahedemi arz etmek için huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. Bu yaz yaptığım se
yahatlerde Eskişehir'e uğramıştım. Eskişehir'-» 
de çocuk velileri bulunan arkadaşlarımla görüş-' 
tüm, onlar yabancı dil öğreten öğretmen yok
luğundan bahsettiler. Diyarbakır'da, da aynı 
şeyi sordum, orada da öğretmen ve kadro yok
luğundan şikâyet ettiler. 

Bir üçüncüsü; bu sene Van'da lise kısmı 
tedrisata tek öğretmenle başladı, şimdi şu anda 
ne vaziyette olduğunu bilmiyorum. Alay Ku
mandanı bilmem ne hocası, askerî hastane ser-
tabibi bilmem ne hocası : Onlar da vazifeleri 
dolayısiyle vakit bulamıyorlar, ayırdıkları za
manlar da ancak öğretmenlik vazifesini yapa
biliyorlar. Sormak istiyorum: Bu böyle devam 
ediyor mu? 

REÎS — Esat-Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, bu Öğretmenlik mesleki, insana dün
yanın en büyük mânevi saadet ve heyecanını 
verir, mensubolduğu milletin gençlerini yetiş
tirmesi bakımından heyecan ve saadet içinde 
bütün ömrünü sarf eder. Aynı zamanda Öğ
retmen, birtakım maddi ihtiyaçlar içinde en 
büyük acıları çeker, öğretmenlik meslekinin 
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hakikaten bu mânevi tarafı olmasa bir insanın 
tahammül edeceği bir iş değildir. 21 - 23 yaşla
rında üniversiteden çıkar, bir lisenin kürsüsü
ne gidersiniz ve bütün ömrünüz o kürsünün 
üstünde geçer. Ne terfi, ne terakki, ne otomo
bil, ne de; sadece bir kürsünün üstünde geçen 30 
sene. Buna mukabil zavallı öğretmen sadece ma1 

aşının yükselmesini bekler, onun heyecanını 
taşır, onun ümidiyle, yaşar ve üç sene gel
diğinde maaşına yapılacak zam onu mesude-
der. Hocalığın saadeti mânevidir, yetiştir
diği çocukların yükselmesini görmektir. Şim-
di bir teğmen tasavvur ediniz, 21 yaşında 
teğmendir, 45,- 50 yaşlarında ya albay ve
ya generaldir. 21 yaşındaki, öğretmen 50 ya
şında da yine aynı öğretmendir. (Soldan 
«maaş maaş ne oldu?» sesleri) Şimdi bu öğret
mene hayat verecek, onu teselli edecek şey, arz 
ettiğim gibi üç senede bir göreceği zamdır. Bu 
öğretmenin üç senede bir göreceği bu zam da, 
kadrosuzluk yüzünden, bilmem hangi kanuni 
sebeplerle verilmezse. Ve üç sene sonra alacağı 
30 - 40 lira gibi bir zam da temin edilemezse, bu 
öğretmeni hayatının sonuna kadar bu kürsünün 
başında tutmaya kimin hakkı vardır. (Soldan: 
gürültüler) 

Deniyor ki, öğretmenler meslekten ayrılı
yor. Tabiî ayrılır, hakkı değil midir, niçin git
mesin, daha iyi ve daha paralı bir iş bulduğu 
zaman 1. Bir insanın vatan vazifesinin, bir in
sanın millî vazifesinin de bir hududu vardır. 
Öğretmeni hayatı boyunca kürsüye bağlıya
rak, her türlü ıstıraplar içinde yaşamaya 
mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur. Bu 
kadro kanunu getirilmediği, öğretmenlerin 
terfihi temin edilmediği takdirde 2, 3 se
ne sonra göreceksiniz ki, kürsüler bomboş ka
lacaktır. Çünkü öğretmen arkadaşlar, her gün 
istifa edip gidiyorlar. Maarif Vekilinden bil
hassa rica ederim : Bu kadro kanununu müm
kün olduğu kadar süratle getirerek bu ıstırap
tan hocaları kurtarmaya çalışsın. (Sağdan; al
kışlar) 

REİS — Maarif Vekili, buyurunuz. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDİMCİ (Ağ

rı) — Efendim, öğretmenlerin durumu hakkın* 
da neden beyanda bulunmadığından dolayı yine 
tenkide uğradım. Ben burada elbette hatip ar
kadaşların temas ettikleri meseleleri cevaplan-

» 
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dırabüirdim. Bütün maarif meselelerini, 74 000 
elemanı ile, 6 üniversitesi ife^ beden terbiyesi, 
teknik tedrisatı ile bütün meselelerini izah et
mem günlere bağlıdır. 

Ş.mdi arkadaşım diyor ki, kadro kanunu ne 
' oldu? Arkadaşlar bir kere öğretmenin maaş 
durumunu, Devletin umumi memur statüsü için
de mütalâa etmek" lâzımclır. Yani öğretmen di
ğer Devlet memurlarından, derecesine, başlayı
şına göre az maaş mı almaktadır? Hayır. Bu 
bir bütçe meselesidir. Bir öğretmen işini bu
raya getirip, maaşını mesele yapıp, bunun üre
rinde münakaşaya girmenin bence yeri yoktur. 
Devletin geliri meydanda, hizmet kolları mey
danda, baremi meydanda, personel adedi mey
danda, tahsis edilen maaşı meydanda. İstirham 
ederim, şu anda, şu saatte siz iktidara gelseniz 
bu mevzuların maaşlarım değiştirebilir misiniz"? 
Nedir bunlar? Bunlar münakaşa edilecek işler 
değJdir. 

Ş.mdi arkadaşlar, üzerinde münakaşa edile
cek şey var, edilmiyecek şey* var. Kadro üze
rinde mâruzâtta bulunacağım, ilk öğretimde 
80 liraya kadar kadro bekliyen tek öğretmen 
mevcut değildir. Orta öğretimde kadro bekli
yen arkadaşlarımız var, bunlar hakkında ka
nunu hazırlayıp sevk ettik. İntibak kanunu se
bebiyle terfileri yapılamıyan öğretmenler hak 
kında da kanunu sevk ettik. Ders ücretlerini 3 
liradan 5 liraya çıkarttık ve 10 liraya çıkarıl
ması için kanunu sevk ettik. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Meclise 
mi, MaLyeye mi sevk edildi. Evvelki sene Ma
liyeye sevk edilmişti. ' 

RElS — Beyefendi, kanun lâyihası nasıl 
sevk edilir, onun usulü var. 

FARUK AYANOĞLU (Tokad) — Bir kere 
değil 20 kere sordum. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De
vamla) — Ders ücretlerini 5 liraya çıkardık. 
Bunu 10 liraya çıkaracak kanun derdesti şevktir. 

Bunun dışında Öğretmenler Bankasiyle öğ
retmenlerin mesken meselesini düşünmekteyiz. 
öğretmen namzetlerinin teçhizat bedelini artır
mayı düşünmekteyiz. Bütün bunlar öğretmenin 
terfihi için derpiş olunan hususlardır. 

29 lisan öğretmeni ayrılmış. Bundan mütees
sir olmak lazımmış. Ben ne teessürümden bah
settim ne de memnuniyetimden. Ben niçin ay 
nldığım söyledim. İş sahası, bu derece geniş-
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ledikten; lisan öğretmeni her yerde muazzam 
ücret temin edebJdikten sonra, bu daima ola
caktır. Sonra, işinden ayrılan öğretmenler vaı-
da, başka yerde iş bulmak için işinden ayrılan 
memur yok mu? Binaenaleyh bu, arz ettiğim 
gibi, iş sahasının inkişafından ileri gelmektedir. 
Maarif Vekâleti ve hükümet öğretmenlerin ter
fihi, terfii ve istikbali için elinden geleni yap
makta ve bütün imkânları harcamaktadır. Ve 
bunda da muvaffak olmuştur ve almaktadır. 

öğretmenlerin çalışmasına gelince: 
Burada öğretmen taraftarı gibi beyanda bu

lunuldu, öğretmenlerin çocuklarının düşünül
mediği ileri sürüldü. Asla böyle bir şey yoktur. 
İler insanın kendi yaşayışı içinde bir ıstırabı 
vardır ve ihtiyacı, sıkıntısı olabilir. Ama doğru 
olan bir şey varsa, o da Türk öğretmeninin 
feragatle heyecanla vazifesini devam ettiğidir 
ve bu bir hakikattir. 

RElS — Daim Süalp, buyurun. 
MEHMET DAİM' SÜALP (Siird) — Muh

terem arkadaşlarım; 
Sayın Vekil Bey söyliyeceklerimin büyü!'?'. 

bir kısmını izah buyurdular. Bazı muhalif ar
kadaşlarımız hakikatla alâkası olmadığ» halde, 
mutlaka söylemiş olmak için söylüyorlar, ko
nuşmuş olmak çin konuşuyorlar... 

KÂMİL TABAK (Çankırı) — Senin gibi. 
REİS — Müsaade ediniz 
MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Bir 

arkadaşımız geldi; yana yakıla teşkilât kanunu
nun gelmemesinden şkiâyet etti ve sanki bütün 
şikâyetlerinin esasını bu teşkil ediyormuş gibi 
«Biz bunun için ya^yoruz, teşkilât ka
nunu getirilecek dendi getirilmesi bina
enaleyh millete karşı vazifemizi- yapmalıyız, 
bunlar verdikleri sözde durmuyorlar diye hay-
k^rmalıyız» şeklinde konuşmalar yaptı. Teşkilât 
kanununun gelmeyişinin sebebi malûm; hazır
lanmıştır fakat Bütçe Encümeninde ele alınmış 
olan Personel Kanununa intizaren bu kanun sevk 
edilmemiştir. 

öğretmenlerin aldıkları para azdır, geçinemi
yorlar diye şikâyet edileli. Vekil Bey arz ettiler; 
öğretmenler diğer devet memurları statüsüne 
bağlı memurlardır. Bugün malûmdur ki; bütün 
devlet memurlarına % 100 zam yapılmıştır. 
Hükümet bunu Meclise sevk etmiş ve Bütçe En
cümeniniz de bu lâyihayı kabul etmiştir. O iti-
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barla' maaşlarn azlığı dolayısiyle ileri sürülen 
şikâyet ve iddaların da yeri" kalmamıştır. 148 
lira alacak olan öğretmen kalmadı artık. En kü
çük devlet memuru 300 liradan başlamaktadır. 

Bir de öğretmenler teri'i edemiyorlar diyorlar. 
Hatırlarsınız bir intibak Kanunu yapıldı. 
Köy öğretmenlerdim zayolmuş 7 - 8 üst derece 
hakları kendilerine sağlandı. Yıllarca kaybetmiş 
oldukları hakları D. P. tarafından kendilerine 
iade edildi. Böylece bütün köy öğretmenlerine 
yükselme kapısı açıldı. Bugün köy öğretmenle
ri normal olarak 3 senede bir terfi etmekteler 
ve âzami devlet memurları maaşına kadar yük-
seîmekteler. Görülüyor ki eskiden mevcut olmı 
yan hakları kendilerine p . P. tarafından veril
diği halde sanki D. PI bunların haklarını elle
rinden almış ve onları ferça bir mevkie düşür
müş gibi arkadaşlar1 ımzm bir kısmı şikâyet 
yollu konuşmalar yapmaktadırlar. Bunlar haki
kâtin tam aksinedir. Yalnız öğretmenlerin hâ
misi gibi görünmek için konuşuyorlar ki, bu ko
nuşmalarla hiçbir vatandaş aldatılamaz. Bugün 
Maarif bütçesi dolayısiyle öğretmenlerin hâmisi 
gibi görünüyorlar, yarın hangi vekâletin büt-
çes^ görüşülürse ,o vekâlet mensuplarının hâmisi 
görüneceklerdir. (Sağdan gürültüler) Ancak söy
lenilenler hakikata mutabık olsa idi, eğer De
mokrat Partinin bir ihmali veya yanlışl:ğı mil
lete arz edilse idi biz bundan memnuniyet du
yardık. Fakat Demokrat Partinin yaptığı feda
kârlıkları ve yardımı bir tarafa bırakarak, sanki 
aleyhe imiş gibi bir vaziyet yaratmak, en kü
çük hâdiseleri dev aynasında büyülterek şunu 
yapmıyorlar, teşkilât kânununu getirmiyorlar 
demek suretiyle tenkid yapılamaz arkadaşlar. 

REİS — Sözlerinizi tamamlamanızı rica 
ederim. 

MEŞMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
Bilhassa köy öğretmenleri için yapılmış olan in
tibak kanunlariyle ve kadrolar vermek suretiyle 
bugün kadrosuzluk yüzünden küçük öğretmenler 
bakımından hattâ, 80 lira asli maaşa kadar hiç
bir kadro sıkıntısı yoktur. Bugün normal olarak 
Devlet memurları gibi sicili müsait her öğretmen 
3 senede bir muntazaman terfi etmektedir. 

istifa meselesine gelince; Pevlet müesseseleri 
memurları içinde en az istifa eden öğretmenler
dir. Tetkik ederseniz diğer pevlet dairelerinde
ki istif alara nazaran öğretmenlikten vâki istifa
lar hiç mesabesindedir. Muhalif arkadaşımız 
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«kadrolar boşalıyor» diye feryadediyorlar. Bu 
feryat propagandadır, doğru değildir, mübala
ğadır! Bunu afZ etmek için huzurunuza çıkmış
tım. 

RElS — Vaktiniz dolmuştur, efendim. 
Efendim daha yedi arkadaş söz almıştır. Mü

saade ederseniz kifayet takriri vardır, okutaca
ğım. 

Yüksek Reisliğe 
2C1. fasıl üzerindeki müzakereler kâfidir. Ki

fayetin reye vaz'ını arz ederim. 
, Manisa 

O, Ocakoğlu 

RBİS — Kifayeti kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Kifayet kabul edilmiştir. 

Faslı reye arz ediyorum : Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. 

202 Ücretler 

Lira 

23 588 130 

RElS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim; bil

hassa bu fasılda eğitmenlerin durumunun müta
lâa edilmesi icabediyor. Eğitmenler, malûmunuz, 
üç bin veya daha aşağı miktardadır. Bunlar hâ
lâ vazifeye devam ettiklerine göre kendilerinden 
istifade edildiğini Maarif Vekâleti de kabul edi
yor demektir. Ellerine geçen ücret yüz-liradır. 
Mütaaddit defa bütçeler münasebetiyle arz ettik, 
bu hizmeti gören fedakâr arkadaşlar, ne işçi, 
ne de memurdur. Ne emeklilikleri vardır, ne de 
işçi sigortasiyle bir -alâkaları vardır. Kendile
rine yol verildiği zaman güle güle demekten baş
ka bir şey yapılmaz. Kırk para ceplerine konmaz. 
Halbuki bunların gençliklerini istismar etmiş 
durumdayız. Yaşlı zamanda ayrıldıklarında ken
dilerine bir emeklilik, bir hak tanımak icabeder. 
Bunu geçen bütçelerde arz etmiştim. Buhlara 
emeklilik hakkı verilmesinin âdilâne olacağını 
ifade etmiştim. Vekil Bey büyük bir anlayışla, 
bu arkadaşlarımıza emeklilik hakkının tanınaca
ğını ifade buyurdular. İlgililere de bu hususta
ki kanun tasarısının hazırlanması için emirler 
verdiklerini memnuniyetle duyduk. Fakat bu
güne kadar bu kanun gelmedi, bir an evvel gel
mesi en büyük temennimizdir. Elbette bu kanu
nun hazırlanması için bir zamana ve müddete 
ihtiyaç vardır. Onu bekliyeduralım. 

— 809 
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Şimdi asıl öğrenmek istediğim şudur : 
Memur maaşlarının yüzde 50 yahut 100 de 

yüz nispetinde artacağı mevzuubahsolmaktadır. 
Belki bugünlerde kanunlaşacak.. Acaba bu ar
tışlardan eğitmen arkadaşlar istifade edecekler 
mi? Bunun Maarif Vekili tarafından ifadesin
de fayda vardır. Bütçe Encümeninde bâzı arka
daşlarıma sordum, bir tereddüt hâsıl olduğunu 
ifade ettijer. 

Bir de beyefendiler, merkezde veya illerde 
çalışan memurların ücretleri meselesi aynı fasla 
giriyorj Umidediyorum ki, maarif müdürlükleri 
emrinde çalışan ve Maarif Vekâleti memuru sa
yılan teknikerlerin durumu bu fasılda mütalâa 
edilebilir. Teknik eleman oldukları için hariçte 
iş bulmak, * yevmiye almak imkânına sahiptirler. 
Maarif Vekâletinden durumlariyle gayrimtite-
nasip miktarda az ücret almaktadırlar. Bu ar
kadaşları maarif müdürlükleri emrinde tutmak 
mümkün olmamaktadır. Dolayısiyle kendilerine 
tevdi edilen mektep inşaatına da bu yüzden lâ-
yıkiyle kendilerini verememektedirler. Bu işi 
halletmek için bol yevmiye verip, vazifelerinde 
titiz olmalarım temin için Maarif Vekâletinin 
bir düşüncesi var mıdır? 

REÎS — Riyasetin Heyeti Umumiyeye bir 
mâruzâtı var, efendim : 

Fasıllarda söz alan mebusların, fikirlerini, 
tenkidlerini ve temennilerini serbestçe dermeyan 
buyurmaları gayet tabiîdir. Ancak, müzakerele
rin seyri gösteriyor M, fasıl üzerinde söz almış
lar tamamen fasıl dışı konuşmaktadırlar. Riya
set, fasıl üzerinde beyanda bulunmalarını bir 
kere daha rica eder. 

Söz Emin Soysal'in. Buyurun efendim. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim, bu fa

sıl ücretliler faslı, bir de eğitmenler. Eğitmen 
işi Fethi Ülkü Bey arkadaşımızın buyurduğu 
gibi; Maarif Vekâletinin üzerinde ciddiyetle ça
lışması gereken bir mevzudur. Bir defa, bizim. 
adedi binleri aşan, bir haneden 50 haneye ka
dar küçük köylerimiz, obalarımız vardır. Bu gi
bi 10 - 15 haneli küçük köylere/ obalara daha 
uzun müddet öğretmen okulu mezunu öğretmen 
göndermek zordur. Bu bakımdan eğitmen işini 
Maarif Vekâleti yeni baştan organize etmelidir. 
Ordu ile el birliği edildiğine göre kıta çavuşla
rından, onbaşılardan eğitmen yetiştirmek sure
tiyle bu küçük köylere, obalara göndermek ve 
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böylece eğitmenlerin adedini artırarak eleman 
yetiştirip göndermek suretiyle bu obalarda, dağ-
başlarmda yaşıyan köylülerimizi kara cahillilik-
ten kurtarmak yoluna gitmeliyiz. Bu bir. 

İkinci mâruzâtım, eğitmen işleri, eğitmen
lerin durumudur ki bu da pek küçümsenecek 
bir durum değildir, arz edeyim. 

Köylerde beş sınıflı okulu bir öğretmen okut
maktadır. Bir öğretmen her birinin müfredatı 
ayrı ayrı beş sınıfı okuturken çok güçlük çek
mekte ve âzami derecede yıpranmaktadır. Bu
nun için beş sınıflı tek öğretmenli okulların eği
timi zaif düşmektedir. Bunu Maarif Vekâle
ti Talim ve Terbiye Dairesi düşünür, yeni baş
tan ele alırsa bu öğretmenin yanma bir de eğit
men verirse diğer öğretmen mektebin idaresi 
ve yukarı sınıfların öğretimi ile uğraşır, diğeri 
de birinci sınıf çocukları ile uğraşır netice ola
rak okulların vaziyeti kolaylaştırmış olur. Bu
nu yeni baştan Talim Terbiye Dairesinin ele al
ması ve düşünmesi yerinde olur. 

öğretmenlerin ücretleri meselesine gelince; se
nelerden beri bunlar hizmet eder, bunların için
de hakikaten kendi kendini yetiştirmiş kuvvet
li elemanlar vardır. Bu arada eğitmenlerle köy 
enstitüsü mezunlarını birbirine kanştırmıyalım. 
Bâzı arkadaşlar karıştırıyorlar. Onlar öğret
men vasfını haizdir, menşeleri ayrıdır. Bun
lar içinde kendi kendini yetiştirmiş küçük köy
lerde öğretmen yerine hizmet edecekler vardır. 
Bunlar hâlâ ücret almaktadırlar. Amma emek
lilikleri tanınmamaktadır. Falan dairedeki fa
lan ücretli ufacık bir memurun emekliliği ta-
nılır, Devlet bunun için tedbir alır, amma 25 
haneli bir köyde tek başına yıpranan bu vatan
daşlara böyle bir hak tanınmaz. 

REİS — Emin Bey, lütfen cümlenizi tamam
layınız. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Öğretmen bu* 
lunmıyan yerlere ücretli öğretmen vekillerinin tâ
yininde gelişigüzel, sunun bunun hatırı için hare
ket edilmemesini ve rastgele her insanın mil
let çocuklarının başına öğretmen vekili olarak 
tâyin edilmemesini rica ederim. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REÎS — Neye dair? 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Müzake

renin şekline dair. 
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REİS — Müzakereler alınmış kararlar dâ

hilinde devam etmektedir. Ne mevzuda söz is
tiyorsunuz ? 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Nizam
namenin tatbiki hakkında. Nizamnamenin 129 
ncu maddesine göre söz istiyorum. 

RElS — Beyefendi, takdir hakkımı kullan
mam isin, lütfen bir açıklamada bulunun. Ne
ye dair konuşacaksınız? Her şey usul meselesi 
olamaz. 

MUSTAFA ZEREN'(Erzurum) — Efendim, 
fasıl içinde kalınmıyor, heyeti umumiyesi üze
rinde konuşuluyor. Bunun için söz istiyorum. 

REİS — Yani Nizamnameye ademiriayet 
mi? Buyurun efendim. 

MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Aziz ar
kadaşlarım, içtüzük gayet sarihtir. Diyor ki, 
bütçe fasıl fasıl müzakere edilir ve böyle reye 
konur. O halde buraya gelip konuşacak arka
daşlar yalnız alâkalı fasla matuf konuşsunlar. 
O fasılda ne deniyor? Maaş mı azdır, çok mu 
verilmesi isteniyor, tadil için bir teklif mi var
dır / işte bunun üzerinde konuşsunlar. Yoksa 
her fasılda söz alıp bütçenin heyeti umumiyesi 
üzerinde konuşmak Tüzüğe aykırıdır. Başkan
lıktan çok rica ediyorum, Tüzüğü tam tatbik 
edelim, Tüzüğe rilyet edelim, bunun dışına 

, çıkan arkadaşlara söz vermiyelim. Sonra sa
kat bir teamül husule gelecektir. O zaman bu
nun içinden çıkamıyacağız arkadaşlar. 

Arkadaşlar, heyeti umumiyesi üzerinde ko
nuşmuşlardır ve nihayet fasıllara geçilmesi hu
susu kabul edilmiştir, fasıllar üzerinde konu
şulacaktır. Faslı bir tarafa bırakıyoruz, efen
dim köydeki muallim maaşı, köydeki memur 
maaşı, bilmem nesi diye konuşuyoruz. Ben, is
tirham ediyorum, sakat bir teamül husule geti
receğiz. Bunu önliyelim. 

RElS — Nizamnamenin açık olduğu yerde 
teamül mevzubahis değildir. Bütün mebus ar
kadaşlardan fasıl üzerinde konuşmalarım rica 

<ş ettim. Riyaset buna dikkat etmektedir. Bunun 
dışına çıkılacak olursa arkadaşlarımız ikaz eder
ler. 

Şemsettin Ataman! , 
ŞEMSETTİN ATAMAN (Kars) — Arkadaş

lar, 'köy eğitmenleri mevzuu 3238 sayılı Kanu
nun kifayetsizliği yüzünden ook karışık Ibir 
mevzu (halini almıştır, bugün. Bunlar ücretK 
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memurlar gibi hizmet görmektedirler. 12-16 yıl 
arasında hizmet (görenlerden bâzıları sudan se-
Ibeplerle meslekten uzaklaştırılmışlardır. 16 yıl 
Ihizmet eden (bir eğitmen Ibir müfettişin verdiği 
rapor üzerine vazifesinden ayrılmak zorunda 
İkalmıştır. Onun için hu eğitmen mevzuunu has
sasiyetle ele almak lâzımdır. Müfettiş raporla-
riyle uzun yıllar (başarı ile vazife gören ıbir eğit
men son (bir müfettişin (menfi raporuna istina
den vazifesinden uzaklaştırılmıştır. Bunlar Dev
let Merkezine; Maarif Vekâletine kadar gelmiş, 
(bu iş üzerinde meşgul olmuşlar ve fakat bir ne
tice alamamışlardır. Yeni bir kanunla bu cühe-
tin kısa (bir zamanda hallini, memleket maarifi
ne büyük hizmetleri dokunmuş bu meslekdaşların 
tgelişigüzel mağdur edilmemelerini istirham ede
ceğim, Mâruzâtım foundan ibarettir. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz Mİyen 
yok. Faslı reyinize arz ediyorum. Kalbul eden
ler... EtmiyenWr.. Kabul edilmiştir. 

F. 

203 Geçici (hizmetliler ücretü 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnefbi uzman, öğretmen ve 
•hizmetlilerle (bunlara yardımcı 

Lira 

1 515 500 

personelin ücretleri 5 083 564 

REÎS — Esat Mahmut Karakurt 
ESAT MAHMUT KARAKURT i(Urfa) — 

Efendim, yalbancı öğretmenler meselesi, üzerin
de durulacak <bir meseledir. Bütçe Encümeninde 
(bu mesele; (biraz görüşüldü. Fakat Yüksek Mec
liste de (bunun tekrarlanmasında fayda olduğu
na kaaniim. * 

Biliyorsunuz, liselerimize (hariçten bâzı öğ
retmenler alıp getiriyoruz, (bu (bilhassa Fransa'
dan daha çjök oluyor. Bu öğretmenlerin intibak 
ve tayini maatteessüf arzu ettiğimiz şekilde ce
reyan etmiyor. Pek genç öğretmenler mektep
lerimize geliyor ve âdeta mekteplerimiz bir tec : 
rüfoe tahtası haline getiriliyor. Burada (hazırla
nan 'bu tecrübesiz öğretmenler, memleketlerine 
gidiyorlar ve orada ancak faydalı ^oluyorlar. 

Galatasaray Lisesine (bu sene öğretmen ıgeti-
rillmişitir. Galatasaray Lisesine getirilen öğret
menlerin iki (bakımdan matlulba muvafık öğret
men vasfını <haiz olımadığını iddia, etmek duru
mundayız. Şu ihatamdan : 
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•Galatasaray Lisesi erkek mektebidir. Oraya 

Fransa'dan henüz 25 yaşını doldurmamış genç 
'-Fransız kızları öğretmen olarak getirilmiştir. 
Lise sınıflarına göre çocukların yaşları 20-25 
tir. Kendisine ders verecek olan Fransız öğret
men kızının yaşı da 25 tir. Bu kızlar Fransa üni
versitelerinden çıkmış, öğretmen diye İstanbul'a 
getirilmiştir. Bunların hicjbir tecrübesi yoktur. 

Burada tecrülbelerini ve stajlarını yapacak, tama-
miyle öğretmen vasfını iktisabettikten sonra, 
memleketine gidip çalışacaktır. Böyle uzman 
olamaz efendim. Bu uzmanların, hocaların inti-
fhap ve tâyinlerini daba salim, daha iyi bir usu
le, daiHa doğru bir şekle ibağlamak lâzımdır. Ak
si 'halde, bu bal (büyük zararlara sebebolacaktır. 
Bunu düşünmek lâzımdır. 

REİS — Maarif Vekili. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar; Esat Mahmut 
Beyefendinin izah buyurduğu mesele; şimdiye 
kadar dışardan gelen öğretmenler ve uzman 
işinde tek bir bâdise teşkil etmektedir. Biz dı
şardan gelen öğretmenlerimizi mahallî Kültür 
ataşeleri, mahallî sefaretler ve Dış Münasebet
ler Büromuzun uzun (bir tetkik ve 'sondajı ne
ticesinde yurda getiririz. Şimdiye kadar gelen 

_(bütün öğretmenler (böyle gelmektedir. Bu Fran
sa'dan Galatasaray'a gelen iki öğretmene gelin
ce ; 'bir defe ihtisas ve bilgisinin yetersizliği, tec
rübesizliği hakkında bize bugüne kadar intikal 
etmiş (bir mesele yoktur. Yalriiz arkadaşım Büt
çe Encümeninde de izah ettiler, bugün de ifade 
ettiler, gençliği üzerinde duruyorlar. Şimdi bili
yorsunuz, faizim Fransa ile bir 'kültür mukave
lemiz vardır. Bilhassa Galatasaray Lisesi, Öte
den beri Fransız Hükümetiyle müşterek çalış
ma ve anlaşmalar neticesinde öğretmen getirtir. 
Bu sefer gelen ibu öğretmenler, biri kız diğeri 
erkek olmak üzere iki kardeştir. Fransız Hükü
meti tarafından (gönderilmiş ve buraya gelmiş
lerdir. Ben, 25-26 yaşlarında bir öğretmenin du
rumu üzerinde bu 'kadar endişeye düşmek lâ-
zımgeldiği kanaatinde değilim. Mamafih arka
daşımın bir görüşü var, zaten geçen sefer Fran
sız Kültür Heyeti geldiği zaman onlarla da bu
nun üzerinde konuştuk. Esasen, Galatasaray 
Lisesinin yeniibaştan ele alınması ve daha iyi 
(bir vaziyet verilmesi, kararımız cümlesindendir. 
Bu ıkarar arasında bunu da ıslah edeceğiz. (Sol
dan, bravo sesleri) 
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REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka-

Ibul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

203 4178 ve 4598 sayılı (kanunlar 
ıgereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 10 881 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 60 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir-. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 14 847 514 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 4 200 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

211 3856 sayılı -Kanunun 22 nci 
maddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara ve
rilecek ücretler 360 100 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. Söz istiyen arkadaşla
rın bir yanlışlığa meydan vermemek için 
bir evvelki fasılda iken söz istemelerini rica 
ederim. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Çok muhterem arkadaşlar, 211, 214, 417, 420, 
421, 450, 479, 609, 611, 743, 743 numaralı fa
sıllara tahsisat ilâvesi için bir takrir vermiş 
bulunuyoruz. Bu takrir 98 arkadaşımız tara
fından imza edilmiş bulunmaktadır. Bu tak
rir işbu fasıllara tahsisat ̂ ilâvesine mütedairdir. 

2 saattan beri huzurunuzda münakaşa edi
len maarif bütçesinin ehemmiyeti Muhterem 
Heyetinizin malûmudur. Memleketimizin kal
kınmasına hizmet etmek, memleketimizi ikti
sadi bakımdan inkişaf ettirmek için milyar
ları yatırdığımız yerleri Ebette müdrikiz, 
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fakat maarif dâvası da o kadar mühim bir 
dâvadır ki, bunların yanında daha imtiyazlı 
bir duruma getirilmesi iktiza eder. 

, Bu kürsüden zaman zaman birçok arka
daşlarımız, mektep meselesini ihmal ettiğimiz, 
öğretmen meselesini ihmal ettiğimiz yolunda 
münakaşalar, yaparlar, fakat bu münakaşaları 
bir türlü müspet bir neticeye vardırmayız," te
şebbüsü zamanında yapmışız. Bendeniz evvelce 
yapılmış münakaşaların kifayetsizliğini iddia 
ederek artık bu münakaşaların bir neticeye 
bağlanma zamanının şimdi geldiğine kaani ola
rak 98 arkadaşımla birlikte hazırladığımız 
takriri takdim ediyorum. Kabul buyurursanız 
ilkokullar daha fazla yapılacak. Bu hususun
da daha fazla tahsisat* ayrılmış olacaktır. Orta 
mekteplerin de daha fazla yapılması için tah
sisat ayırmış olacaksınız. İlkokul ve orta okul
lar için bilhassa Öğretmen yokluğunu telafi 
edecek şekilde öğretmen bulmaya matuf tah
sisatı kabul etmek suretiyle de memlekette bü
yük ihtiyaç hissettiğimiz ilkokul öğretmen ek
sikliğini tamamlamak, yeni öğretmen okulları 
açmak hususundaki tahsisatın artırılması su-
retiylo de bu derdin çaresi bulunmuş olacaktır. 

Muhterem Heyetimizden çok istirham ede
rim : 98 imzalı takririmizi kabul buyurunuz. 

Saniyen Bütçe Encümeninde Maarif büt
çesi müzakere edilirken komisyon tarafından 
şimdi arz ettiğimi fasıllara 21 748 700 lira 
ilâve ve Bütçe Encümeninde uzun münaka
şalardan sonra bu kabul edilmiş idi. Sonradan 
varidat bütçesi komisyonda müzakere edilirken 
Hükümetin teklif ettiği varidat miktarından 70 
milyon lira eksik varidat tahakkuk edeceği mülâ-
hazasiyle 70 milyonu varidat yakûnundan çıka
rılmış. Bu itibarla yapılan masraflarda kesmti 
yapan Bütçe Encümeni en büyük haksızlığı Maa
rif bütçesinde yapmıştır. 70 milyonu karşılamak 
için Maarif bütçesinden 21 748 700 lirayı çıkar
mak doğru değildir. Bu kadar hassas olduğumuz 
maarif dâvasında bu kadar miktarda para çıkar- ,1 
mak doğru değildir. Esasen bu sene döviz im- j 
kânlarımız geçen senelere nazaran daha çok inki- ] 
şif etmiş, her üç ayda bir kotalar ilân edilmekte- i 
dir. Şimdiye kadar çalışmıyan, az çalışan faferi- ! 
kalar çalışacaklar, istihsal artacak. Bu İstihsal 
Vergisinin de artması demektir. Dolayısiyle Gelir 
Vergisi de artacak, bu suretle Hükümet varidat' 
bütçesindeki eksikliği karşılıyabilecektir. Kanaa- * 
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timce varidat 100 milyondan fazla artacaktır. 
Şimdiye kadar bizim çok kıymetli Maliye Vekili
miz Hükümet tarafından yapılan tahminlerin ek
siksiz olarak tahakkuk ettiğini ifade etmiştir. Bu 
itibarla bütçede imkânsızlık olur yolundaki iddia
sı doğru olmamıştır. Olsa bile bu dâvanın bü
yük ehemmiyetine binaen kabul edilmesi lâzım-
gelir kanaatindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

REİS — Bütçe Encümeni. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, Bütçe Komisyonundaki çalışmaları 
Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşım iyi takibetmemiş 
olacak. Komisyonda esas itibariyle yapılmış olan 
ve ehemmiyetli mahiyeti takdir edilen teklifler 
180 milyon lira civarında idi. Bunlardan 22 mil
yon liralığının karşılığı bulunmuştur. 70 mil
yonluğu tasarruf yapılmış, şu kadarı Maariften 
indirilmiş gibi bir şey yoktur. 

Takririn esasına bendeniz girmiyeceğim, çün
kü fuzuli münakaşa oluyor. Takrir 21, 217, 420, 
479, 611, 743, 761 nci fasılları alâkadar etmekte
dir. Görüşülmek üzere bu takririn Bütçe Encü
menine verilmesini rica ediyorum. 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 
Teşekkür ederim. 

REİS — Efendim, takriri okutmak suretiyle 
zapta geçirip encümene vereceğim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

P. M. 

211 

Tahsisatın nevi 
Zaruri olan 

tahsisat 

3656 sayılı Kanunun 22 
nci maddesi gereğince 
saati mesai haricinde 
çalışacaklara verilecek 
ücretler 100 000 

217 30 Meslekî ve teknik okul
ları öğretmenlerinin 
ders, ekzersiz ve şeflik 
ücretleri 900 000 

40 Ders ücretleri 1 500 000 
417 20 Eğitim enstitüleri mas

rafları 500 000 
420 10 llköğr etmen okulları 

umumi masrafları 2 000 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 
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Zarun olan 

tahsisat 

479 

611 

743 

761 

10 

20 

20 

Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi umumi masraf
ları 
Devlet Tiyatrosuna yar
dım 
Ortaokul yaptıran mü
teşebbis derneklere yar
dım 
İlkokul binası yaptıran 
müteşebbis derneklere 
yardım 
Meslekî ve teknik okul
ları yapımı 

Yekun 

1 000 000 

500 000 

500 000 

500 000 

2 500 000 

10 000 000 

Yukarda Maarif Vekâleti bütçesinin fasıl 
ve maddeleri yazılı olan kısımlarına hizaların
da gösterilen artırımların Yüksek Heyetinizce 
kabulünü arz ve teklif ediyoruz. 

Ortaokul, muallim mektepleri ile ilkokulla
rın inşa ve tedrisatına taallûk eden bu masraf
ların ehemmiyeti Yüksek Heyetinizce malûm
dur. Esasen bu miktarlar Hükümetçe tasvip ve 
Bütçe Encümeni tarafından da kabul edildiği 
halde her nedense sonradan yapılan bir reviz
yonda çıkarılmıştır. 

Memleketimiz için çok mühim bir değer 
taşıyan ve bütçeye nazaran miktarı pek az 
olan teklifimizin kabul edileceğini ümidetmek-
teyiz. 

Çorum 
H. Ortakçıoğlu 

Çorum 
. F. Hacırecepoğlu 

Çorum 
Cevat Köstekçi 

5 Kütahya 
' Kemal özer 

Nevşehir 
Münib Hayri Ürgüblü 

, Trabzon 
Selâhattin Karay avnz 

Manisa 
Nafiz Körez 

Çorum 
K. Erdem 

Çorum 
K. Terzioğlu 

Çorum 
Sedat Baran 

Yozgad 
Fuad Nizamoğlu 

Ankara 
İsmail İnan 

Erzincan 
Rauf Bayındır 

Tunceli ' 
Fethi Ülkü 
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Kastamonu 

Z. Cemal Bakiçelebioğlıı 
Kütahya 

S. Süruri Nasuhoğlu 
Balıkesir 

Fuat Onat 
Diyarbakır 
Fikri Arığ 
Balıkesir 
Ali İleri 
Adana 

M. Yılmaz Mete 
Kastamonu 

Nâzım Batur 
Kayseri 

Ali Rıza Kılıçkaie 
Sivas 

, Hasan Değer 
Urfa v 

Yaşar Alhas 
Adıyaman 
Şefik San 

îçel 
Sami Göknar 

Denizli' 
Osman Ongan 

Konya 
H. Âmil Keymen 

Tekirdağ 
Zeki Erataman 

İzmir 
Enver Dündar Basur 

İzmir 
Selâhattin Akçiçok 

Aydın 
Fethi Batur 

Ağrı 
Halis Öztürk 

Aydın 
Piraye Levent 

Samsun 
Abdullah Eker 

Denizli 
Turan Bahadır 

Bolu 
Nezih Tütüncüoğlo 

Bitlis 
Selâhattin înan 

Denizli 
Ali Çobanoğlu 

Balıkesir 
Muzaffer Emiroğlu 

Tokad 
Şahap Kitapçı 

Kastamonu 
Süleyman Çağlar 

Bitlis 
Rifat Bingöl 

Adana 
Hamdi öner 

Kayseri 
Ömer Başeğmez 

Bitlis 
Nusrettin Barut 

Kastamonu 
Ali Gözlük 

İstanbul 
Nihat Halûkı Pepeyi 

Adıyaman 
Gani Gürsoy 
Adıyaman 
Ali Yaşar 

Bursa 
Recep Kırım 

Yozgad 
Nunıan Kurban 

Erzurum 
Osman Alihocagil 

İzmir 
Necdet Davran 

Çanakkale 
Ahmet Hamdi Sezen 

İzmir 
Ahmet Ünal 

Afyon 
Mustafa öztürk 

Bolu 
Mithat Dayıoğlıı 

Erzurum 
Hasan Numanoğhı 

Amasya 
Hâmit Koray 

Tekirdağ 
Hasan Gürkan 

Sivas 
Edip İmer 
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Tokad 
. Ahmet tspirli 

Ankara 
H. Oğuz Bekata 

Elâzığ 
Nâzım öztürk 

Uşak 
Avni Ural 

Elâzığ 
Mustafa Altmdoğan , 

İstanbul • 
Mahmut Yüksel 

Bingöl 
Sait Göker 

Urfa 
Abdullah Köksel 

Zonguldak 
Necati Diken 

Trabzon 
I. Reşit .Tarakgıoğlu 

Konya 
Halil özyörük 

Gazianteb 
Ali Ocak 
Samsun 

Nüzhet Ulusoy 
Ağrı 

Şereı Saraçoğlu 
Konya 

Sami Soylu 
Yozgad 

Mahmut Ataman 
Zonguldak 
Ali Kaya 
Zonguldak 

Abdullah Akın 
Zonguldak 

C. Zühtü Aysan 
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Tunceli 

•( Hızır Aydın 
Ordu 

Eşref Ayhan 
Uşak 

Adnan Çalıkoğlu 
Adana 

Turgut Yeğena 
Sivas 

Şinasi Moran 
Trabzon 

Osman Turan 
Niğde 

Asım Eren 
Tokad 

Reşit önder 
Van 

Sait Erdinç 
Edirne 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Artvin 

Mecit Bumin 
Sakarya 

Nusret Kirişcioğlu 
Antalya 

Adnan Selekler 
Gazianteb 

Sclâhattdn Unlu 
Yozgad/ 

Sefer Eronat 
Konya 

Ali Sami Kayma], 
Zonguldak 

Necati Tanyolaç 
Samsun 

Naci Berkman 
İstanbul 

Aleksandros Hacopvlos 
İstanbul 

Tahsin Yazıcı 

.1969 
F. 

— 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 ıJ\/U 

309 

310 

403 

REİS — Dahilî Nizamnamenin 118 nci mad
desi gereğince talebe binaen encümene verilmiş
tir. 

HÜSEYİN ORTAKÇIOĞLU (Çorum) — Te
şekkür ederiz efendim. 

REİS — Faslı geçiyoruz efendim. 
Şahap'Bey, 217 nci fasıldaki sözünüz kayıt

lıdır, faslı encümene verdiğim için şimdi size sözl 
vermedim, hakkınız mahfuzdur. 

408 

415 
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Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenlerv. Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ye telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4599 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki öğren
ci müfettişlikleri masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiş+ir. 
5805 sayılı Kanun gereğince 
Anıtlar Yüksek Kurulu üyele
rine verilecek huzur hakları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyeıikT... Kaoü edilmiştir. 
Müzeler ve anıtlar masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyi'üV.*... Kabul edilmiştir. 

Lira 

107 750 

169 o25 

220 000 

707'300 

1 056 108 

25 000 

5 976,500 

565 000 

165 475 

516 000 

20 000 

30 000 

& 850 000 
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RElS —- 417 encümene verilmişti. 418 nci 

faslı okuyoruz. 

F. Lira 

418 Lise, ortaokul ve imam - hatip 
okulları umumi masrafları 3 870 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Yüksek ticaret ve teknik okul
ları ile diğer meslek okulları
nın umumi masrafları 15 880 229 

REİS — Şahap Kitapçı. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, tahmin ediyorum ki, bu kür
süden dile getirmek istediğim temenni sizlerin 
hepinizin intihap dairesinde gördüğünüz bir 
hususla ilgilidir. Ben, kız sanat enstitülerinden 
bahsetmek istiyorum. 

Bir zamanlar büyük ümit ve fedakârlıklarla 
açılan bu müesseselere son zamanlarda, umumi 
olarak arz etmiyeyim, birçok yerlerde rağbet 
azalmıştır ve hattâ kendi seçim bölgemde bura
ya yapılan masrafların fuzuliliği zihniyetini' 
uyandıracak bir hal almıştır. Bir zamanlar er
kek sanat enstitüleri de bu durumdaydı. Bunu 
telâfi etmek için bu okul mezunlarına yedek 
subaylık hakkı tanınması bu enstitülere rağbeti 
artırmıştır. Fakat kız enstitülerine rağbetin da
ha çok azalmış olmasının sebepleri üzerinde dur
mak lâzımdır. Bunlar rağbeti artırmak için, me
zunlarım bir kurstan geçirmek suretiyle ilkokul 
veya köy okullarına öğretmen olmalarına imkân 
verilmesi gibi bir şey düşünülemez mi? Halk 
arasında yayılan bâzı rivayetler, bu enstitülerin 
fazla masrafları olduğu şeklindedir. Ben bunu 
kabul etmiyorum, fakat yayılan rivayetler ara
sında bir de bu vardır. Bu yolda da bir kolay
lık gösterilmesi suretiyle, bilhassa kadınlarımı
za büyük hizmeti olduğunu hepimizin kabul et
tiğimiz bu müesseselere rağbeti artırmak ve hal
kı bu bakımdan istifade ettirmek yolunu ara
mak icabeder. Bu bakımdan vekâletin bir dü
şüncesi olup* olmadığını bilhassa öğrenmek iste
rim. 

Zannediyorum ki, böyle bir şey olmadığı fik
rini ifade için vekil Bey birtakım işaretler ya
pıyor. Ben, Tokad'da bu sene Kız Enstitüsüne 
ne kadar kayıt yapıldığım lütfen öğrenmek is
tiyorum. Birçok mebus arkadaşlarla görüştü -
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ğüm zaman hepsi aynı şeyi ileri sürmüşlerdir. 
Fakat bu okullara rağbetin artırılması ve halk 
arasında yayılan bâzı düşüncelerin giderilmesi 
için, elimizden gelen imkânları sağlamak vazi
femiz olduğu kanaatindeyim. Bu yolda düşün
celerinizin belirtilmesi faydalı olacaktır. 

REİS — Halil Gürün. 
HALÎL GÜRÜN (Maraş) — Muhterem arka

daşlar, bendenizin de maruzatım Yüksek Eko
nomi ve Ticarfet okulları üzerinde olacaktır. Bu 
okulların tarihi bizde oldukça eskidir. İstanbul'
daki okulumuz aşağı-yukarı bir asırdan beri 
bize hizmet etmektedir. Son zamanlarda hususi 
sektördeki muvman Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
mektepleri mezunlarına olan rağbeti artırmış
tır. Bu suretle Maarif Vekâleti bu mektepler 
üzerinde fazla alâkayı temine çalışmıştır. An
cak, bu müesseselerin birtakım noksanları mev
cuttur. Bunların ne dereceye kadar nazarı iti
bara alındığını öğrenmek bizim için faydalı ola
caktır. 

Eskişehir'deki okul açılmış olmakla beraber 
biraz daha ihtimama muhtaç durumdadır/Bina 
bakımından muztariptir, öğretmen kadrosu ba
kımından muztariptir. Bir kısım öğretmen ar
kadaşlar, istanbul, Ankara fakültelerinden ora
ya gönderildiler. Mevcut mevzuatın bunların 
oraya gidiş gelişleri imkânlarını selb edecek va
ziyette bulunduğu kanaatindeyim. Eskişehir'i 
ziyaretim sırasında bu hususa da muttali oldum. 

İkincisi, bu mekteplerin kadrosunun duru
munu da Maarif Vekâletinin nazarı itibara al
ması muhakkak lâzımdır. Buraya tâyin edilmiş 
olan arkadaşlara'profesör unvanı verilmektedir. 
Aynı zamanda bugün bunların yanında doçent 
ismi altında çalışanlar da vardır. Talimatname 
ile profesör ve doçent olmaktadırlar. Ama beri 
taraftan Akademi Kanunu vardır. Orada bir 
muvazene temin edilmiş değildir. Maarif Vekâ
letinde bu müessesenin akademik şekle ifrağı 
için çalışmalar olduğuna dair birtakım bilgile
rimiz mevcuttur. Böyle bir kanunun hazırlan
makta olduğunu duymuş bulunuyoruz. Ancak, 
temenni ederiz ki, bu müesseselerde tedris ha
yatında bulunan arkadaşların istikbali ve üni
versite mensuplarının istifade edecekleri tazmi
nat gibi hususlardan istifade etmeleri için, ha
zırlandığını işittiğimiz bu Akademi Kanununun 
bir an evvel Meclise getirilmesi çok yerinde ola
caktır. 
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RElS — Enver Dündar. Başar. ı 
ENVER DÜNDAR BAŞAR (izmir) —Muh

terem arkadaşlar, bu fasılla alâkalı olarak içti
mai bünyemizi ve Maarif Vekâleti teşkilâtını 
alâkalandıran çok hayati bir mevzuu takdirkâr 
nazarlarınıza, bilhassa Sayın Vekilin dikkatine 
arz etmek isterim. 

Temas etmek istediğim mevzu, memleketin 
kültürel endüstriyel halkmması ve ilerleyişine 
muvazi olarak açılan birçok kolejlerde ve bil
hassa üniversitelerde ve hepsinden daha fazla 
teknik okullarda hazırlanan programlarda gör
müş olduğum bir noksandır, izmir'de son za
manlarda açılan Akşam Tekniker Okulu prog
ramını tetkik ettiğim zaman burada iş ahlâkı, 
diye üzerinde hassasiyetle burulması lâzımgelen 
bir dersin programa alınmadığını teessürle gör
düm. Sayın Vekâlet okullara din derslerini ika
me etmek suretiyle büyük bir ihtiyacı karşı
larken en az din dersi kadar hayati ehemmiyeti | 
haiz bulunan ahlâk dersini ihmal etmemesi ge- i 
rekir. Gerek umumi iş hayatında, gerek ticari ı 
hayatta ahlâkın ehemmiyetli rol oynadığı ma
lûmdur. Akşam Teknik okullarında ders gören 
genç elemanları yetiştirmek ve* iyice öğretmek 
mecburiyeti vardır. 

Hepimiz sık sık Taslamaktayız»ki, hayata atı
lan teknik elemanlar taahhüdettikleri işleri za
manında vermemekte ve işlerinde iyi malzeme 
kullanmamaktadırlar. Bilhassa bir küçük deği
şiklikle piyasada tutunmuş ticari şöhretlerin 
firmalarının istismarına gitmektedirler. Herke- i 
sin başından geçmiş buna benzer hâdiseler var
dır. Vaktin kısalığı itibariyle misalleri fazlalaş-
tırmak da istemiyorum. Sayın Vekilin bu mev
zu üzerinde gereken ehemmiyeti vermesini ve 
millî ahlâkta, ticari ahlâkta daha müspet bir 
netice alınabilmesi için millî ve ticari ahlâka 
mektep programlarında yer verilmesini temenni 
ve ehemmiyle dikkatlerine arz etmekten kendi
mi menedemedim. 

RElS — Ali Lâtif oğlu, buyurun. 
ALI LÂTlFOĞLU (İsparta) — Efendim; 

bendeniz yanlış bir fikir ve kanaat hâsıl olur 
endişesiyle kız sanat enstitüleri üzerinde söy
lenmiş bir söz üzerinde duracağım. 

Kız sanat enstitüleriyle akşam sanat enstitü
lerini birberinden ayrı olarak • mütalâa etmek 
lâzımdır. Nüfusu az olan bölgelerde, kızların j 
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aile hayatında küçük el sanatları ve aile hizmet
lerine katıldığı muhitlerde, kız sanat enstitüle
rine rağbet azdır. Beş sene gibi uzun bir müd
deti düşünen aileler kızlarını buraya vermek 
istemezler. Bu bakımdan Vekâlet sanat enstitü
lerine bağlı veya müstakil akşam sanat okulları 
açarak muhitin ihtiyacına cevap vermiştir. 
Belki Tokad yukarda bahsettiğim böyle bir ilgi
sizlik içinde ise kız sanat enstitüleri yerine, da-
Iha çok, akşam sanata kıymet vermek, yerinde . 
olur. 

1957 - 1958 öğretim yılında sanat enstitü
sünden mezun olan öğrencilerin, nerelerde hiz
met aldıklarını rakamlarla vermek isterim: * 
Bunlardan 1 581 öğrenci mezun olmuş, 254 ü çe
şitli öğrenim müesseselerine devam etmiştir. 
Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisine 5, hemşire 
okuluna 4, akşam kız okuluna 8, olgunlaşma ens
titüsüne 47, liseye 27, J£ız Teknik Öğretmen 
Okuluna 73, öğrenci girmiştir. Bunlardan geri 
kalan miktardan 43 ü Devlet müesseselerinde 
memur, 50 si banka ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde, 60 ı ilkokul öğretmen vekilliklerinde, 
28 i köy kursu öğretmenliğindedir. 917 tanesi 
de ey kadını olarak çalışmaktadırlar. Ayrıca 
kendi evinde meslekini icra edenlerin sayısı 
139 dur. Şahap Kitapçı arkadaşım, Akşam San 
at Okulunun kaldırılması hususunda bir reak
siyon gösterdi. Bunlar kaldırılmasın, okul ka
panmaz ama eksikleri varsa ıslah edilsin. Bir 
arkadaşımızın 1950 yılı bütçesi münasebetiyle 
Elâzığ'da sanat enstitüsü için söylediği bir söz 
vardı: «Bu bir lükstür, fantazidir, muvaffak 
olmıyacak bir gösterişten ibarettir» demişti. Bu- " 
gün Elâzığ 'daki Sanat Enstitüsü bir lüksten, ,bir 
fantaziden ibaret değildir. O zaman bu okulun 
inkişaf arz edemiyeceğini söyliyen arkadaşım 
aldanmıştır. Tokad için arkadaşımızın üzülme
mesi için söylemiştim, bunları. 

Ayrıca bir noktaya işaret etmek istiyorum: 
Ankara'da Erkek Teknik öğretmen Okulumuz 
vardır,: çalışması son derece ^mükemmeldir. 

RElS — Bir dakikanız var Ali Bey. 
. ALI LÂTlFOĞLU (Devamla) — Maalesef 

buraya bugün ilgi kalmamıştır. Bu sene bu oku
la 186 öğrenci alınmak istenmiş, Teknik öğret
men Okuluna ancak 115 öğrenci alınabilmiştir. 
Halbuki bugüne kadar 1953 - 1954 senesinden 
itibaren Teknik öğretmen Okulundan 724 öğret-
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men mezun olmuş ve bu süre içinde 1 175 öğret
men ayrılmıştır. Bugün 606 öğretmene ihtiyaç 
vardır. Binaenaleyh Teknik Öğretmen Okulunu 
daha cazip hale getirmek, öğretmenler için ile
ride alınacak tedbirler ve ücretler bakımından 
kendilerini şimdiden bir teminata kavuşturmak 
suretiyle ilgiyi artırmak daha münasibolacak
tır. 

Bu okula müracaat edenlerin kifayetsizliği 
dolayısiyle imtihan sonunda 115 öğrenci alın
mıştır. Ama kadrosu müsaidolduğundah okul 
bir az daha yükü üzerine alıp bu miktarı 215 e 
çıkarabilirdi. j 

REÎS — Maarif Vekili, buyurun. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Muhterem arkadaşlar; Şahap Kitapçı ı 
Bey arkadaşımızın sanat enstitüleri hakkında
ki mütalâasına cevap arz edeyim. 

Tokad'da bu sene 17 öğrenci müracaat et
miştir ve on yedisi 4e alınmıştır. 

Yine arz edeyim ki; sanat estitülerimize o 
derece geniş mikyasta müracaat edenler olmak
tadır ki, bunların hepsini alamamaktayız. Sa
mimiyetle arz edeyim ki, ili» defa Şahap Kitap- ı 
çı Bey tarafından vâki beyan üzerine bu san
at enstitülerine rağbet gösterilmediği haberini 
almış bulunuyoruz. O derecede ki; bütün mebus 
arkadaşlarımı işhadederck söyliyebilirim, he
men hepsi vilâyetlerinde sanat enstitülerinin 
açılmasını ve mevcutlarının genişletilmekni ve 
adedinin artırılmasını talebetmektedirler. 

Yalnız burada bir noktaya işaret etmek is
terim: Bu şekilde alınacak talebeler ortaokulu 
mezunudur. Muhtemeldir ki, veliler ortaokulu 
bitirmiş bir yaşa, bir seviyeye gelmiş kız ço
cuklarım sanat enstitülerine göndermeyi arzu 
etmiyebilirler. Bunu yabana atmamak lâzım. 
Bunun tedbirlerini okul bakımından, veliler ba
kımından düşünmek ve almak lâzım. 

Bir vilâyetimizde teftişte bulunurken bu 
vilâyette bir kız enstitüsü açılmasını bendeniz
den istediler. Evvelâ ortaokul, ilkokul mevcu
dunu, kız talebeyle erkek talebenin miktarları
nı tetkik ettim» Nispet büyük farklar arz edi
yordu. Kız talebe erkek talebeden daha çoktu, j 
Onun için vilâyetteki mebus arkadaşlarıma ve 
belediye reisine dedim ki, kız enstitüsünün açıl
masını istiyorsanız evvelâ hanım kızlarımızı 
okula verin, ancak bu kayıtla açarım yani kız I 
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i talebenin okula devam grafiğinin yükselmesi 

şartiyle açarım. Hakikaten arkadaşlar gayret 
ettiler, biz de çalıştık, kız talebeleri kaydettir
diler ve neticede okulu açtırdık. Mamafih Şa
hap Kitapçı arkadaşımızın bu temennisini hür
metle karşılarım, üzerinde tevakkuf eder ted
birini alırız. 

I Sonra bir de Enver Dündar arkadaşım prog
rama iş ahlâkı derslerinin konması haklanda 
bir noktai nazar serd ettiler. Atelye dersinde 
(iş ahlâkı) vardır. Bu temenniye ayrıca işti
rak eder, bunun üzerinde de ayrıca dururuz. 

ENVER DÜNDAR BAŞAR (izmir) — Aynı 
zamandı ticari ahlâk dersi, efendim. 

MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (De-" 
vamla) — Bu temennilerin hepsi üzerinde ehem-

I miyetle duracağız. 
Halil Gürün arkadaşımız da yüksek ticaret 

okullarının akademi vasfını almasını istediler. 
Hakikaten bu konuda vekâlet mensuplan ile 
ticaret okulları mensupları arasında çalışmalar 
yapılmış, bu mevzuda bir tasan hazırlanmış 
vekile tevii edilmiştir. Halen bunu okumakta 
ve tetkik etmekteyim. Yakında sevk edeceğiz, 
efendim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REtS — Zihni Üner, buyurun. 
ZlHNl ÜNER (Nevşehir) — Muhterem ar

kadaşlarım; Sanat enstitülerinin teknik branşla
rından bahsetmek için söz almış bulunuyorum. 
Yüksek malûmunuzdur ki, bir hayli uzun ömrü 
buluMto sanat enstitüleri üç branş üzerine kurul
muştu. Bu branşlar uzun yıllar sonunda bugün 
artık meşbu hale gelmiştir. Diğer taraftan Tür-
kiyemiz sanat âleminde bir çağ değiştirmiştir. Ar
tık demircilikten, marangozluktan ve hattâ tesvi
yecilikten ,motor ve elektriğe geçilmiştir. Bugün 
Türkiye'nin en hücra köşelerinde motora, traktör, 
kamyon, otomobil vesaireye rastlanır. Diğer ta
raftan bugün kurduğumuz ve kurmakta olduğu
muz branşlar içinde Türkiye'nin kısa bir zaman 
sonra en hücra köşelerinde bu enerjinin küçük 
sanat âleminde kullanabileceği vaziyetini bilmi-
yen yoktur. Bu itibarla sanat enstitülerimiz artık 
demode olmuş bulunan ve bugünkü ihtiyacımızı 
katiyen karşılıyamıyacak vaziyette olan bu klâsik 
branşlardan kurtararak, motor ve elektrik şube
lerini tesis suretiyle, sanatkâr gençlerimizi bu sa-

I haya sevk etmesini ve bu yolla bir an evvel raem. 
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leketin muhtaç bulunduğu motor ve elektrik sa
hasındaki kalifiye sanatkârların yetiştirilmesi hu
susuna işaret etmek isterim. 

Şunu da arz etmek isterim; meselâ benim dai-
rei intihabiyem olan Nevşehir'de beş seneden be
ri sanat enstitüsü çalışmaktadır. Bu bölgede mo
tor ve nakliyecilik gibi mühim motor mevzuunun 
mevcudiyetine rağmen bu enstitüyü bu klâsik 
branşlardan kurtaramadık. Sebebi, Vekâlete vâ
ki müraçaatimize; «Burada motor ve elektrik şu
besinin açılabilmesi için, malî portesi bir milyon 
lirayı bulan yeni tesisler kurmak mecburiyetinin 
bulunması- karşısında bu işin senei âtiyeye terk 
edilmesidir. Bu arada yetişen sanatkâr çocukları
mız ise kendi sahalarında iş bulamadıklarından 

. \ başka sahalarda çalışmak mecburiyetinde kalmış
lardır. Muhterm Vekilden bu işi ehemmiyetle ek 
alarak sanat enstitülerimizin bu şubelerle teçhi
zini temenni ediyorum. 

REİS — Şahap Kitapçı, buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlarım, ben temennimi cevaplandırmaları ri-
casiyle Vekil Beye sualimi tevcih etmiştim. Arka
daşım zahmet ettiler, Vekil Bey namına söyledi
ler. , • 

Ben, her hangi bir yanlışlığı önliyebilmek için 
söz aldım ve asla rağbetsizlikten dolayı bizim 
Tokad Kız Sanat Enstitüsü üzerinde düşününüz 
demedim. Biraz umumileştirdikten sonra kız sa
nat enstitülerinin hususiyetleri üzerinde durul
ması lâzım geldiğine işaret ettim. Her hangi bir 
zehabı önliyebilmek için arz edeyim; biz sanat 
enstitümüzden, hocalarından ve bunların muhite 
yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kapatılmasını 
asla düşünmüyoruz. (Soldan; gülüşmeler) 

Sonra muhterem arkadaşlarım, Tokad bir kül
tür merkezidir. Yıllardan beri bu memlekette or--
ta tedrisata tâbi birçok müesseseler mevcuttur. 
Askerî okullar ve saireler daima kıymetli insan
lar yetiştirmiştir. Maarif hizmetlerine, okula, öğ
retmene olan ihtiyaçları ve alâkalan çok fazladır. 
Bu bölge mutaassıp bir bölge değildir. Birtakım 
sanatkârlar geldikleri zaman Türkiye'nin hemen 
birçok yerlerinde görmedikleri, kadınlı, erkekli 
anlayışlı bir topluluk bulduklarını bize ifade et
mişlerdir. Bu itibarla Tokad'da o kadar öğret
meni olan enstitüye 17 talebenin kayıt edilmiş 
olması dikkate şayandır. Hattâ bizlerin tahriki 
ile bu adedin 17 ye baliğ olduğunu açıklarsam 
bir vazife yaptığımı kabul edersiniz. 
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Bunun üzerinde durmamamız lâzımdır. 
Erkek sanat enstitülerine olan rağbetin sebe

bi, elbette kabul edersiniz ki, buradan,- mezun 
olanlara tanınan yedek subaylık hakkıdır. Tokad 
mutaassıp bir yer değildir ama fakir bir muhit
tir. Dikiş, çiçek masrafları gibi masrafların faz
lalığı dolayısiyle Maarif Vekâleti Sümerbank ile 
anlaşma yapsa veyahut çocuklara bu yönden ijp,-
zı kolaylıklar göstereceğini ifade etse, kumaş ve 
saire vereceğini ifade etse zannediyorum ki, mek
tebe daha çok yakınlık celbedilir. Bu itibarla 
ben tekrar aynı temenniyi izhar edeceğim. 

Maarif Vekili arkadaşımız bizim iddiamızın 
çok kuvvetli olmadığını ileri sürerek, birçok yer
lerde sanat enstitüsü açılması için taleplerle kar
şılaştıklarım ifade ettiler. Doğrudur, hakikattir. 
Ama arkadaşlar, şunu da kabul ediniz, biz mektep 
açmak, lise açmak, ortaokul açmak için yarış edi
yoruz. Bu isteklerde bu müesseselerin açılması 
dolayısiyle, birçok öğretmen gelir, yeni hareketler 
olur gibi sebepler de oluyor. Yetişen çocuklarımı
zın ve kızlarımızın yeni bir sahada çalışmalarını 
temin için liseler açalım. Bizim memleketimizde 
mümkün ise'bir tane daha açsınlar, talebe yetiş
tirelim, her halde kapatmasınla», arkadaşlar. 

REİS — Maarif Vekili, buyurun. 
MAARİF VEKİLİ CI^ÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Efendim, çok sık huzurunuza çı
kıyorum. Bunlar cevaplandırılmadan geçişti
rilecek hususlar değildir. 

Umumi konuşmamda da, arz ettiğim gibi, 
birçok şeyler bizim ve milletimizin istediği 
gibi bütün icaplariyle tahakkuk etmiyor. 

Zihni Üner arkadaşım bâzı temennilerde 
bulundular. Doğrudur. Müşahede buyurdukları 
ihtiyaçlar ve ihzar buyurdukları temenniler 
yerindedir. Ama makamı tevazuda olsa dahi 
şunu arz edeyim : Vekâletiniz bu işe muttali-
dir. Nitekim elektrik, motor ve radyo, yapı 
ve kimya şubeleri tesis etmiştir. Vekâlet mem
leketin cihazlanması maksadiyle 16 elektirik 
şubesi, 11 motor şubesi; 5 radyo şubesi, 2 yapı 
ve kimya şubesi açmıştır. O halde mesele büt
çe meselesidir. İhtiyaçları tesbit etmiş bulun
maktayız. Ve yerine getirilmesine de hahişke-
riz. İmkân bulduğumuz nispette bu kadroyu 
genişleteceğiz. Şahap'Kitapçı arkadaşımıza arz 
edeyim, katiyen ifadelerini zayıf bulmadım, 
yerinde ve kuvvetli addettim. Okul kapatmak 
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bizim aklımızdan geçmez, kendileri okul 
kapatsalar, biz açarız dediler. Biz okul kapat
mayız; bizim vazifemiz okul açmaktır, biz okul 
açmakla mükellefiz. İfade buyurdukları husus 
üzerinde mahallî ve umumi âmiller olabilir, 
bunu her iki cepheden tetkik edeceğim. 

Bir de Ali Bey arkadaşımız erkek sanat 
okullarının durumuna temas ettiler. 

Dedikleri doğrudur ve sebepleri vardır, bu 
sebeplerden biri kazanç meselesidir, arkadaşlar. 
Onun içindir ki, biz bu, sene teknik tedrisat 
öğretmenlerinin fazla ücret yolu ile kadrodan 
uzaklaşmamalarını temin ettik. Biraz evvel 
Emin Soysal Bey Maarif Vekili gelsin, bize öğ
retmenler niye gidiyor, bunun sebeplerini lüt
fetsinler dedi, sebeplerini biliyoruz, ve bunun 
üzerinde duruyoruz. İş sahası öyle genişlemiş ki, 
bir öğretmene bugünkü maaşının dört mislini 
verseniz, bir marongozun, bir motorcunun, bir 
elektrikçinin, bir tesviyecinin, dışarda alacağı pa
ra ile bunu mukayese etmemimize imkân yoktur. 
Onları mesleke bağlıyah samimiyetleri, feragat
leri, aşkları ve faziletleridir. Ama biz de on
ları bu vasıflariyle kuru kuru bırakmaya ni
yetli değiliz. Bütçe Encümeninde Maliye Ve
kâletinin de tasvibini alarak yaptığımız teklif
ler iltifata,mahzar oldu. Bu maddi imkân-

, larla onların yaşama" standartlarını yükselt
mek niyetindeyiz. Niyetimiz halisanedir. Alla
nın ve sizlerin yardimiyle mutlaka muvaffak 
olacağız. 

EEÎS — 419 ncu faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

420 ıi^i fasıl encümene verildiğinden geçiyo
ruz. 

F . 

421 

422 

423 

Lira 

Kütüphaneler masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Güzel Sanatlar Akademisi 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Riyaseti Cumhur Flârmohik 
Orkestrası umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

1 337 000 

413 355 

116 800 

1959 
F. 

424 
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İstanbul Kandilli Rasathanesi 
umumi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek Öğrencilerin her çeşit 
masrafları , 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
umumi masrafları 

60 000 

884 465 

979 565 

REİS —Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, ma

lûl çocuklarımız için açılmış bulunan bu mek
tepler, memnuniyet verici faaliyette bulunmak
tadır. Yalnız bizzat müşahede ettiğim sağırlar 
okulunda, bütün gayrete rağmen teçhizat bakı
mından bir noksanlık vardır. Bu da her halde 
dövize taallûk ettiği için eksik kalmış olacak. 
Şimdi mademki döviz imkânlarımız genişlemiş
tir, bundan sonra malûl çocukların daha iyi 
okuyup - yazma ve konuşma öğrenmelerini te
min etmek için bu modern teçhizatı temin et
mek lâzimgelir. Bunun dışında şu noktaya işa
ret etmek isterim ki, körler^ sağır ve dilsizler 
mezun olduktan sonra fyir himaye görmemekte
dirler. Çoğu cemiyet içinde kendi kabiliyetiyle 
başbaşa kalmakta ve öğrendiği şeyler ona ek-
mök parası kazandırmamaktadır. Bunları bu 
durumdan kurtarmak için Marif Vekâletinin 
bir çare düşünüp düşünmediğini ve bilhassa 
Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon tesis edip et
mediğini bilmiyorum. Fakat lüzumuna kaani 
olduğum bir teşekkül varki arz edeyim : Gerek 
bu gerekse bundan sonra gelecek fasılla ilgili 
çocukları tahtı himayeye almak için memlekette 
çocuk mahkemesi kurulmasına cidden ithtiyaç 
olduğuna kaaniim. Çocuk mahkemesi denilince 
çocukları mahkeme eden veya mahkûm eden bir 
müessese hatıra gelmemelidir. Bilâkis çocuk
ların ailesi ile olan münasebetlerini, terbiyele
rini, intizamlarını, akıl veya ruh sağlığını ken
di mütehassıs elemanları vasıtasiyle temin eden 
müesseseleri hatıra getirmek lâzimgelir. Bizde 
maalesef bu yolda şimdiye kadar bir adım atıl
mış değildir. Hattâ çocuk mahkemelerinin tesisi 
için staja gönderilmiş olan arkadaşlar bugün 
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başka vazifede hizmet görmektedirler. Maarif 
Vekâletinin, Adliye ve Sağlık vekaletleriyle iş 
birliği yaparak Hükümeti bu yolda teşvik et
mesi icabeder. Aksi takdirde malûl olsun olma
sın çocukların himayesinin bütün şartları yeri
ne getirilmiş olması mümkün olmaz. Bu husu
sun teminini ve bugün atılmış bir adım varsa 
bunun ikmalini istirham edeceğim. 

REİS —Şahap Kitapçı! 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem 

arkadaşlar, benden evvel konuşan Fethi Bey 
arkadaşımızın temas ettiği şeyler ıhemen hemen 
benim de temas edeceğim şeylerdir. 

Ben yalnız iftiharla şunu ifade edeyim ki, en 
faal en iftihar edeceğimiz müesseselerimizden 
birisi Sağır ve Dilsizler okuludur. 

Kendileriyle temas etmek imkânını buldu
ğum için öğretmenleriyle de konuştum. Bir te
mennileri vardı, bu kürsüden ifade edeceğimi 
vâdettiğim için söz almış bulunuyorum. 

Bu müessese tamamen hususi eğitim isteyen 
bir müessesedir. Bu maksatla açılmasına rağ
men son zamanlarda, mahdut talebe ile çalış
ması gereken bu müesseseye, fazla talebe 
kaydedilmektedir. Bu suretle de eğitimde müş-, 
külât çekilmektedir. Müessese bu halden şikâ
yetçidir. Bu müesseseye ancak mahdut sayıda 
talebe alındığı takdirde faydalı olabileceğini 
mütehassıslar da ifade ettiler. Bu itibarla bu
nun önlenmesi temennisinin bu kürsüden beyan 
edilmesini benden istediler. !Şen de söz vermiş 
bulundum, onu arz ediyorum. 

REÎS — 426 ncı faslı reye arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

428 Kamp masrafları 35 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Aklen ve ruhan .geri kalmış ço-
ıcuklarm eğitimi için umuımi 
masraflar 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum ikalmıyan 
I evrak ve vesikanın imha edil
mesi 'hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede-
:eek 'komisyon azalarına veri-

. 1959 C : İ 
F. Lırâ 

lecek ücretler ve /bu 'kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı . 280 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite* ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek hurslar 299 300 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 2 533 000 

SAÎT ERDÎNÇ (Van) — Muhterem arka
daşlarım, Türk Ansiklopedisi mevzuuna temas 
etmek istiyorum. 

1944 yılından itübaren' neşrine Ibaşlanan hu 
ansiklopedinin, Türk kültürüne (büyük 'hizmet
ler ifa edeceği kanaatindeyim. Fakat bu hızla 
neşriyat devam ederse eserin ikmali ancaik 
elli - altmış senede mümkün olacaktır. Halbuki 
(bir ansiklopedi, 'bu Ikadar geç ikmal edilirse, 
ilmin ve fennin terâkkisi karşısında gereken 
faydayı sağlamıyacaiktır. Muhterem Vekil Be
yin Ibizi ibu hususta tenvir etmesini rica ve, ese
rin biran evvel tamamlanması (hususunda gere
ken gayreti göstermesini temenni ederim. 

Mâruzâtım 'bundan ibarettir. 

REÎ'S — Faslı reyinize arz ediyorum. Kaibul 
edenler.. Etmiyenler.. Çalbul edilmiştir. 

P. Lira 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin 'harcırahları ile 
(başka her çeşit masrafları 416 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. ' 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 1 476 950 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... ICabul edilmiştir. 

455 Prevantoryum ve sanatoryum 
umumi masrafları * 9i57 484 

REİS — 455 nci falıl hakkında Dr. Meeit 
Büımin. 

MECÎT BUMÎN (Artvin) — Muhterem ar
kadaşlar, (benim hu mevzuda bir iki temennim 
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olacaktır. Birincisi İstanbul'da Maarifin Valide-
Ibağı Prevantoryum ve sanatoryumu var. Bura
da doktorlar (büyük bir ıgayretle çalışmaktadır
lar. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemedikleri
ni duydum ve müteessir oldum. Bu kadroların 
ayarlanmasını Vekâletten rica ediyorum. 

İkincisi, Maarifin bir sağlık dairesi var. Bu 
daire okulların sağlık durumuyla meşgul ol
maktadır. Fakat kadrosuzluk burada da var. Bu 
kadronun genişletilmesi için bir ikanun düşünü
yorlar mı, düşünüyorlarsa bunun biran evvel 
Meclise getirilmesini istirham ederim. 

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

P. 

458 

476 

477 

Lira 

478 

Fuar ve sergi masrafları 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kur^ masrafları * 
EEİS r - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî bayramlarda ve resmî 
ıgünlerde törenlere katılacak 
sporcuların ve izcilerin her çe
şit masrafları 
REİS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hibe suretiyle ithal edilecek 
ıgıda maddelerinin tahmil, tah
liye, sevk, muhafaza ve tevzi 
masrafları karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

25 200 

2 385 700 

30 000 

1 740 000 

479 ncu fasıl tadilname ile encümene veril
miştir, geçiyoruz. 

501 Oeçen yıl borçları 33 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları - 190 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

504 5434 sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğinve T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
yapılacak ödemeler 65 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1959 
F. 

601 
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Devletin üzerine aldığı masraf
lar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Üniversite ve yüksek okullar 
muhtaç öğrencilerine ilâç, te
davi ve para yardımları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

605 Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

609 Memleket içi ve dışı bilim ve 
meslek kurumları ile gençlik 
teşekküllerine yapılacak yar
dımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 119 274 

100 000 

60 000 

50 000 

611 nci fasıl encümene verildiği için Ibunu ge
çiyoruz. 

612 Unesoo Türkiye Millî Komis
yonuna yardım 165 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

613 5830 sayılı Kanunla Hazineye 
intikal etmiş olan binalardan 
halk eğitim merkezi olarak çe
şitli kültür hizmetlerinde kul
lanılacak olanlarla halk dersa-
nelerinin ve okuma odalarının 
her türlü masraflarını karşıla
mak maksadiyle vilâyet ve ka
zalara yardım 427 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 

' yardım 5 908 323 
REİS — 614 ncü fasıl üzerinde Emin Soysal, 

buyurun. ' y 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlar, bu Korunmaya muhtaç çocuklar Kanu-
rfu tedvin edilirken, nâçiz bir arkadaşınız ola-
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rak, hazırlanan kanunun üzerinde çalışan arka
daşların yanında idim. Şimdi o kanun o zaman 
düşündüğümüz istikametten inhiraf etmiş ma
hiyette gibi, geliyor bana/ 

Bu müesseselerin eski Darüleytamlara ben
zememesi için bu müesseselerdeki çocukları ek
siklik duygusundan kurtararak birer şahsiyet 
sahibi hür vatandaşlar olarak yetiştirmenin me
todu üzerinde hassasiyetle Maarif Vekâletinin 
durmasını rica ederim. Benim temennim, bun
dan ibarettir. Ayrıca Vekil bizi bu müesseseler
de ne kadar çocuk var, nasıl yetiştiriliyorlar, 
bu hususlarda tenvir ederlerse memnun olurum. 

RElS — Buyurun, Fethi Ülkü. 
FETHÎ ÜLKÜ (Tunceli) — Efendim, hima

yeye muhtacolan çocuklarıii durumu evvelce 
doğrudan doğruya Maarif Vekâletinin idaresi 
altında bulunmakta idi. Şimdi son çıkan ka
nunla birliklerin emrine verildi. Doğrudan doğ
ruya birlik kuramıyacak durumda olan vilâyet
ler komşu vilâyetlerle birleşmek suretiyle bir 
birlik tesis edecekler, elde ettikleri maddi im
kânlarla bu birliğe bağlı yurtlarda çocuklan 
barındıracaklardır. Henüz bir seneden beri ta
hakkuk safhasına konulduğu için bunların ne 
dereceye kadar muvaffak olduğu hakkında bir 
fikrimiz yok. 

Bu kanunun hazırlanmasında bendeniz de 
çalışmıştım. îlgilelerin bu kanunun tatbikattaki 
neticesi hakkında, izahat vermelerini rica ede
ceğim. Yalnız bir şey nazarı dikkatimi celbetti, 
bu hususu işaret etmeden geçemiyeceğim. Hima
yeye muhtaç çocuklar denince hangi durumda 
muhtacolduğunu tesbit etmek ve ona göre ço
cuğa aidolduğu yurda göndermek lâzımdır. Fa
kat bu yapılmıyor. Halbuki bunları aklî muva
zenesi olmıyanlar, anasız fyabasız bulunanlar, 
ve saire, diye.ayrımak lâzımdır. Yaşları ayrı 
ayrı olan çocuklar da ayrı ayrı mütalâa edil
mesi gerektir. Bu arada bu çocuklara muhatab-
olacak öğretmenlerin de yetiştirilmesi elzemdir. 
Bahis konusu çocukların, psikologlar, pedagog
lar, psikiatrlar ve edükatörlerin himayesinde 
yetişmesi icabeder. Şimdi Vekil Beyden sormak 
istiyorum; acaba bu müesseselerin elemanları 
nasıl bir vaziyettedir?. 

Bütçe, encümende müzakere edildiği sırada, 
Vekil Beyefendiden bir hususu rica etmiştim : 
Gazi Eğitim Enstitüsünde bir özel şube açıl
mıştı. Bunun gayesi sırf himayeye muhtaç 
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çocukları yetiştirecek eleman yetiştirmekti. 
Gerçi iki senede bu elemanları tam olarak yetiş
tirmek mümkün değildir, fakat hiç olmazsa ha
vasına alışmış olurlardı. Bu §fube iki sene devam 
etti ve ondan sonra kapandı. Kendilerinden şu
benin yeniden açılıp açılmıyacağmı sordum, 
hayır, dediler. 

Himayeye muhtaç çocuklar müessesesi faali
yette bulunaeâksa bu şubenin de açılması lüzu
muna kaaniim. Bu şube niçin kapandı, tekrar 
açılması hususunda ne düşünülüyor, ilânihaye 
açılmıyacak mıdır? Avrupa'ya veya, Amerika'ya 
sitajiyer göndejilecekse miktarı nedir? 

• REÎS — Fasıl hakkında başka söz yoktur. 
Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

615 

616 

701 

711 

731 

742 

100 000 

3 672 000 

5375 sayılı Kanuna göre açıl
mış ve açılacak olan yüksek 
öğrenim öğrenci yurtlan ve 
aşevlerine yardım 50 000 
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
7117 sayılı Kanuna göre ilk
okul öğretmenleri içtimai Yar
dım Sandığına yardım 
REÎS — Kabui edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Lise ve ortaokulların dersha
ne, yatakhane, mutfak ve has
tanelere ilişkin her türlü mal- , 
zemelerin döşeme, demirbaş 
ve ders aletlerinin onarımı 155 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. " 
îstipılâk ve satmalma masraf
ları 1 500 000 
REÎS — Kalpl edenler... Et- v -
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulları ile öğretmen 
ve sağlık memurları evleri ya
pımı için para ve ayni yardım 30 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. ^ 

823 



t : 45 25.2 
BEİS — Buyurun, Mehmet Geçioğlu. I 
MEHMET GEÇiOĞLU (Adana) --Muhte

rem arkadaşlarım, 5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okulıarıiyle öğretmen ve sağlık menzun-
ları evleri yapımı için para ve ayni yardım kar
şılığı olarak geçen sene bütçesine 30 milyon lira 
konmuştur. Muhterem arkadaşlar, Anasayanm 
87 nci maddesi ve gerekse Tedrisatı iptidaiye 
Kanunu ilk tahsili mecburi kılmaktadır. Ve köy
lerde yapılması gereken okul binasını da dev
let bütçesine tahmil etmektedir. Köy okulları 
yapımı için her sene bütçeye konan miktar, kâfi 
gelmemekte ve bu sebeple birçok köylerimiz 
okula kavuşamamaktadır. Devlet bütçesinden 
muhtelif mevzular için milyonlarca lira yardım 
yapılıyor da, devletin esas vazifesi meyanmda 
bulunan köy okulları yapımı için bir şehre ve
rilen yardım kadar tahsisat verilmiyor. 

Muhterem arkadaşlar, tahsil çağından çıkan 
yavruların babalariyle karşı; karşıya geldiğimiz 
zaman, bu muztarip babalar çocuklarının hiç ol
mazsa ilk tahsil imkânına malik olmaları hak
kında iç acılarını bildirmektedirler. Bu itibarla 
bu fasıldaki 30 milyon liranın en az bir misli 
daha artırılarak senesi içinde daha fazla köy 
okulu yapılması imkânı bulunması arzuya şa
yandır. Her sene artan amele ve malzeme rayiç
leri yüzünden meselâ geç*en sene 30 milyon lira 
ile yapılan okul miktarı bu sene maalesef ta
hakkuk ettirilemiyeeektir. Mâruzâtımı nazara 
alarak bu fasıldaki tahsisatın artırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

REİS — Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz bu fasla konan 30 milyon 
liranın kifayeti ademikif ayeti hakkında konuş- j 
mıyacağım, yalnız bu paranın sureti sarfı üze
rinde konuşacağım. 

Malûmuâliniz bu para vilâyetler emrine ve- | 
rilmektedir. Vilâyetler emrine verilirken o vilâ
yetin hususi muhasebesinin bütçesindeki tahsi- j 
sat miktarı ve o vilâyetin mektep yapılacak köy j 
adedl-eri hesaba alınmamaktadır. »200 köyü olan 
ve yeni vilâyet olan bir yere de aynı para ve
rilmekte, hususi muhasebesi bütçesinde tahsisat 
olan yerlere de aynı para verilmektedir. Bunun 
üzerinde durulmasını rica ederim. 

İkincisi, bu paralarla yapılması derpiş edilen | 
bina için keşif bedeli olarak konulan 59 500 lira I 
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I mahallerinde aynen sarf edilemiyor. Sebebi 

köylü vatandaşlar ve vasıtaları birfiil çalıştı
rılıyor. Halbuki, çalıştırılmamaları icabeder-
ken köylü vatandaş okulun taşını, kumunu ve 
sair malzemesini getirmektedir. Devlet orman
larından parasız kereste ve malzeme alınmak
tadır. Bu keresteler sanat okullarında ve aŝ  
kerî marangozhanelerde imal edilmekte ve as
kerî vasıtalarla mahalline nakledilmektedir. Şu 
duruma göre bu okulların daha ucuza malol-
ması lâzım gelirken maalesef, 2692 ve 2490 sayılı 
kanunların sarih hükümlerine rağmen idareten 
yapılan bu mektepler yine aynı bedele malol-
maktadır. Bunun üzerinde durulmaya değer bir 
mevzu olduğunu arz etmek isterim. Bu husus
ta geçen sene mmtakamda bir hâdise geçmişti 
ve bu hâdiseyi Sayın Maarif Vekiline arz et
miştim. Ve bu işde suiistimal olduğunu ve bu 
işin üzerinde durulmasını rica etmiştim. Gerek 
Bütçe Encümeninde aldığım cevaplardan ve ge
rekse burada aldığım cevaplardan şimdiye ka
dar bu hususta bir tahkikat yapılmadığını gör
mekteyim. Bunun üzerinde durulmasını tekrar 
rica ediyorum. 

Mesele şu idi, 1957 senesi ilkbaharında Si-
vasta 140 köyde mektep yapmak için temel at
ma merasimi yapıldı. 140 mektep hazırlığı ve 
temel atma için az çok paralar sarf edildi. Bir 
kısmı yapıldı, diğerleri yapılmadı. Yapılanlar 
da aynı paraya malodu. Vatandaş çalıştığı, mal
zeme ucuz olduğu halde yine keşif bedellerine 
maloldu. Bu paranın nereye sarf edildiğini ma
arif teşkilâtımıza duyurmak suretiyle bu para
nın bu şekilde sarf ve suiistimal edilmesinin 
önlenmesi üzerinde her halde durulacağı kana
atiyle geçen sene arz ettim, aradan bir sene 
geçtiği halde maalesef tahkik ve tetkik eseri
ni göremedim. Bu sene Sayın Vekile hatırlatı
yorum. Bu iş üzerinde durmasını tekrar rica 

ı ediyorum. 

j REİS — Şemsettin Ataman! , 
ŞEMSETTİN ATAMAN (Kars) — Köy 

i okulları yapımı mevzuunda, Maarif Vekili 1959 
yılında yaz mevsiminde bin kadar hazır okulun 
memleketimize ithal edileceğini ifade buyurdu
lar. Bu okulların ebadını 40 X 100 olarak ifade 
ettiler. Bu^metre mi, yoksa kadem mi? 

j MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ-
I rı) — Kadem. 
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ŞEMSETTİN ATAMAN (Devamla) — O hal

de normal bir okuldur. Şu halde bin okul elde 
demektir. Elbette ki, 30 milyon liranın 20 mil
yon lira kadarı bu mamul barakalara verile
cek ve bunlar köylere kadar gidecektir. Bu bin 
okulun âzami 25 milyon liraya mal olacağını 
Bütçe Encümeninde Vekil Bey bizzat ifade et
tiler. 

Hakikaten geçen yıllara nazaran iyi ve se
vindirici bir haberdir. Yalnız geçmiş yıllarda. 
köylüler tarafından toprak harçla yapılmış olan 
okullar mevcuttur ki, her yıl her ne kadar ista

tistiklerde vilâyetlerde sağlam okul olarak gös
terilmekte ise de, bu okulların ekserisi yıkıl
mak üzeredir. Bu 30 milyon liranın 25 milyonu 
eğer bu barakalara giderse geriye kalan 5 mil
yon onarıma yetmez. Vekâlet onarma işini vi
lâyetlerden bekliyor ise de özel idareler para 
veremiyor, vilâyetler ancak merkezdeki okul
lara para yardımı yapabiliyorlar. Bu itibarla 
bu-fasla daha fazla yardım yapılması zaruri
dir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

- REİS — Kemal Bey. 
KEMAL SARIÎBRAHlMOĞLU (Adana) — 

Efendim, ben kürsüye gelirken bir arkadaşım; 
«Adana'da mektep yok deme», dediler. Adana 
köylerinin 5 te 2 sinde mektep yoktur. Bütçe 
gerekçesinde de ifade edildiği üzere bu para 
ile Maarif her köye bir okul yaptırma imkânı
na sahip değildir. Bu 30 milyon lira üç misli de 
artırılırsa buna kifayet edemez. Bunu fevkalâde 
bir programa bağlayıp bir an evvel maarifin 
emrine kâfi miktarda para tahsisi ile üç beş 
sene içinde bütün mektep dâvasının toptan hal
ledilmesinden başka bir çaresi yoktur. 30 mil
yon lira ile bir Maarif Vekilinin bütün köy ih
tiyaçlarını karşılamasına ve tatminkâr şekilde 
çalışmasına imkân yoktur. Onun için fevkalâ
de bir program yapıp, Türk köylüsünün çocuk
larını okutmayı temin etmek zorundayız. 17 bin 
küsur köyde hâlâ ilk mektep yoktur. Her köy
de 50 çocuk olduğunu kabul etsek bugün 1 mil
yona yakın Türk çocuğu her sene tahsilden 
mahrum bulunmaktadır. 10 sene zarfında bun
lar muazzam bir cahil kütlesi teşkil ederler. 
Maddi kalkınmanın temeli kültüre dayanır, 
mânevi kalkınmamızın esası kültürdür. Demok
rasi diyoruz, medeniyet diyoruz, bunları bu ca
hiller ordusu ile* mi gerçekleştireceğiz? Türk% 
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köylüsünün yavrularını Hükümet okutmak is
tiyorsa şümullü bir programı bir an evvel Mec
lise getirsinler ve bu iş .kökünden halledilsin. 
Bu fasıldaki 30' milyonun 60, hattâ 100 milyo
na çıkarılmasiyle dahi, kanaati acizanenıe göre 
bu dâva halledilmiş olmaz. 

REİS —Emin Soysal! 
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Bir arkadaşı

mız sabahleyin yanlış beyanda bulundu. Köy 
okullarının inşası İ948 de Cumhuriyet Halk Par
tisi tarafından karara bağlandı, bu bir. 

ikincisi de, bu tahsisatın 40 milyon liraya çı
karılmasını encümen tensibederse hakikaten iyi 
olur. Bunları izah ve rica için söz almıştım. 

REÎS — Bu hususta bir takrir almadık. 

Buyurun encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ. ADINA MEHMET 

KARASAN (Denizli) — Efendim; bir arkada
şımız köy okulları tahsisatına zam teklifinde bu
lunurken şehirlerle köyler arasında bir mukaye
se yapmak istedi. Bu hususta1 bâzı izahatta bu
lunmak istiyorum. 

1955 istatistiklerine göre 1950 senesinde Tür
kiye'de nüfusu elli binin üzerinde 11 şehir var
dır. 1955 senesinde jse elli bin nüfusun üstünde 
17 şehir vardır. 

Kezalik 1950 senesinde nüfusu 25 binden yu
karı ve 50 binden aşağı 14 şehir vardır. 1955 
te bu şekilde 27 şehir vardır. 
x Meselâ iskenderun şehrinin nüfusu 1950 de 
22 870 iken 1955 te 48 084 olmuştur. Ve yüzde 
220 bir artış gösteriyor. 

Kezalik Adana şehrinin 1950 de 117 bin nü
fusu vardı, 1955 te 172 bin olmuş. Ankara 
288 binden 453 bine yükseliyor. Binaenaleyh 
aşağı - yukarı *yüzde 60-70 ten başlamak üzere 
% 200 e kadar birçok şehirlerin nüfusu artmış
tır. Kezalik 1955 yılı istatistiklerine göre 1950 
yılma kadar istatistik Umum Müdürlüğünün 
yaptığı neşriyat şehirler arasındaki nüfusu aşa
ğı - yukarı sabit olarak kaydetmektedir. 1927 de 
şehir nüîmuyfo 24, 1950 de % 25 tir. 1955 nis
petini vermemiş, söylemiyorum. Fakat şehirler
de büyük artmalar olduğu aşikârdır. Şehirleri
miz gibi köylerimizin de esaslı bir mesele oldu
ğu aşikârdır. Binaenaleyh köy okullarına mü
temadiyen yardım yapıyoruz, bir çalışma var. 
Bugün şehirlerimizde, iftiharla söylemek lâzımge-
lir, çift tedrisat, üçlü tedrisat yapmak zorunda 
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kalıyoruz. Şehirlerde mektep yapmak bugün 
köylerde mektep yapmak kadar mühim bir hal 
almıştır. Biz bütçe raportörleri olarak bu köy 
okulları inşaatına konan tahsisatın on milyon 
lira daha artırılmasını teklif etmiştik. Fakat 
Vekil Bey encümende bu sene Amerika'dan ba
rakaların - hakikatte bunlar baraka değil, porta
tif mekteplerdir - geleceği hususunda verdiği ge
niş malûmattan sonra Bütçe Encümenindeki ar
kadaşlar bu tekliflerini geri almışlardır. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz isteyen 
yoktur. Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

743 ncü fasıl tadilname ile beraber encüme
ne verilmiştir, geçiyoruz. 

F. Lira 

751 Lise -ve ortaokullar için satm-
alınacak her çeşit dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
gereçleri, döşeme, demirbaş ve 
ders aletleri masrafları 2 812 500 

EEÎS — Halil Gürün, buyurun. 
HALİL GÜRÜN (Maraş) — Efendim bu fa

sıl, birçok şeylerle beraber ders malzemesi ve lâ-
boratuvar malzemelerini de istihdaf etmektedir. 
İtiraf etmek lâzımdır ki, ortaokul ve liselerimiz
de lâboratuvar malzemesi ve ders malzemesi ki
fayetsiz bulunmaktadırlar. Bunlardan alman ne
tice talebelerin iyi yetişmemesi merkezindedir. 
Bilhassa büyük merkezlerden uzak bulunan lise 
ve ortaokullarda bu malzeme tamamen noksandır. 
Buralarda yetişen talebeler büyük merkezlerde 
daha iyi yetişmiş arkadaşları ile yarışmalara, im
tihanlara girdikleri zaman onlar kadar muvaffak 
olamamakta ve ters yüzüne dönmek mecburiyetin
de kalmaktadırlar. Bunları hüsrana uğratmak 
doğru değildir. Memleket çocuklarının istikbali 
için bu hususun bilhassa nazara alınması ve bu 
gibi yerlerde ders malzemesiyle lâboratuvar mal
zemesinin takviye edilmesi mecburiyeti karşısın
dayız. 

Yine bu faslın altına sığınarak bir hususu da
ha arz etmek isterim: Mektep binalarının tamiri. 
Dairei intihabiyem olan Maraş'tan bahsetmek is
tiyorum. Bilhassa lise, kız muallim mektebi ve iki 
tane de ilkokul son defa heyeti fenniye tarafın
dan teftiş edilmiş, neticede gayrikabili iskân bir 
halde olduğu anlaşılmış ve bu binanın tahliyesi ta-
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lebedilmiştir. Bunu burada tekrar ettiğim için 
özür dilerim. Bu arz ettiğim 3 - 4 mektep tale
belerinin gelişigüzel vaziyette bırakılmamalarını 
bilhassa rica ederim. 

EEÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti^. 

761 nci fasü tadilname ile encümene verildi
ğinden geçiyoruz. 

F. Lira 

772 Atatürk Üniversitesinin kuru
luşu hakkında yapılacak her 
türlü masraflar 4 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

773 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 
döner sermayesi 25 000 
EEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

775 Karadeniz Teknik Üniversite
sinin kuruluşu hakkında yapı
lacak her türlü masraflar (?00 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

776 İstanbul Topkapı Sarayı Mü
zesi tamir ve restorasyonu I 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Et- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

777 Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesinin kuruluşu hakkında ya
pılacak her türlü masraflar 10 000 000 

EEÎS — Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, bu Orta - Doğu Üniversitesinin kuru
luşu hakkında yapılacak masraflar için 10 mil
yon lira isteniyor. Bu Orta - Doğu Teknik Üni
versitesinin işi ve bu işin mahiyetini henüz anla
mış değilim. Derhal söyliyeyim ki, bu Türkiye'de 
yabancı dille tedrisat yapan yüksek mektepler 
bendenizde daima bir korku hissi tevlidetmekte-
dir. İngiliz diliyle tedrisat yapan bu Üniversite 
ki, Orta - Doğu milletleri için açıldığı iddia edi
liyor, bu müessesenin 383 talebesinden 325 i 
Türk, 37 si yabancı. 73 profesörü var, 57 si Türk, 
16 sı yabancı. Yani bugün Ankara'da, Türkiye'
nin Hükümet merkezinde 325 Türk çocuk 57 
Türk profesöründen İngiliz diliyle ders görüyor. 
Hocalar Türk, talebe Türk, ilmi Türk, fakat dil 
İngilizce. Havsalamın alacağı bir şey değil. Bu 
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Üniversite bir dil mektebi olarak açılsa anlarıma 
Burası bir üniversitedir. Bir Türk profesör, bir 
Türk çocuğuna, kendi dili mevcudolduğu halde 
İngilizce ders veriyor. Bunu anlamıyorum. Teş
kilât kanunu da gelmediği için mahiyetini ve ni
çin açıldığını anlamaya imkân yok. Bu 10 milyo
nun bu müesseseye verilmesi doğru olur mu, ol
maz mı, ona da kanaat getirmiş değilim. Yalnız 
Maarif Vekâletinden bunun teşkilât kanununu 
bir an evvel getirerek bu garip üniversitenin ne 
olduğunu öğrenmemize imkân vermesini rica ede
rim. , 

EEÎS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem arka

daşlar, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; An
kara da Türkiye'nin başkentidir. Ankara'nın 
içinde İngilizce tedrisat yapan bir Üniversite ku
ruluyor. Yani şöylece gayet orijinal bir iş! 

SOLDAN BİR MEBUS — Ankara Koleji de 
İngilizce tedrisat yapıyor. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Müsaade bu
yurun, kolej meselesi ayrıdır, Üniversite ayrıdır. 

Şimdi1 arkadaşlarım, bu müessesenin, benden 
evvel konuşan arkadaşımın ifade etikleri gibi, bir 
teşkilât kanunu gelmemiş, çıkmamıştır. Ne ola
cak, ne iş yapacak, neye yarıyacak, bunun hakkın
da Meclisi Âlinin bir bilgisi yoktur. Program ve 
plânı nedir, neler okutacaktır? Bunlara dair Mec
lisi Âlinin sarih bir fikri olmadan böyle iki se
neden beri mütemadiyen milyonları buraya ak
tarmak hakikaten Meclisin düşüneceği bir mev
zudur. 

Daima bir mesele üzerinde duruyor, plânsız, 
programsız para sarf etmiyoruz diyorsunuz, öy
le ise önce teşkilât kanunu getir, ondan sonra pa
ra iste. 

Sonra, buradaki profesörler ne kıraatta profe
sörlerdir? Kararnameli profesörler midir? 

Türkiye'de İngilizce tedrisat yapan bir Üni
versite kuramayız. Bu, hakikaten düşünülecek bir 
mevzudur. Yoksa kolej açılmış, İngilizce tedrisat 
yapmış, o ayrı bir mesele. Ama Üniversite mü
himdir. Burada yetişen insanların esaslı Türk 
kültürü ile Türk harsı ile yetişmesi lâzımdır. 

Efendim, eöhebi diyardan hocalar geliyor
muş. Kaç hoca geldi? Ecnebiler para veriyor-
larmış. Kaç milyon lira veriyorlar? Ben görü
yorum ki daha çok parayı Büyük Millet Mec
lisi veriyor, Türkiye veriyor. Benim için mu-
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i cibi endişedir, İngilizce tedrisat yapan bir Üni

versite beni düşündürüyor. Bu düşüncemi iza
le etmek için evvelâ Maarif Vekâleti Teşkilât 
Kanununu getirip bunu Meclisten çıkarması lâ
zımdır. Burası Türkiyedir, yetişecek çocuk
ların T^rk dili ile yetişmesi lâzımdır. Bunun 
ne demek olduğunu * pedagoji nosyonu olanlar 
anlar. Bir insan Ticaret Bakanı olur gelir umu
mi nutuk çeker, 1 030 milyar der. Halbuki 
bunun 1 tirilyon 30 milyar olduğunu bilmez; İn
gilizce bilmiş, neçikar? 

REİS —Rıza Tekeli! 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar

kadaşlarım, Önce bir hususu tesbit etmek is
terim. Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin ku
ruluşuna muhalif değiliz. Yanlız bütün arkadaşla
rın üzerinde durdukları, kuruluş kanununun olma
masıdır. Bu 10 milyon lira ile zannediyorum ki, 
üniversitenin kurulacağı sahanın istimlâk be
delinin bir kısmı karşılanacaktır. Bu sahanın 
genişliği 45 bin dekardır. Yani Ankara şehri 
kadar büyük bir saha içersinde kurulacaktır. 
İlk önce bu sahanın istimlâki metre karesi 7 
kuruştan yapılmıştı, sonra sahiplerinin mahke-

11 meye müracaati ile 40 kuruşa çıkarılmıştır. Bu 
10 milyon lira sadece bu sahanın alınmasına im
kân verecektir. Bizim bilmek istediğimiz şu 
45 bin dekar arazi üzerinde kurulacak üniver
site sitesinin maliyeti ne olacaktır, kaç milyon 
liraya çıkacaktır? Bunlar hakkında şimdiye 
kadar müspet bir söz söyliyen arkadaşa rasla-
madım. Geçen sene uzun uzun konuşuldu ve 
burada hangi dille tedrisat yapılması gerektik 
ği üzerinde duruldu. Türkçe ve İngilizce dille 
tedrisat yapılmasına taraftarız, sadece İngiliz
ce yapılmasına taraftar değiliz. 

Kuruluş kanunu yok, Bu üniversite sitesi 
kaç milyon liraya tesis edilecek malûmumuz de
ğil. Maarif Vekili ile Amerikalılar arasında bir 
görüşme olduğunu gazetelerden öğrendik. Eski 
bir Amerikan politikacısı olan Harold Stassen 
bu işe müşavir tâyin edilmiş, Türkiye'ye gel
miş. Gerekçenin bir yerinde 5 milyon dolar 
verileceği yazılı. Her sene bir milyon dolar ve
rilecekmiş. 

Bütün bunlardan şunu öğrenmek istiyoruz 
ki, bu üniversitenin binaları kaç milyon liraya 
Sıkacaktır. Bunun menbaım henüz bilmiyoruz. 
Biz henüz ilköğretim dâvasını halledemedik. 

I Benim işittiğime göre 500 milyon lira yatırım 
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yapılacakmış. Sitenin kurulması için bu mua^.- I 
zam meblâğ hangi kaynaklardan temin edile- I 
çektir? Buna inanmamız zor. Bizim şüphemiz I 
budur. 

REÎS — İBurhanettin Onat! 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; hakikaten üzerinde 
hassasiyetle durulmaya değer bir mevzu üzerin
deyiz. Bu müessesenin mahiyeti iyice anlaşılma
dığı içindir ki, muhalefet safında bulunan ar
kadaşlarımızın gösterdikleri hassasiyete hak 
vermek lâzımdır. 

Fakat arkadaşlar; meselenin mahiyeti anla
şıldıktan sonra korkulacak bir tarafı olmadığı 
ve bilâkis müessesenin memleketimizin başına 
konmuş bir devlet kuşu olduğu tezahür eder. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki, Teşkilât 
Kanunu gelmedi mahiyetini bilmiyoruz, onun 
için bu on milyon dursun. 

Arkadaşlar; müessese açılalı çok oldu, üç yıl 
pldu, gelecek sene mezun verecek. Bu kadar 
ilerlemiş bir müesseseyi bir prensip uğruna de- I 
ğil, bir vesvese uğruna nasıl olduğu yerde bıra
kırız, nasıl keseriz? Bugün mimari kısmı, şehir I 
mimarisi ve yapı mimarisi kısmı, makina, inşaat, 
elektrik, kimya mühendisi kısmı, âmme, iş sa-
nayTidaresi kısmı çalışmaktadır. Ziraat eğitim 
kısmı da gelecek sene açılacaktır. * I 

Bu müessesenin tedrisatı niye ingilizcedir. I 
Bugün ingilizce demek, lisan itibariyle, bir fran-
sızca yahut almanca demek değildir. İnsanlar I 
eskiden beri düşünmüşler, müşterek bir lisan ol-

. sun da bütün insanlar anlaşabilsinler diye, Espe
ranto mesperanto hep buradan çıkmış, fakat 
olmamış. Ama bugün Gruendland'dan Macellan I 
Boğazına kadar, Hindistan'dan Japonya'ya, 
Amerika'ya kadar ingilizce konuşarak gidebilir
siniz. I 

Peki ingilizce olacak da ne olacak f Arkadaş
larım bu müessesenin, 1 - Memleketimiz için, 2 - I 
Hür milletler dünyası ve cephesi için, 3 - tnsan- I 
lık için ehemmiyeti vardır. I 

Memleketimiz için, bugün, yol, köprü, baraj, I 
mektep, hastane istiyoruz. Ama, her şeyden zi- 1 
yade yetişmiş elemana, münevver insana ihtiva- I 
cimiz var. Binaenaleyh, bu müessese bize Garp I 
tekniğini getirecek, Garp irfanını, Amerika'nın I 
öğretim imkânı ve bilgisini ayağımıza getirecek
tir. Avuç dolusu döviz verip buralara insan gön-t | 
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dermiyeceğiz, bundan vareste kalacağız. Ameri
ka'nın imkânlarını, tahsil imkânlarını memleke
timize getirmiş olacağız. Sonra, Garbin ve bil
hassa Amerika'nın memleketimizin irfan sahası 
üzerinde devamlı alâka ve yardımını temin et
miş olacağız. Şimdi bunu arz edeceğim efendim. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Reis Bey, 10 da
kika doldu. 

REİS — Gayriciddî müdahalede bulunmayın 
efendim, Riyaset takibediyor. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Son
ra Amerikalıların sistemine göre arkadaşlar, 
yardımlarını siz işe başladıktan sonra yapar. 
Bundan başka geniş ölçüde yardım yapacaklar. 
Rokfeller Müessesesi, Ford Müessesesi, Unesko... 
Bunlar hep yardıma hazırdırlar. 

REÎS — Cümlenizi tamamlamanızı rica ede 
ceğim. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Peki 
efendim". 

Büyük Amerikan yardım teşkilâtı UNESCO 
müessesesi. Bunlar finanse edecekler, başlayın 
devam ettirelim, inkişaf ettirelim diyorlar ve 
bakınız ne kadar büyük ehemmiyet veriyorlar 
ki, Amerika'nın devlet adamları içinde birinci 
derecede haizi ehemmiyet olan Harrold Stassen'i 
bu müessesenin başına müşavir olarak gönderi
yorlar. 

RIZA TEKELÎ (Adana) — O artık gözden 
düştü. 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Son
ra Pensilvanya Mimari Fakültesinin dekanını 
gönderiyorlar bu müesseseye arkadaşlar 

Efendim müsaade, buyurulursa bir noktayı 
daha arz edeyim. 

Arkadaşlar Rusya senede 80 bin mühendis 
çıkarıyor. Ve artık casusları ellerinde bomba
larla sabotaj yapmaya gelmiyorlar. Bir memle
keti istila edecek mi, o zaman oraya teknik ele
man gönderiyor. Şarka bu suretle nüfuz etmek 
istiyorlar. Şimdi Hindistan'da muazzam bir tek
nik üniversite kuruyorlar. 

Arkadaşlar burada bir üniversite kurulması 
bizim istifademiz içindir. Artık saklamaya lü
zum yok, burada füze rampaları kuruluyor mu ? 
Kuruluyor. O halde bu da bir ilim ve kültür 
rampası olacaktır. Bu kızıl cephesinden gelecek 
tehlikeyi önliyecek bir tesis olacaktır. 
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Bunun için arkadaşlar Amerika ve Garp 

Devletle^ bu tesisi kurmaktadırlar ve bunu in
kişaf ettirmek istiyorlar. 

EMlN SOYSAL (Maraş) — Bizim üniversi-
telirimizde o kuvvet yok mudur? 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Tabiî 
var, fakat bizim üniversitelerimiz Türkçe okutu
yor. Ve hakikaten yüksek... 

REİS — Beyefendi cümlenizi lütfen tamam
layınız. 

BURHANETTİN ONAT (Devamla) — Peki 
efendim. Hakikaten yüksek elemanlar vardır. 
Bütün Yakın ve Uzak - Doğu'dan talebe gelecek. 
Bakınız şimdiden Holândalı talebe vardır, İranlı, 
Pakistanlı talebe vardır. Bizim mekteplere okul 
daha henüz tamamiyle teessüs etmediği için, 
tam teşekkülle çalışmaya başlamadığı için gelen 
azdır. Yakında bütün Uzak ve Yakın - Doğu'dan 
talebe akacaktır. Hem Türkçe öğrensin, hem tah
sil etsin dersek gelmez, arkadaşlar. 

Müddetim bitiği için şimdilik maruzatım 
bundan ibarettir. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Turhan Feyzioğlu. 
TURHAN FEYZÎOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlarım» Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi bahsinde evvelâ her türlü yanlış anla
mayı önlemek maksadiyle bir hususu arz ede
yim. 

Biz, Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin ku
rulmasına muhalif değiliz. Diğer taraftan, bu 
fasıldaki on milyon Türk lirasının tenzilini şah
san talebetmek yetkisini kendimde görmüyorum. 
Encümenin kabul ettiği bu miktar verilsin. 

Yalnız,' muhterem arkadaşlarım, bâzı husus
lara dikkat nazarınızı çekeceğim. Geçen sene 
bu üniversite ile ilgili olarak encümende birkaç 
sual sordum. Dışarda bu sualimin çeşitli akisle-
riyle karşılaştım. Türk ve ecnebi, birçok kimse 
âdeta benden hesap sordu : Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin kurulmasına Feyzioğlu muhalif -
miş. Sorduğum suallerden biri şu idi arkadaş
larım : Bu üniversitenin Teşkilât Kanunu ne za
man gelecek? Başmüşavir Stassen geçenlerde 
memleketimize yaptığı ziyarette, «Bu bir Türk 
üniversitesidir.» dedi. Bizce de, Birleşmiş Mil
letlerle yapılan bir Anlaşma hükmüne göre tek
nik yardımdan faydalanan bir Türk müessesesi
dir. Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile ilgilidir. 
Birleşik Amerika ile değil. 

1.1950 C : 1 
Harold Stassen Birleşmiş Milletler mümes

sili, olarak Türkiye'ye gelmiştir. Bu müşavirli
ğin Birleşik Amerika Devletleriyle resmen alâ
kası yoktur. Demekki ortada Birleşmiş Millet
lerin yardımı ile kurulmuş bir müessese vardır. 
Memleketimizde» bir zamanlar hasbelkader, had
dim de olmıyarak, umum müdürlüğünü yaptı
ğım bir Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü 
vardır. Bu müessese de Türkiye Hükümeti ile 
Birleşmiş Milletler arasında akdedilmiş bir An
laşma gereğince kurulmuştur. Senelerce yakın
dan ilgilendiğim için, bu gibi Anlaşma hüküm
lerinin nasıl işlediğini bilirim. Çetin meseleler 
ortaya çıkaran bir teknik yardım tarzıdır. 1953 
te kurulan Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, 
Anlaşmayı tasdik eden kanunda, «Kasım ayın
da Teşkilât Kanunu Meclise sunulur.» diye bir 

'muvakkat madde ihtiva ettiği halde, ne 1953 
Kasım ayında, ne de ondan sonraki Kasım ay
larında kanun getirilip kabul edilmediği için 
beş sene müddetle muallakta kalmıştır. Geçen 
sene Teşkilât Kanunu bu Meclisten geçerken, 
tasarıyı savunan Hariciye Vekiline heyecanla te
şekkür ettim. -" 

Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ens
titüsü, beş yıl bocaladıktan sonra, nihayet bir 
Teşkilât Kanununa kavuştu. Bu müessese niçin 
kuruldu, nereye varmak istiyor, kimleri hangi 
maksatlarla yetiştirecek? , 

Müessesenin içinde bulundum, ders verdim, 
bir müddet başında bulundum; ben dâhil, Bir
leşmiş Milletler mütehassısları dâhil, bu mües
sesenin yeri ve rolü ne olacaktır?, konusunda 
vazıh bir fikre, herkesin benimsediği bir temel 
fikre yıllarca sahibolamadık. Her vekâlet, her 
Birleşmiş Milletler uzmanı bu müessese için ayrı 
ayrı fikirlere sahipti. Tıpkı filin filin kulağına, 
kuyruğuna, bacağına dokunup fil hakkında baş
ka başka şeyler düşünen körler, gibi.. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi önümüze gelen 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde az para ve
rilmiyor. Yüz milyonluk yatırımdan bahsediyor
lar. Burhanettin Onat arkadaşımızın asıl heye
canına katılıyorum. «Bir mühendis ordusu ye
tiştirmek mecburiyetindeyiz.» diyorlar, hakları 
var. Millet olarak bu alanda çok daha fazla ele
man yetiştirmeye mecburuz. Ancak, bu Orta -
Doğu Üniversitesi, diye kurduğumuz ve 7 - 8 
memleketten talebe geliyor, diye övündüğümüz 
müesseseyi Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitü-
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süne benzetmiyelim. Yapısını ve bünyesini tam 
öğrenemediğimiz bir müesseseye çok fazla para 
vermeden önce, Saym Onat arkadaşımız da İsrar 
etsin, hepimiz de ısrar edelim, teşkilât kanunu 
bir an evvel gelsin. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi olarak ne yaptığımızı, ne yapacağımızı gö
relim ve bilelim. Bu arada birkaç meseleyi daha 
takdirinize arz etmek isterim. 

Devlet idaremizi besliyen bir Siyasi Bilgiler 
Fakültemiz var. Orada âmme idaresi okutuyo
ruz. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin de yardımı ile 
İngiliz, Amerikalı, Belçikalı, Fransız, Avustur
yalı, hattâ Avustralyalı mütehassıslar getirerek 
bir Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü kur
muş bulunuyoruz. Başbakanlığa bağlıdır. Teş
kilât Kanununu geçen sene kabul buyurdunuz. 
Şimdi Büyük Meclisin, §ncümenin, üniversite
nin hiç haberi olmadan Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde bir Âmme İdaresi Fakültesi ku
rulmuştur. Garabet şurasmdadır ki, yıllardan 
beri kurulup oturmuş olan Ankara Üniversitesi 
Âmme İdaresi Kürsüsüne 25 lira asli maaşlı bir 
asistan kadrosu almak işi Büyük Meclisin ka
rarma muhtaçtır; ama bir Âmme İdaresi Ens
titüsü, Birleşmiş Milletlerle iş birliği halinde 
çalışadururken, «Âmme İdaresi Fakültesi» 
adiyle yeni bir fakülte kuruyoruz, Meclis olarak 
haberimiz yok. Milyonlar akıyor. Büyük Mecli
sin haberi yok, encümenin haberi yok. İşte Teş
kilât kanunu bunun için de zaruridir. 

Bizim üzerine eğildiğimiz mesele bu. Bana 
sarfiyatla şu gülünç sual sorulmuştur; şu Siyasi 
Bilgiler Fakültesinden vazgeçip de, yabancı 
profesörlerin yardımı ile Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde daha kaliteli idare adamları ye-
tiştirsek daha iyi olmaz mı» Diye, 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesini her derde 
deva görüp bana safiyetle böyle sualler soran 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, yüzyıllık ve son de
rece faideli hizmetler gören bir müessesemizin, 
yani Siyasal Bilgiler Fakültesinin yerine mi ge
çecek, yoksa mühendis, mimar mı yetiştirecek, 
iş idaresiyle mi, hariciye memuru yetiştirmekle 
mi uğraşacak? Bilelim nereye gidiyoruz? Orta-
Doğu Teknik Üniversitesinin asla aleyhinde de
ğilim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Ben aleyhinde-
yim. 
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TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben 

aleyhinde değilim, kurulmalıdır ye şahsım adı
na konuşuyorum. Böyle bir üniversite için Bir
leşmiş Milletlerden akın akın yardım alabilir
sem, malzeme, hoca alabilirsem ve bunlarla bu
rada modern bir üniversite kurabilirsem, bun
dan elbette memnun olurum. Bizde bir tanesi 
var, diye bir ikincisini istemiyecek değilim. 
Ama İstanbul'da Teknik Üniversite var, diye 
burada modern ve ileri bir müessese kurmaya 
lüzum yoktur, tarzında düşünmek nasıl hatalı 
ise, muhterem arkadaşlarım, bu Teknik Üniver
site içinde bir Âmme İdaresi Fakültesi kurulur
ken bundan Meclis "olarak benim haberim ol
mazsa, bir küçük asistan kadrosuna bile kan
san Meclisin bundan haberi olmazsa, bunun üze
rine eğiliriz, elbette.. Teşkilât kanunu bizi de, 
orada çalışanlara da, Birleşmiş Milletleri de vu
zuha kavuşturacaktır. 

İkincisi de-, lisan meselesidir. Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde tedris dili münhasıran 
tngilizcedir. Türkçe yoktur. Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsüne Pakistan, Yugoslavya, Irak, 
İran, Suriye, Lübnan'dan talebeler geldi. An
laşma gereğince bu müessesede Türkçe, İngi
lizce ve Fransızca dilleriyle tedris yapılması 
şartı vardı. Bu anlaşma Hariciye Vekâletinde 
bulunmaktadır. Zaman zaman yarı resmî taz-
yika mâruz kaldık. Kaldırın bu Fransızcayı 
esas dil İngilizce olsun, dediler. Biz buna bile 
göğüs gerdik. Değil Türkçenin, Fransızca-
nm dahi statüden çıkmasına razı olmadık. 
Tek bir devletin yardımı ile değil, Birleş
miş Milletlerin yardımı ile kurulan, beynel
milel bir mahiyet taşıyan bu müessesenin 
yalnız bir yabancı dile bağlı kalmasını dahi 
doğru bulmadık. Birçok milletin mütehassısları 
gelebilsin, dedik. Kısacası, Anglosakson ülke
leri dışında da birinci sınıf bir mütehassıs bu
lursak ondan da istifade etmeye gayret edelim 
dedik. Fransızlar, Fransızca konuşabilen bir 
Avustaryalı geldi. Fransız lisanı da işimize ya
rayabilir diye Fransız lisanını dahi statüde ( 
ipka etmeyi memleket menfaatine daha uygun 
bulduk. Türkçeyi kaldırmaya ise asla razı ola
mazdık. 

Arkadaşlar, bu meseleyi şimdi burada halle
denleyiz. Bu müesseseye ait ana kanun geldiği 
zaman ariz ve amik konuşalım, münakaşa edelim. 
İngilizce tedrisat yapmak mı dahu faydalıdır, 
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ingilizce tedrisat yapmakla beraber bunların 
Türkçeye çevrilmesi de temin edilmeli midir? 
Türkçenin tedris dili olması, yeni alanlarda Türk
çe eserler . neşretmek bakımından da faydalıdır. 
Bunları görüşelim. Âmme İdaresi Enstitüsü 

'beş sene*de evvelce Türkiyede hiç işlenmemi:} 
olan bir bilgi dalında, pek çok Türkçe eser ne§-
retmiştîr. eğer orada da tedrisat münhasıran 
İngilizce olsaydı, bugün âmme idaresi alanında 
bu eserlerden çoğu mevcut olamıyacaktı. 

Arkadaşlar, bu mesele yalınkat değildir, ba
sit değildir. Burhanettin Onat arkadaşımızın 
bu üniversitenin kurulması _ yolundaki heyeca
nına katıldığım kadar, Türkçe üzerinde ısrar 
eden arkadaşlarımın haklı heyecanına da katı
lıyorum. Bu meselenin bir hars meselesinden, 
bir millî hassasiyetten öteye geçen tarafları da 
vardır. Kesin bir karar vermeden evvel, bu me
sele önümüze geldiği zaman etrafla şekilde ko
nuşulmasını ve düşünülmesini cümlenizden ni
yaz ederim. 

Maarif Vekilinden vde istirham ederim, Mart 
veya Nisanda teşkilât kanununu getireceklerini 
vadetmişlerdi. Bu da diğer kanunlara, meselâ 
ilköğretim Kanununa benzemesin. Bu sözümü 
bir şahsi tariz olarak telâkki etmemelerini bil
hassa rica ederim. Vadettikleri Mart ve Ni
san aylan, 1959 yılının Mart ve Nisan ayları 
olsun, 1965 in Mart ve Nisan ayları olmasın. 

Maruzatım bu kadardır. / 
BEİS — Maarif Vekili. _ 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Muhterem arkadaşlarım, Orta Doğu 
Teknik Üniversitenin Kuruluş Kanunu Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin veçhesini tâyin et
miştir. Bu, arkadaşımız Turan Feyzioğlu'nun^ 
izah ettikleri Âmme İdaresi Enstitüsüyle muka
yese edilecek bir şey değildir. Âmme İdaresi Ens
titüsünde üniversite ile Amerika Birleşik Dev
letleri arasında bir Anlaşma vardır. Netice ola
rak üniversitenin içindedir. Bu öyle bir iş de
ğildir. 

Orta • Doğu Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kanuniyle de tesbit edilmiştir ki bir Türk Üni
versitesidir ve Türk Üniversitesi olarak kurul
muştur. Teşkilât kanunu da Türk ana kanunla
rının esasları dâhilinde gelecek, kadroları ona 
göre tanzim edilecek, çalışmalar bu şekilde de
vam edecektir. Yalnız bir fark var. Bu üniver
site İngilizce tedrisat yapmaktadır. Bunun da 
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sebebi, teknik bir üniversite olduğu için ve ih
tiva ettiği ve edeceği fakülteler bakımından 
Garb kültürü, Garb harsı, Karb kaynkalarm-
daiı. bu ^ıiversitede âzami şekilde istifade edil
mesi düşüncesidir. 

Şimdi arkadaşlardan biri, neden Türkçe de
ğildir dediler ve Türkçe olmamasının mahzur
ları üzerinde ıdurdular. Biz bu kanaatte değiliz. 
Hükümet olarak huzurunuzda sarih olarak arz 
ediyorum. Türkçe, teTrm»fc*yapmaması, bu mil
letin ne lisanına, ne ananesine, ne harsına ve ne 
d6 millî ruhuna katiyen zarar iras «etmez. Ak
sini mülâhaza ettiğimiz takdirde müdafaası 
gevşer. 

Bir defa, arz ettiğim gibi, lisan, Ihars, anane 
bunlar temel bilgilerdir. Bu bilgiler ilkokuldan. 
oaşlar, ortaokul ve lisede devam eder. Eğer bu 
okullarda bir .talebe Türkçe öğrenememişse, Türk 
kültürünü, 'harsını, ananesini almamışsa - hâşa 
tenzih ederim - dâva çürük bir dâva mahiyetini 
arz eder. 

Gelelim diğer tarafına : 
Arkadaşlar, şu anda ecnebi memleketlerde 

gerek Devlet 'hesabına ve gerekse kenai hesabı
na okuyan 3 290 talebemiz vardır. Eğer dışar-
da ecnebi üniversitelerde okumak lisan bakımın
dan bir mahzursa, evlâ bittarik kendi memle
ketimizde bu mahzuru asgari bir 'hadde indirmiş 
bulunuyoruz. Memleket içinde fböyle bir üniver
site bir taraftan memleket çocuklarının lisan 
ve teknik, kültür bakımından yetiştirilmesini 
sağlar ve diğer taraftan da çocukları ecnebi 
memleketlere gitmekten Trartarır. 

Biz bu hizmetleri huzurunuza getirmiş ve 
iyi bir iş yapmış olduğumuza kaaniiz. 

Gelelim bu Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
adını almasına ve İngilizce tedrisat yapmasına. 

Arkadaşlar, birinci Maarif Vekilliğim sıra
sında, Hükümetteki teşebbüsümüzle bu -hizmeti 
memleketimize mal ettik. Birleşmiş Milletlerin 
asıl hürriyet taraftarı, istiklâl taraftarı, insan 
hakları taraftarlarının, yani bildiğiniz malûm 
ideolojinin hasmı foiâmanı olan taraftarlarının 
düşüncesiyle ve onların teşvikiyle, böyle bîr 
müessesenin kurulması düşünülmüştür. Bu mü
essese nerede faydalı olur diye sondajlara baş
ladılar. Asırlar boyunca asla, salâbetinden bir 
şey kaybetmiyen, felâketli 'zamanlarında dahi 
bu sıfatını muhafaza eden, Türk Milletinin bu 
hizmeti en iyi bir şekilde yerine getirecek bir 
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millet, ıbir memleket olduğu kanaatiyle, muh
telif Orta - Şarik devletleri nezdinde teşebbüste 
Ibulundu'ktan sonra, Ibizim memleketimizde karar 
(kıldılar. Tetkik ettik, tahlil ettik, bütün vücuhu 
ile yaptığımız tetki'kat neticesinde Ibunun mem
lekete faydadan ıgayri (bir §ey getirmiyeceği dü
şüncesiyle (burada Ikurulmasmda mutaJbakata 
vardik ve kurduk. Bunun hu işteki rolü, maddi 
ve mânevi yardımlardan ibarettir. Nitekim em-
mareleri gözükmüştür, İşte 'halen Makina Fakül
tesi, Şehir Mimari Fakültesi., affımzı rica ede
rim, (birdenbire hepsini hatırlıyamadım. Makina 
Mühendisliği, Mimarî Fakültesi, Mühendislik fa
külteleri faaliyet hâlinde (bulunan (bu müessese
ye 11 profesör dışardan verilmiştir. Bunların 
(bütün masrafını Birleşmiş Milletler ta'kalblbül 
etmiştir. 

İngiltere Hükümeti şimdiye kadar bir defa
sında 500 hin lira, hir defasında 700 'bin lira 
'karşılığı olan Sterlin yardımında (bulunmuştur. 
Ders âlet ve vasıtaları, 'kitap ve teknik vasıta 
yardımı devam etmektedir. 

Bu arada bir arkadaşımızın ta'nettiği za
tın, (bu sefer Amerika'daki seyahatimiz sırasın
da hu üniversiteye müşavir olarak 'gelmesini 
temin etmiş (bulunmaktayız. Arkadaşımız dü
şüncesinde 'serbesttir, ama şimdiden haher ve
reyim iki, hu zatın ilk gelişiyle 5 seneye sâri, ve 
Iher sene 1 er milyon dolar olmak üzere, 5 mil
yon doların Orta - Doğu Teknik Üniversitesine 
verilmesi sağlanmış 'bulunulmaktadır. Şimdi 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi üzerinde Bir
leşmiş Milletlerin hiclbir tasarrufu, müdahalesi 
mevzuulbahis değildir. İlmî, mânevi ve maddi sa
hadaki yardımından gayri. 

Arkadaşlar, elbette ki, hu üniversitenin (bu 
lisan üzerinden tedrisata (başlamasını ve Birleş
miş Milletlerin ve hu meyanda m er'i ve 'gay-
rimer'i Amerikan alâkasını teemmül (buyurursa
nız, Ibunun Orta - Doğu memleketlerinden Tür
kiye'ye) şimdi mahdudolan, pek çok t-alelbenin 
akm edeceğini kahul etmek lâzımdır. 

Lisanı İngilizce olmakla 'beralber, (buraya ge
len talelbe yalnız ihtisası içinde mi kalacaktır? 
Türkçeyi de öğrenecektir. Türk cemiyeti içine 
ıgirecek, gerek kendi 'arkadaşları, gerekse mu
hiti onu Türk Cemiyetine ısmdıracaktır. Bun
lar f avdalı şeylerdir. 

Muhakkak olan bir şey varsa, Burhanettin 
Onat Beyin, izah ettiği hususları da bu me-
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yanda teemmül etmek ve mevcudiyetinde fay
da mülâhaza etmek yerinde olur. 

Arkadaşlar, istimlâk edilen arazinin mik
tarı heyetçe malûmdur. Şu kadar seneden beri 
tedrisat yapan, yakında mezun verecek olan 
bu üniversitenin tedrisatı da aşikârdır. 

İstenen para, bina, tesisler ve projeler için
dir. Teşkilât'Kanununun, Turhan Feyzioğlu 
merak etmesinler, diğer kanunlarla müşabeheti 
yoktur; arz ettim, diğer kanunları canü gö
nülden istioruz, istiyorsunuz, ve samimiyetle 
bunu Hükümet de arzu etmektedir. Fakat is
tirham ederim para işi başka şeye benzemez. 
Para, nihayet milletin millî geliri ve bütçe
sinin hacmiyle ölçülür. Taahhüdettiğinizi ye
rine getirmediniz diye söylediğiniz, kanunlar
dan bahsettiniz. Taahhüdümüzü biz yerine ge
tirmedik değil, taahhüdümüzü paramız, millî 
gelirimiz yerine getirmedi, getirmeye imkân 
vermedi, millî gelirimiz, paramız yerine geti
remedi. Paraya sahibolunca bunu da yerine 
getireceğiz. O bu işe benzemez. Bu işin kad
rosu var, çalışması var, programı var. Teşki
lât Kanunu muhakkak surette, hattâ diyebilir 
ki, Nisan ayında Heyeti Aliyenize gelecektir, 
bunun için Stassen'i bekliyoruz, Mart ayının 
ilk haftasında geliyor. Gelirken, aynı zamanda 
bu üniversitenin kuruluşunda büyük emeği, bü
yük hizmeti geçmiş ve bu husustaki hüsnüni
yetini huzurunuzda hayırla yadetmeyi bir borç 
bildiğim bir Türk kadar Türkçü, bir Türk 
kadar hayırhah Pensilvanya Üniversitesi Mi
mari Fakültesi Dekanı Perkins'i de beraberin
de getiriyor. Bu Perkins, inşaat projeleri üze
rinde çalışacaktır. Burada devamlı müşavir 
bırakmak için Stassen Perkin'i getirmiş olmasın 
deniyor. Perkins öyle sanıldığı gibi işi gücü 
olmayan bir insan değildir. Bu adam Amerika 
sanayi hayatında, şehirciliğinde otorite olan 
bir adamdır. Stassen ılezdindej Hükümet aza
nız olarak, bendeniz sureti mahsusada bu 
adamı burada alakoymak için gayret ediyorum. 
Muvaffak olursam hakikaten bir kazançtır. 

Şimdi Perkins 'le beraber Stassen beş on 
güne kadar buraya geliyor. Teşkilât Kanu
nu da hazırlanarak, huzurunuza getirilecek
tir. Bu üniversitenin kurulması ilk kuruluşu 
zamanında Perkins de bu üniversitenin millî 
bir üniversite olmasını sureti katiyede, şek ve 
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şüpheden âri olarak, ifade ettikten sonra ka
bul edildi. Bu «kabul edildi» tâbirini doğru 
görmem. Bu hükümranlık hakkı varit ve vâki 
olduğuna inkıyadedilerek iştirak olunduktan son
ra dediler ki; bu üniversiteye Birleşmiş Millet
lerin mânevi havasını katıyoruz, dışardan ele
manları celbediyoruz, bu üniversiteyi bir Ame
rikan Üniversitesi vasfında kuralım ki, Rokfel-
ler'den, Ford'dan ye mümasili hayır müessese
lerinden bu müesseseye yardım temin edebile
lim. Buna öyle bir hüviyet verelim ki; bu gibi 
yardımlardan istifade edecek bir şekle hürünsün. 
Bilirsiniz arkadaşlar, bu yardımların türlü rüz
gârları vardır. Amerika'da dahi öyle üniversi
teler vardır ki, Katolik olanlardan yardım gö
rür, Protestan olanlardan yardım görmez, hele i 
Ortodokslardan hiç yardım görmez. Bunu izaha J 
beni mecbur bırakmayın. Dışardaki hayır mü- 1 
esseselerinden geniş şekilde yardım temin etmek 
için bâzı fikirlerim, mütalâalarım olacak. Yalnız 
Stassen'e şunu söyledim; sana şunu bir dost ola
rak ifade etmek isterim ki; tavsiyelerin olacak, 
fikirlerin olacak, bundan istifade etmeyi mem
nuniyetle tekabbül ederim. Yalnız teşrifinizden 
evvel Türk kanunlarını, Türk Anayasasını, hü
kümranlık kanunlarını tetkik et, bunlara aykı
rı düşecek tavsiyede bulunmıyasm. Bu vesile 
ile millî müesseselerimiz üzerinde Meclisimizin, 
milletimizin lâyık olduğu bir hassasiyetle durdu
ğumuzu ifade etmek isterim. (Soldan, bravo ses
leri) Buyurdular ki; ne yapılacak, bunun pro
jesi nedir? Doğru, haklıdırlar, bu, istediğimiz 
para, proje ve saire içindir. Bunlar yapılmadığı 
için henüz kati rakam olarak ifade edilmemiştir. 
Çalışmalar neticesinde şu olacaktır ki; bu üni
versite bütün müessesatı için 60 - 100 milyon li
ra arasında malî bir külfete ihtiyaç gösterecek
tir. Maddi ve mânevi vasıflariyle bekçisi bu
lunduğunuz milletin Hazinesinin santimine ka
dar onun muhafaza edileceğini bir kere daha arz 
ve ifade etmek isterim. 

REİS — Ahmet Tokuş. 
AHMET TOKUŞ (Antalya) — Çok muh

terem arkadaşlarım; huzurunuzu fazla işgal. 
edecek değilim. Sayın Vekil ve ondan önco ko
nuşan arkadaşımızın bu hayırlı müesseseyi çe
şitli zaviyeden ele aldıklarını memnuniyetle 
müşahede ettim. Şunu söyliyeyim ki, Halk Par
tili arkadaşlarımızla fikir ayrılığı olması, bu i 
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müessesede çalışmış bir insan olarak beni sevin
dirdi. Çünkü; Turhan arkadaşımız gibi bilgi 
sahibi bir arkadaşımızın umumi zannın hilâfına 
bu üniversiteyi tasvibetmesi beni cidden sevin
dirdi. Şunu arz etmek isterim ki, Turhan Fey-
zioğlu arkadaşımız Teşkilât Ksnununun henüz 
gelmemiş olması dolayısiyle göstermiş oldukları 
hassasiyete elbette, ki, hepimiz iştirak ederiz. 
Çünkü; mektebin içindeki profesörler ve bu
rada çalışan kimseler bir teşkilât kanununun 
bir an evvel gelmesini arzu ederler ve bunun 
ne istikamete gidileceğini bilmek kadar faydalı 
ve lüzumlu bir şey olmaz. Fakat, bu kanun 
gelmedikçe hakikaten bâzı konuşmalardan işit
tiğimize göre, müfrit fikirli arkadaşlar acaba 
galebe çalar ve tutulan müsbet yoldan ayrılış 
olur mu, diye bir endişe vardır. Binaenaleyh, 
teşilât kanununun gelmesi hem Turhan Feyzi-
oğlunu, hem de bizleri memnun edecektir. Ve
kil Beyin söyledikleri gibi, birtakım teşkilât 
kanunları hazırlanmıştır. Gerek Türk mühen
disleri, gerekse, Amerikalı mühendisler beraber 
çalışacaklardır. Hattâ Stacsen geldiği Zctman 
Pensilvanya Üniversitesi Mimari Fakültesi De
kanı Perkins'de beraberinde getirecek ve Türk 
mütahassıslariyle birlikte işleri tetkik edecek
lerdir. Bu kanun, Vekil Beyefendinin söylediği 
gibi, yakında Meclise gelecektir. İşte o zaman 
muhterem arkadaşlarımızın bir endişe ve dü
şünceleri varsa elbette ki, Yüksek Meclis huzu
runda açıklanacak ve tahmin ederim ki, çok 
faydalı neticeler elde edilecektir. 

Yalnız arkadaşım; «Birçok milyonlar akı
yor», diyor. 45 milyon metrekare saha istimlâk 
edilmiştir. Bu istimlâk de köylüler arasındaki 
alış - veriş esas alınmıştır ve gayet adaletli bir 
muamele yapılmıştır. Bu büyük sahanın istim
lâki, tanzimi ve içindeki inşaat için gayet titiz
likle senede 10 milyon lira verilmesi her halde 
milyonların akması demek değildir. 

Şimdi efendim, Esat Mahmut Bey arkadaşı
mızı dinledim, doğrusu üzüldüm. Çünkü; ken
dilerini Amerika'da görmüştüm, bir aralık da 
gazetelerde Rusya'ya gittiğini okumuştum. Ya
ni 'dünya görüşünü artırmış bir arkadaşımız ol
ması gerekir. Bütün bu istikametleri gördük
ten, dünyanın şu köşesindeki Rusların senede 
80 000 mühendis yetiştirdiğini öğrendikten 
sonra ve Turhan Feyzioğlu arkadaşımızın dedi
ği gibi, bir mühendis ordusuna ihtiyacımız ol-
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duğunu kabul etmek zorunda kaldığımız bir 
zamanda tedris İngilizce mi olsun, Türkçe mi 
olsun şeklinde bir münakaşada isabet yoktur. 
Eğer yabancı dille okumak öğrenmek millî his
lere zarar verdiği sanılıyorsa, Jamo Kenyatada 
Londra'da okumuş, memleketine dönünce İn
gilizleri isyan bayrağını açmıştır. Ondan son
ra Amerika'ya, Avrupa'ya talebe göndermekte 
mahzur görmüyoruz da bu ilim adamlarını bu
raya getirip ailenin ve milletin kontrolü altın
da çocuklarımızın ders okumasında neden mah
zur görmekteyiz? Bunu anlamıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı zamanda 
Ruslar Bombay'da bir yeni üniversite açmışlar 
ve bir senede 10 milyon ruble vermişlerdir. 

Hindistan, Pakistan, Arabistan Türkiye'de 
dâhil olmak üzere ihtiyacı karşılayacak mühen
dis adedini yetiştiremiyor. Rusların 80 000 mü
hendisine karşı miktar çok azdır. Sizi fazla ra
hatsız etmiyeyim. 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye kon

masını arz ve teklif ederim. 
Kocaeli Mebusu 

Dursun Erol 

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

777 nci faslı reye arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanunu ile bu kanuna ek 5595, 5986 ve 7155 sa
yılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/226) (1) 

REİS — Takrir var, okutuyoruz, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Ankara Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üni 

versitesi kuruluş kadrolarında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun lâyihalarının, 1959 yılı 
bütçesi ile ilgili, bulunmaları dolayısiyle bir an 
evvel kanuniyet kesbetmesi için ruznameye alı
narak takdimeıı ve müstaceliyetle müzakeresini 
arz ve teklif ederim. Maarif Vekili 

Celâl Yardımcı 

(1) 59 sıra sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
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REİS — Evvelâ kanun lâyihalarının ruzna

meye alınmasını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takdimen müzakeresini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Kanun lâyihasının müstaceliyetle müzakere
si teklif edilmektedir. Müstaceliyetle müzake
resini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kad
roları Kanunu ile bu kanuna ek 5595, 59Ş6 ve 
7155 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişik

lik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ve bu 
kanuna ek 5595, 5986 ve 7155 sayılı kanunlara 
bağlı (1) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan 
ilişik (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar kal
dırılmış, yerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen... Yok. 
Maddeyi cetvelleriyle birlikte reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunu heyeti umumiyesi üzerinde müzake
re bitmiştir. Son olarak konuşacak arkadaş var 
mı? Yok. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul. edilmiştir. 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuru
luş kadroları Jıakkındaki 5246 sayılı Kanunla 
6033 ve 6374 sayılı kanunlara bağlı cetveller-
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de değişiklik yapılmasına, dair kanun lâyihası 
ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/236) (1) 

REİS — Aynı şekilde takrirle ruznameye 
alınması istenmektedir. Bunun için kararınız 
lâzımdır. Euznameye alınmasını reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Takdimen müzakeresini reyinize arz ediyo

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

Heyeti umumiyesi üzerinde konuşmak iste
yen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi talebedilmektedir. 
Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5246 sayılı Kanunla 6033 ve 6374 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5246 ve 6033 sayılı kanunlara 
bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar
dan bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar kaldırılmış, yerine ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

BE IS — Söz isteyen.. Yok. Maddeyi cetve-
liyle birlikte reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlr (3) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar 6374 sayılı" İstanbul 
Teknik Üniversitesine bağlı bir teknik okulu 
açılmasına dair Kanuna ilişik (1) sayılı cet
veldeki kadrolara ilâve edilmiştir. 

REİS — Söz isteyen... Yok. Maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (4) sayılı 
cetvelde gösterilen ek görev tezminatı kad
rosu 5246 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılıj ectvele 
eklenmiştir. 

REİS — Söz isteyen.. Yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) 60 8. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari

hinden itibaren mer'idir. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 . V I I . 1958 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde mü

zakere bitmiştir. Son olarak söz isteyen var 
mı? Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

REİS — Ankara Üniversitesi 1959 yılı Büt
çe kanun lâyihasının heyeti umumiyesi hak
kındaki görüşmelere Maarif Vekâleti bütçesi 
sırasında devam etmiştik. Bu itibarla birinci 
maddeyi okumak suretiyle fasıllların müzake
resine geçeceğiz. 

Ankara-Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1959 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 29 012 298 lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzero 2 122 000 lira tahsisat verilmiştir. 

REİS —- Fasıllları okuyoruz. 
F. . Lira 

201 Maaşlar 8 056 250 
REİS — 201 nci fasılda söz alanlar : 
Aziz Uras, Vahap Dizdaroğlu, Tevfik Ünsa-

lan. 
Aziz Uras, buyurun. 
AZİZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar; bizim 

bir mütehassıs doktor ordusuna olan ihtiyacı
mız aşikârdır. Doktorun ihtisas olmadığı tak
dirde, çğer bünyesi, mizacı ve yapısı müsaitse 
bir idare âmiri olur, başka hiçbir şey olamaz. 
Binaenaleyh, doktorluk, hele bundan sonra katı 
şekilde ihtisasa bağlanmaktadır. İhtisas yapmak 
için ise mutlaka asistan olmak mecburiyeti var
dır. 

Arkadaşlar, bu,ya zengin işidir veya devletin 
imkânlarına bağlı kalmaktadır. Maaşlı asistan
lar az miktarda devletten maaş temin etmek 
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suretiyle, ihtisaslarını tahtı emniyete almışlarsa I 
da, bunların miktarı fevkalâde mahduttur. Biz 
müstakbel sıhhi çalışmalarımızı memleket sat
hına engin şekilde teşmil etmek mecburiyetinde
yiz. Yakında inşallah, sıtmayı kontrol edebildi
ğimiz gibi, veremi de izale edebileceğiz. Bunun 
için ihtiyacımız olan mütehassıs tabipler kadro
suna meA^cut fahri asistanlardan eleman katma-
mızl azimdir. Fakat' birçoğu üniversite sitelerin
de ve üniversitelerin bulundukları mahallerde 
uzun müddet oturup bu ihtisaslarını bitirmeye 
imkân bulamıyor, ihtisas yapamıyorlar. Bir kıs
mı vardır, bunlar az imkân bulmuşlardır, fahri 
asistanlık yapıyorlar. Ancak bunlar da muhtaç 
durumdadırlar, büyük müşkülâtla bu işi başar
maktadırlar. Halbuki bu fahri asistanların di
ğerlerinden katiyen farkı yoktur. Nöbette, işte, 
mesuliyette diğer asistanlarla beraberdirler. 

Tahmin ediyorum ki, arkadaşlarımızdan bir 
kısmı bir önerge vermişlerdir. Bu önergede An
kara Üniversitesinin Tıp Fakültesi kısmında 
(L) cetvelinden 20- aded 60 liralık, 20 aded 50 
liralık, 15 aded 40 liralık, 35 aded 35 liralık ve 
aynı zamanda Hacettepe Çocuk Hastanesi (L) 
cetvelinde 6 tane 40, 7 tane 35 liralık kadroların 
libere edilmesini istirham etmektedirler. 

Arkadaşlar, bu iş, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, çok mühim bir hizmet ifası noktasından 
fevkalâde ehemmiyet taşır. Bu önergenin nazarı 
dikkate alınmasını hassaten istirham ediyorum. 

BEİS — Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, Ankara Üniversitesi bütçe 
lâyihasının 201 nci faslı için iktidar ve muhale
fete mensup milletvekilleri arkadaşlarım, Tür
kiye'de tabip dâvasının halli yolunda bir numu
ne verebilmek için, müşterek bir önerge ile, fahri 
olarak çalışan ve bugünkü şartlar içinde haki
katen müşkülât çeken ve yarın memleket sağlığı 
dâvasında vazife alacak olan arkadaşlara bir 
imkân hazırlamak bakımından bu teşebbüse,geç
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Ankara Üniversitesinin 
kuruluş kadrolarında asıl asistanlar yanında 
fahrî asistan kadroları da mevcuttur. Hiz
met, mükellefiyet ve mesuliyet bakımından yek-
diğerinden ayrılmıyacak olan bu arkadaşlardan 
birk ismi para alır, bir kısmı almaz. Ben bu ar
kadaşların içinde bulunmam ve sizlerinde arka-

. 1959 C : 1 
daşmız olmam sıfasiyle bunların dertlerini hu
zurunuzda ifade etmek vazifesi ile karşı karşı
ya bulunduğum için, gelen bu önergeye imzamı 
atmış bulunuyorum. Malî portesi mühim bir ye
kûn tutmamaktadır. Tahmin ederim İstanbul ve 
İzmir üniversiteleri de böyle bir teşebbüse geç
miş bulunuyorlar. Yani bütçemizin umumi he
yeti içinde çok cüzi bir yer işgal edecektir. Fa
kat hekimlik mesleki için hayırlı olan bu teşeb
büse Yüksek Meclisinizce müspet şekilde oy ve
rilmesini arz ve istirham ederim. 

i REİS — Tevfik Ünsalan. 
I TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) — Sayın 

arkadaşlarım, Tıp Fakültesi kliniklerini idare 
edenler profesör ve doçentlerden ziyade asistan
lardır. Asistanların ise bir kısmı fahrî, bir kıs
mı aslidir. Asli asistan maaş alır, fahrî asistan 
ise katiyen almazlar. Maaş almadıkları gibi, üs
telik kliniklerde tıbbi aletlerin noksanlığı muva
cehesinde enjektörlerle, tansiyon aletleriyle hoca-

j larma kliniklerde yardım ederler. Kazara bir 
I tıp aleti kırılırsa onu ödemek mecburiyetinde

dirler. öyle arkadaş bilirim ki, bu yüzden sene
de yüz, yüz elli lira ödemek mecburiyetinde kal-' 
mıştır. (Soldan, «isim?» sesleri) Kim istiyor is
mi? 

Fahrî asistanlar da asli asistanlar gibi dışar-
da vazife alamazla-r, sabah sekizden akşam beşe 
kadar o hastanede vazifeye devam eder, aynen1 

asli asistanlar gibi, nöbet tutarlar. Bâzan bir 
hafta, bâzan on beş gün, bâzan bir ay, hattâ 

i iki ay hiç, hastaneden çıkmadan gece gündüz 
nöbet tutmak mecburiyetindedirler. 

Bu asli asistanlık kurulduğu zaman sene 1946 
idi. O zamanki yataklarla bu zamanki yatak
lar arasında çok muazzam bir fark vardır. O 
zamanki kadroyu idare eden asistanlar bu za
manda kadroları idare edemez, olmuşlardır. 
Şimdi size İstanbul Üniversitesinde ve Ankara 
Üniversitesinde mevcut asistan kadrolarını ve
receğim. 276 asli asistan kadrosu, 350 fahrî 
asistan kadrosu olup, yatak adedi ise 3 250 dir. 

! Arkadaşlar, bu fahrî asistanlar vazifelerden çe
kilirse işler tamamen durabilir. Size bir misal 
vereyim, çocuk sağlığı kliniğinde 3 asli, 24 fah
rî asistan vardır, tahmin ederim ki, asli 3 asis-

I tan da başasistandır, ihtisaslarını vermişlerdir. 
Geride asli maaş alan asistan kalmamıştır. Be-

i nim çalıştığım hastanede 8 asli ve 16 tane de 
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fahrî asistan vardı. Asli asistanlardan 4 tanesi 
başasistan olunca, geriye kalan 4 asli asistanla 
100 yatak idare etmek imkânı yoktur, iki poli-
kiniklik vardı, her birine iki asli asistan düşü
yor, bunların 90'- 100 yatak idare etmesi de im
kânsızdır. Şu halde biz fahrî asistanları bilerek 
kendimize çalıştırıyoruz, fakat onlara bir kuruş 
dahi vermek istemiyoruz. 

REİS — Baha Akşit, buyurun. 
BAHA AKŞlT (-Denizli) — Bütçe Encüme

ninde vâki olan müzakereler neticesinde fahrî 
asistan kadrolarının asli kadroya aktarılması 
suretiyle bu dâvanın halledilmesi takarrür et
miş ve nitekim Ankara Tıp Fakültesi fahrî 
asistanları için yeniden 100 asli kadronun ilâve 
edilmesi Yüksek Encümenimiz tarafından der-
piş edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca asli asistan 
kadrosunun artırılması suretiyle fahrî asistan
ların asli asistan grupuna ithal edilmesi husu
sunda encümence yapılacak bir hizmet versa el-
betteki, encümenimiz bu hizmeti kıymetli dok
torlarımızdan esirgemiyecektir. Yine ayrıca 
İstanbul'daki Tıp Fakültesindeki mevcut fahrî 
asistanlara maaşlı kadro alma mevzuu da arka
daşlarımız tarafından teklif edilmiş ve bu mü
zakereler vekâletten encümene kadar gelmiş 
bulunmaktadır. Yüksek huzurunuzda encüme
nin bu işi bir defa daha tezekkür etmesini ve bu 
asistanlara ilâveten imkân varsa bunları da na
zara almasını, ben de istirham edeceğim. 

REÎS — Münip özer. 
MÜNÎP ÖZER (Erzurum) — Çok muhterem 

arkadaşlar, bu teklife imza koyanlardan, biri de 
benim. Meslekim doktorluk değildir, fakat bu 
asistanların karşı karşıya geldiği müşkülleri 
yakından gördüğüm ve takdir ettiğim için ga
yet mahdut bir sayıda olan ve büyük hizmetler 
yapan bu arkadaşlar için, bu husustaki bilgi
leri, tecrübeleri olan doktor arkadaşlarımızın 
izah ve ifade buyurdukları veçhile, bin türlü 
mihnet ve meşakkate katlanan bu arkadaşlara 
medar olmak üzere yapılan teklifin kabulünü 
ben de arz ve istirham ediyorum. Bunlar 17 -18 
sene gibi uzun bir tahsil devresinden sonra 3 - 4 
sene de fahrî olarak hizmet etmek durumunda
dırlar. Bu feci durumdan kendilerinin kurtarıl
ması hususunda Yüksek Meclisin müspet müta
lâa ve müspet oy vermesini arz ve istirham ede
rim. 
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REÎS — Halil Akkurt. 
HALİL AKKURT (Eskişehir) — Pek muh

terem arkadaşlarım, Türk hekimlerinin ihtisas 
kazanmaları yolunda ihdas edilmiş bulunan 
asistanlık müessesesi cidden üzerinde durulacak 
bir müessese olarak önümüzde bulunmaktadır. 
Asistanlık Türkiye'de bilhassa, Sağlık Vekâleti 
asistanları, üniversite asistanları şeklinde teza
hür etmektedir. Bilhassa üniversitelerdeki Tıp 
Fakültesi asistanları fahrî ve kadrolu olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Gerek Sağlık Vekâ
leti asistanları, gerek üniversitedeki ücretli asis
tanlar, gerekse fahrî asistanlar feragat ve feda
kârlık hususunda müşterek iseler de nimetleri 
bakımından bilhassa fahrî olanlar tam mağdur ı 
olmuş bulunmaktadırlar. Bizlerin asistan bulun
duğu zamanlarda Sağlık Vekâleti ve üniversite 
asistanları mağdur bir durumda idiler. Alman 
tedbirlerle Sağlık Vekâleti asistanlarının du
rumları ıslah edilmiş, fakat fahri asistanların 
durumları bir türlü ıslah edilememiştir. Bugün 
Yüksek Meclisimizde esen bu havadan istifade 
ederek aziz, muhterem ve fedakâr arkadaşları
mızın durumunu burada sizlere duyurmakla 
bahtiyarlık hissediyorum. 

Meslekdaşlarımız ve bu genç arkadaşlarımı
zın durumunu sizlere arz etmiş bulunuyoruz. 
QyLe ümidediyorum ki, Yüksek Heyetiniz de 
arkadaşlarımız tarafından takdim edilen bu 
önergeyi kabul edecek ve bu genç arkadaşları
mızın ümidettikleri ve lâyık oldukları kadrola

rın alınması sağlanmış olacaktır. Hepinize şimdi
den teşekkür ederim. 

REİS — Yeterlik önergesi var, okuyoruz : 

Yüksek Riyasete 
201 nci fasıldaki müzakereler kâfidir. Reye 

vaz'mı rica ederim. 
Kocaeli Mebusu 

Nüzhet Unat 

REİS — Kifayeti reyinize arz ediyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasla ait önergeyi okuyoruz : 

B. M. M. Yüfeek Başkanlığına 
Fa)hrî Tıp Fakültesi asistanlarının (kadroya 

alınmasını sağlamak maksadiyle, Ankara Üni
versitesi ibütçe lâyihasına Ibağlı (L) cetvelinde
ki Tıp Fakültesi »kısmındaki; 
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Ve yine aynı cetvelin Hacettepe Çocuk Has
tanesi kısmındaki 

6 aded 50 lira aylık asistan 
8 » 40 » » 
7 » 35 * > 

kadrolarının cetvelden çıkarılarak fbu kadrolara 
ait maa§, aylık tutarlarının 201 ı 
maddesindeki ödeneğe ilâvesini 
ederiz. 

Manisa 
S. Akdağ 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu 
Amasya 
F. Çöl 
Konya 

S. S. Burçak 

Konya 
S. Soylu 
Konya 

H. A. Keymen 
Zonguldak 
M. Saraç 

Gümüşane 
H. Polat 
Manisa 

Erzurum 
H. Numanoğlu 

Muş 
G. Emre 
Amasya 

H. Koray 
Aydın 

N. Celim 

Adana 
A. Menteşoğlu 

Manisa 
S. Akis 
Adana 

S. Karaömerlioğl 
Burdur 

Â. Sipahi 
Çorum 

î. Yalkm A. Dedekarkmoğlu R. 
Ordu 

F. Güley 
Kars 
î. Us 

Ankara 
R. Dengin 

Hatay 
A. Aral 
Niğde 

î. Güven 
Maraş 

K. Aksüyek 
Ankara 

A. Üstün 
Ankara 
H. Tez 

Mardin 
V. Dizdaroğlu 

Ankara 
î. Imirzalıoğlu 

Ordu 
Z. Kumrulu 

Adana 
S. Baykam 

Adana 
H. Eroğlu 

Maraş 
M. Şişman 
Erzurum 
M. özer 
Tokad 

Ş. Kitapçı 

aci faslın 15 nci 
arz ve teklif 

Erzurum 
M. Fırat 
Konya 

M. Güzelkılmç 
Amasya 

H. özfoay 
Erzurum 

H. Numanoğlu 
(Mükerrer) (2) 

Adana 
H. öner 

Diyarbakır 
H. Ülkü 
Erzurum 

a S. Kantarel 
Kırklareli 
D. Tekand 
Bolu 

Akşemsettinoğlu 
Malatya 

K. Sürenkök 
Ankara 

î. S. Omay 
Malatya 

T. Ünsalan 
İstanbul 

Z. Tarver 
Malatya 

Z. Tulunay 
Malatya 

M. Delikaya 
Tunceli 

H. Aydın 
Ankara 

H. 0. Bekata 

Elâzığ 
î. H. Talay 

Ordu 
H. Yürür 
Ankara 

Elâzığ 
M. Altındoğan 

Giresun 
M. Şener 

Uşak 

.1959 O : 
Van 

S. Erdinç 
Bingöl 

S: Göker 
Bingöl 

M. N. Okçuoğlu Fi Börekçi A. R. Akbıyıkoğlu 

BÜTÇE EN. M. M. BEHZAT BİLGİN (İz
mir) — Takriri encümene istiyoruz, 

REİS — Encümenin talebi veçhile takriri 
encümene veriyoruz. 

F. Lira 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

217 

219 

223 

4 323 100 Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 73 100 
REİS — Kabul edenleV.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 1 568 655 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gerelinee 
yapılacak zam ve yardımlar 119 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 8 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 865 505 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4444 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 30 025 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 1 804 400 
REİS — Kabul, edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtileceklerin 
ücret ve harcırahlariyle başka 
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301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

419 

420 

421 

masraftan 
BEİS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BEİS — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmigtir. 
Harcırahlar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geriverilecek paralar 
BElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
BEİS — Çabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren malzeme ile il
gili her çeşit masraflar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak ajraştırma ve 
incelemelerin her çeşit mas
rafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

24 500 

1 289 602 

20 500 

88 250 

140 100 

814 757 

15 500 

108 000 

7 500 

500 

4 000 

1 404 000 

25 000 

Liri 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi Arkeoloji, Doğu ve 
Orta ve Batı - Anadolu araş
tırma istasyonlarının her çeşit 
masrafları. 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
BEÎS — Kabul edenler-. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 Nebraska ve New - York Üni
versiteleriyle yapılan anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

433 Kiriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiçtir. 

434 Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 idari ilimler her çeşit mas
rafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

436 Dış münasebetler her çeşit 
masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

437 İskân ve şehircilik her çeşit 
masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 Türk - îslâm sanatları 
BEÎS.— Kabul edenleY... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

439 îslâm ilimleri her çeşit mas
rafları 
BEÎS — Kabul edenler*. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

30 000 

10 000 

5 063 107 

442 000 

6 000 

20 000 

17 500 

25 000 

10 000 

16 000 

12 000 
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444 

451 

452 

453 

459 

501 

502 

505 

Tiyatro her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hitit Araştırmalar Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Arkeoloji Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal ve Araştırma Enstitüsü her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
rniyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisadi İşletme ve Muhasebe 
Enstitüsü her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Spor masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... I^abul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 

30 000 

30 000 

20 000 

10 000 

1 079 500 

156 505 

234 341 

9 307 953 

6 000 

15 801 

5 000 

Lira 

601 

602 

603 

604 

701 

741 

752 

111 

113 300 

5 000 

200 000 

10 000 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenl^r... Kabul edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Talebe kantinine yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vehbi Koç öğrenci yurduna 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar €13 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı işleri ve tesisler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt satmalma 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Döner sermaye 
REİS —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim, 201 nci faslın encümene 
gitmiş olması itibariyle Kanunun 1 nci maddesi
ni okuyarak reylerinize arz etmiyeceğim. 

Birinci madde reylerinize arz edilmediğine gö
re, diğer maddeler de bu birinci madde encü
menden geldikten sonra reylerinize arz edilecek
tir. 

İstanbul Üniversitesi 1959 yılı bütçe kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde müzakere 
Maarif Vekâleti bütçesiyle birlikte yapılmış olma
sı itibariyle birinci maddeyi okuyarak fasılların 
müzakeresine geçiyoruz*: 

istanbul Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1959 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
27 685 454 lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2 467 000 lira tahsisat verilmiştir. 

1 429 000 

30 000 

50 000 
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F. 

201 Maaşlar 

Lira 

7 890 746 

ALEKSANDROS HACOPULOS (istanbul) -
Pek muhterem arkadaşlarım, kültür sahasındaki 
iş birliği, siyasi ve iktisadi sahalardaki uzlaşma
lar gibi, memleketin büyük istifade temin ettiği 
en güzel bir yoldur. Fakat maalesef muhalefet, 
görüyoruz ki, son zamanlarda bu sahada bir iş 
birliğine yanaşmıyorlar... 

EEÎS — Madde ile alâkası yoktur. Bütün ar
kadaşların madde hakkında konuşmalarını rica 
ederim. 

ALEKSADNROS HACOPULOS (Devamla) 
— Yani üniversite kürsüsü, politika pazarı değil
dir. Binaenaleyh sayın arkadaşlarım, tek bir keli
me ile arz edeyim. Üniversitelerimizi politika sa
hasından uzak tutarsak memleketimize büyük fay
da temin ederiz. Kanaatim budur, arz ediyorum. 

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

F . Lira 

202 Ücretler 4 497 950 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 278 285 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar 1 555 810 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 86 600 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 7 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı . Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 898 768 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 

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

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

, miyenler... Kabul edilmiştir. 
403 Temsil masrafları 

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

Lira 

28 130 

1 472 400 

28 500 

77 600 

2 017 800 

35 000 

169 000 

100 260 

243 250 

25 000 

45 250 

15 000 

841 
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417 

Lira 

419 

420 

421 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

Geliverilecek paralar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite binalarının bina ve 
Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflariyle 
bina, levazım, eşya ve sair men
kullerin sigorta bedelleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma ve inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemelerle 
her çeşit masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İdare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstatistik Enstitüsünün her çe
şit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
mîyenler.,. Kabul edilmiştir. 

1 000 

7 000 

20 000 

1 438 280 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

12 000 

10 000 

16 000 

F. Lira 

428 Maliye Enstitüsünün her çeşit-
masrafları 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyerıler... Kabul edilmiştir. 

429 Kanser Enstitüsünün her çe
şit masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

430 Kan Aktarma Merkezinin her 
çe.dt masrafları 25 000 
REİS -— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

431 Islîm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

434 işletme İktisadı Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 45 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 Tıp Fakültesinin hastaneler© 
ilişkin masrafları 4 204 824 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

436 Coğrafya Enstitüsünün her çe
şit masrafı 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

437 Türkiyat Enstitüsü her çeşit-
masrafı 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 Fiz<^ Tatbikat Merkezinin her 
çeşit masrafı 15 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

439 Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştınna istasyonu masrafı 30 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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453 

459 

501 

502 

505 

601 

602 

603 

Çocuk Psikiyatri Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite Medikososyal mer
kebinin her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gönderilecekle 
rin harcırahlariyle başka her 
çeş't masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
rnivf»T)lftr... Kabul edilmiştir 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe teşekküllerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Talebe kantinlerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 000 

35 000 

1 102 700 

42S 800 

Lira 

295 000 

10 000 

10 000 

8 001 

5 000 

105 000 

22 000 

200 000 

701 Yapı onanmı ve küçük yapılar 397 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onanmlar 540 öOO 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

742 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sa
yılı Kanun gereğince yapıla
cak üniversite yapısı ve tesisa
tı türlü masraflan 1 400 000 

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

752 Taşıt satmalına masrafı 130 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okumak 
suretiyle, maddeyi reylerinize arz edeceğim, 
efendim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1959 
bütçe yılı masraflanna karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(30 152 454) lira olarak tahmin edilmiştir. 

REÎS — Cetvele bağlı fasıllan okuyoruz, 
efendim. 

F, Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 25 638 452 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma hardan) 1 275 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 239 001 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

5 Eski yıllardan devreden nakit 3 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Elabul edilmiştir. 
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REİS — İkinci maddeyi tekrar okumak su

retiyle reyinize arz edeceğim efendim. 
(ikinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 3. - - İstanbul Üniversitesince 1959 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her brinin dayandığı [hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1959 bütçe yılında 
da devam olunur. 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine güren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı, (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra 
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâ
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — istanbul Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 
5247 sayılı Kanunla ve buna ek 7161 sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1959 bütçe yılında kullanılamaz. 

REİS -—• Maddeyi cetveliyle birlikte reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarında bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde-

1959 C : 1 
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçesinde bulunan borçlar 1959 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları ba
kiyelerinden, eski yıllar borçlan faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan Ödenir. 

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

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

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmayenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde müza
kere bitmiştir. Son olarak söz istiyen var mı? 

Kanunun * heyeti umuiyesi açık oyunuza arz 
edilmiştir. 

REİS — istanbul Teknik Üniversitesinin bi
rinci maddesini okumak suretiyle fasıllarının 
müzakeresine geçiyoruz efendim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 'bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 17 217 034 lira, ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 5 133 001 lira tahsisat verilmiştir. 

F. Li ra 

4 925 325 201 Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 3 996 575 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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206 

207 

209 

217 

219 

221 

223 

224 

301 

Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzman
larla bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REİS —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans* için getirtileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 

REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler,.'. Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir, 

495 325 

1 384 800 

•50 000 

1 500 

475 060 

39 155 

670 400 

20 250 

120 000 

207 500 

601 450 

303 Basılı kâğıt've defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler.:. Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar * 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 İnşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
REİS — Kabul edenleri Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 İnşaat Fakültesi Su İşleri 

Lira 

25 600 

64 850 

44 50ü 

814 150 

6 000 

9 000 

7 000 

8 500 

2 000 

930 000 

7 000 

45 000 
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424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

Araştırma Kurumu her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Isı Tekniği ve Ekonomisi 
Araştırma Kurumu her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
UNESCO teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi I.T.Ü ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Î.T.Ü. Sivil Havacılık Enstitü
sünün her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Î.T.Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi her çeşit masrafları 
REÎS .— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Î.T.Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Metorlar Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Malzeme ve îmal Usulleri 
Enstitüsü her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk Gemi Endüstrisini İler
letme Enstitüsü her çeşit mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beynelmilel Stajiyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Cigre Türkiye Merkezi her çe-

6 000 

23 000 

70 000 

40 000 

40 000 

80 000 

50 000 

55 000 

Lira 

55 000 

10 000 

git masrafları 
REÎS — Kabuû edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

434 Elektroteknik Kurumu her 
çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

435 Telekomünikasyon Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

436 Ziraat Makinaları Muayene ve 
Araştırma Merkezi her çeşit 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

437 Türk Otomatik ^Kontrol Kuru
mu her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et, 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

438 Topografya ve Jeoloji kampla
rı her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

448 6696 sayılı Kanunun 7 ncı mad-
desi gereğince verilecek ücret
ler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

. miyenler... Kabul edilmiştir. 
452 *4489 sayılı Kanun gereğince 

staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahlariy-
le başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

459 Spor masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 000 

5 000 

5 000 

20 000 

5 000 

90 000 

2 500 

1 110 750 

146 001 

96 350 

17 000 

15 000 
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502 

505 

601 

602 
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603 

701 

711 

731 

741 

742 

751 

752 

Geçen yıl borçlan 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BEİS — Kabud edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REİS — Kabud edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 
EEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik üniversite ve Teknik 
Okulu Talebe birliklerine yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miy-î.ı'.er.. Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzeme ona
rımı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Arsa bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina yapımı 
REÎS — Kabul .edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel kanunu gereğince yapıla-
cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvarlannm tesis ve 
İnşası 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmişin-, 
Taşıt satmalma 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

1 000 

2 

90 500 

6 000 

225 000 

250 000 

210 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 133 000 

40 000 
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REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz 

efendim. 
(Birinci madde tekrar okundu,) 
REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reylerini

ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
22 350 035 lira olarak tahmin edibniştir. 

REÎS — Fasılları okuyoruz. 
F. Lira 

17 666 084 

700 000 

800 000 

3 183 950 
\ 

1 Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3 Çeşitli varidat 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

5 Eski yıllardan devredilen nakit 

REÎS — Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(îkinci madde tekrar okundu) 
Maddeyi cetvelle birlikte reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3.'— istanbul Teknik Üniversitesin
ce 1959 bütçe yılında elde edilecek varidat çe

şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 bütçe 
yılında da devam olunur. 

REÎS —: Maddeyi cetvelle, birlikte reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin -
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ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve- ı 
killeri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek ter- • 
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — istanbul Teknik Üniversitesin
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı, 28 . 1 . 1953 tarihli ve 6033 sayılı ka
nunlara bağlı (I) sayılı cetvellerde yazılı kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1959 bütçe yılmında kullanılamaz. 

RElS — Maddeyi cetvelle birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçları, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarmdafi bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

1959 0 : 1 
REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

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

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

REİS 4— Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında son ola
rak söz istiyen?.. Yok. 

Kanunun heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

REİS — Ege Üniversitesi bütçesinin müza
keresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi Maarif 
Vekâleti bütçesiyle görüşüldü. Birinci madde
yi okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. •— Ege Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 399 312) lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (5 972 000) lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. 
F . Lira 

201 Maaşlar 3 027 833 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 800 288 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 270 720 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 367 501 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 20 400 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edümişiir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nei maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 4 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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217 

219 

221 

223 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... • Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazmindi 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. , 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Konferans için yurt içinden ve 
yurt dışından getirileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka 
masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve % def terler 
REİS — Kabuİ edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret-
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Ka^uıl edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

233 844 

77 185 

405 412 

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

60 000 

214 000 

8 000 

160 500 

73 000 i 

20 000 

75 000 İ 

5 000 ! 

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

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

407 Muhasebei umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Sağlık merkezinin her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Üniversitenin Bina ve Arazi 
vergileri, Tapu Tescil Harcı 

• ve diğer müteferrik- masraf
ları ile bina, levazım, eşya ve 
sairi menkullerin sigorta be
delleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Araştırma, inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemelerle 
sair her çeşit masraflar 
REİS — Kabua edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Yüksek Hemşire Okulunun 
her çeşft masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

422 Laborant Okulunun her çeşit 
masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

423 Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve incele
melerin gerektirdiği her türlü 
masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

424 TıpJ Fakültesinin hastanelerle 
ilgili her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

Lira 

26 000 

5 000 

60 001 

3 000 

260 000 

2 082 800 

25 000 

10 000 

25 000 

1 394 875 
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425 Üniversite Matbaasının her 
çeşit tesis, malzeme, ısıtma ve 
bakım masrafları 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir 

426 Üniversite merkez atelyeleri-
nin her çeşit masrafları 60 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

427 Yabancı memleketler üniver
siteleriyle yapılacak anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
masraflar 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul cdilhıiştir 

451 Yayın masrafları 172 500 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar' 
gereğince ecnebi memleketlere * 
gönderileceklerin inceleme ve 
araştırma masrafları ile sair 
her türlü masrafları 68 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 25 950 
REİS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir 

459 Spor masrafları 5 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs umumi masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 1 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları .1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 191 001 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 35 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

602 Talebe teşekküllerine yardım 5 000 
REİS — Kabul edenler..: Et-

. miyenler... Kabul edilmiştir. 
603 Talebe kantinlerine yardım 10 000 

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

701 Yapı onaıımı ve küçük yapılar 200 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk ve satmalına bedelleri 4 809 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar 600 000 
REİS — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

743 Döner sermaye 50 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

751 'Ziraat Fakültesine satmalına -
cak makina, alet ve makinalar 168 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 

752 Taşıt satınalma 145 000 
REİS — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi cetvellerimle birlikte rey

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (17 371 332) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. 
F. Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 
REİS — Kabul' edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Harçlar (Kayıt imtihan ve dip
loma harçları) 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli varidat 
REİS — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 666 311 

10 000 

80 000 
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4 Bağışlar 1 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllardan devredilen na
kit 615 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1959 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) x 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 bütçe yı
lında da devam, olunur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REÎS — Cetveliyle birlikte 4 ncü maddeyi 
kabul edenler^ Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 .— Ege Üniversitesinin kuru
luğu hakkındaki 26 . IV . 1957 -tarih ve 6953 
sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1959 bütçe yılında kullanılamaz. 

REÎS — Cetveliyle maddeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faslmda-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 

. 1959 0 : 1 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir, 

/ 
MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla

cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi açık oylarınıza arz edil
miştir. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen 
kullansınlar, efendim. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesi
nin müzakeresine başlıyoruz. 

Bu lâyihanın üzerindeki müzakereler, Maa-
rif Vekâleti bütçesi görüşülürken yapılmıştı. 
Bu itibarla birinci maddeyi okumak suretiyle 
fasıllar üzerinde müzakerelere devam ediyoruz. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanunu 

MAÇDB 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı masrafları için, bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildi üzere 
2 421 726 lira tahsisat verilmiştir. 

REÎS — Fasılları okuyoruz. 
F. Lira 

201 Maaşlar 235 901 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 265 235 
REÎS —' Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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206 

207 

209 

210 

221 

301 

303 

304 

305 

306 

307 

Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara -yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
EElS — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
vo masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenlcr... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
mjyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

86 750 

68 850 

8 000 

Lira 

58 342 

1 500 

5 100 

28 000 

3 000 

308 -4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 1 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

311 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahri hizmetler taz
minatı \ 60 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Geriverilecek paralar 10 347 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma 
masrafları 300 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 4 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Spor faaliyetlerinin gerektir
diği masraflar 1 000 000 

REÎS — Muslihittin Yılmaz Mete. 
MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Muhterem arkadaşlar; bu 421 nci fasla foıi 
sene 4 yüz bin lira bir ilâve yapılarak geçen se-
neki 1 milyon lira bu sene 1 milyon "4 yüz bin lira-

12 500 ya çıkmış bulunuyor. Bu paranın, iyi kullanıl
dığı takdirde, spor faaliyetlerine yardım ede
ceği kanaatindeyim. Yalnız geçen seneki bir mi-

73 000 salden bahsetmeyi faydalı buluyorum. Geçen 
sene bütçe müzakereleri sırasında spor faali
yetlerine ayrılan paranın azlığından bahsetmiş-

2 200 tim. Şöyle bir misalle bu sözümün gerçekleşti
ğini görüyorum. 

Bir Güreş Balkan Şampiyonası yapılması 
24 000 için bizim Federasyon tarafından yapılan tek

lifler kabul edilmiş, fakat tahsisatsızlık yüzün
den bundan vazgeçilmişti. Bize iyi bir form ka-
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zandırmıyan fuzuli dış seyahatlere işaret etmeyi 
faydalı görüyorum. Yeni Umum Müdürün ve 
Sayın Vekilin bu işle alâkalanmasını bilhassa 
istirham ediyorum. Dış seyahatler maalesef fu-
zulidir. Hattâ bu mevzu ile alâkalandığım için 
söyliyebilirim ki, bunun gazetelere aksettiril-
mesi dahi mevzuubahis idi. Fakat bütçede gö
rüşelim, belki de bir tedbir alınır, diye muvafık 
görmemiştik. 

Geçen yıl yine bu kürsüden, güreş millî ta
kımımızın iyi neticelerden uzaklaşmakta oldu
ğunu ifade etmiştim. Bu hal, Avrupa Güreş 
Şampiyonasında kendisini gösterdi. Maalesef 
güreş sporumuz günden güne kötüye doğru git
mektedir. Bu sporu idare etmek, kabiliyeti olmı-
yan insanların bu işte kullanılması ve gerekli 
müzaheretin gösterilmemesi millî güreş takımı
mızı günden güne kötüye doğru götürmektedir. 

Geçen sene arz ettiğim gibi, güreş, millî olan 
tek sporumuzdur. Bu sporun rasgele harcanma
masına alâkalıların bilhassa itina göstermesini 
istirham ediyorum..Bu hepimizin samimî fikri
dir. Sayın Vekilin bilhassa işin ehli olmıyan 
insanları şu veya bu sebepten her hangi bir kar
şılaşmada muvaffak oldu, diye iş başına getir
memelerini rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, fasıl (1 000 0£0) lira ola
rak okunmuştur. Faslı reylerinize arz ediyorum; 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

422 

424 

Lira 

Spor muayene merkezleri umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor- malzemeleri 

2 000 

43 000 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 
— Muhterem arkadaşlarım, geçen sene de temas 
ettiğim gibi spor malzemesi için konulan 40 bin 
lira bu sene de iyi kullanılmamış, bu miktar fe
derasyonlara küçük miktarlar olarak dağıtılıp 
hemen, hemen heder edilmiştir. Bu da saha ve 
tesislere sarf edilmiştir. Şimdi konan para da 
çok azdır. 

Bir de bisim ata sporumuz olan eskrim bu
gün Avrupa'da- ilerlemiş, maalesef bizde çok 
kötü duruma gelmiştir, malzemesizdir. Elek
trikli pist istiyor, elektrik malzemesi istiyor. 
Maalesef Türkiye'de nususi bir şahsın böyle bir 

1Ö5Ö C : İ 
pisti vardır. Müsabakada, aletler ondan alınır, 
kullanılır. Beden Terbiyesi, eskrim sporunun 
elektrik pisti ve hattâ epesi yoktur. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Kapalı spor sara
yını söylemeyi de unutma! 

MUSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Devamla) 
— Bu bir misaldir. Bu sporda malzememiz yok
tur, atletizmde dahi yoktur. Balkanlarda çok 
iyi derece aldığımız halde, varlık gösterdiğimiz 
bir spor olan atletizmde de malzememiz yoktur. 
Çivili ayakkabımız yoktur, ciridimiz yoktur. 
Geçen sene de istirhamda bulundum ve Maliye 
Vekilinden, mâruzâtım esnasında döviz tahsisini 
istirham ettim. Bu sene esasen Beden Terbiyesi 
böyle bir talepte bulunmamıştır. Bunun da yine 
Umum Müdür ve Sayın Bakan tarafından ele 
alınmasını ve spor şubelerinin malzemesizlik 
yüzünden muattal hale getirilmemesini istirham 
ediyorum. 

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

F. 

451 

457 

Lira 

460 

501 

502 

505 

Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-* 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul'da yapılacak 11 nci 
Avrupa Basketbol Şampiyo
nası umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma Kurulu azaları umu
mi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları . 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

9 000 

400 000 

5 000 

3 000 

5 100 

3 500 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte rey 

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü

dürlüğü 1959 bütçe yılı masraflarına karşılık 
* olan varidat, (bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere 2 421 726 lira olarak talimin edil
miştir. 

F. Lira 

1 Umumi Ibütçeden yardım 2 160 725 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 1 
KEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

3 Teberrular 1 000 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

4 Çeşitli varidat 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... KaJbul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu ' 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi cetvelle .birlikte reylerini-

ne arz ediyorum. Kaibul edenler.. Etmiyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1959 (bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her (birinin dayandığı hüküm
ler, (bağlı (C) işaretli cetvelde ıgösterilmiştir. «Bu 
celvetde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 
(bütçe yılında da devam olunur. 

REÎS — Maddeyi cetvelle (birlikte reylerini
ze arz «diyorum. Kalbul edenler.. Etmiyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umûm Mü
dürlüğünün 3O.VI.1930 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hİ2ttnetli'lerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce ımurvakkat mahiyetteki hizmetler için tcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş-
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu lâyi-
hasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu-

\.1959 0 : 1 
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kalbul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30.V.1941 tarihli 
ve 4047 sayılı Kanuna (bağlı cetvelde yazılı kad
rolardan ilişik (L) işaretli cetvelde igftsterilen-
ler 1959 bütçe'yılında kullanılamaz. 

REÎS — Maddeyi cetvelle (birlikte reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kalbul edilmiştir. 

MApDE 6. — G-eçen yıl (borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı Ibulunan Iborçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1941-1957 (bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde 'bulunan (borçlar, 1959 yılı 
(bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 
veya 4 ncü kısım 'fasılları bakiyelerinden eski 
yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince akta
rılacak tahsisattan ödenir. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle Ibirlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kalbul edenler.. Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayîsiyle 
elde edilecek hâsılat, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelin ikinci faslına varidat, diğer taraf
tan bağlı (A/l) işaretli cetvelin 421 ve 457 nci 
fasıllarına tahsisat kaydedilir. 

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle (birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kalbul edenler.. Etmiyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi cetvelleriyle (birlikte rey
lerinize arz ediyorum. Kahul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 
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REİS — Maddeyi reylerinize tarz ediyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Ka'bul edenler.. Eftmiyenler.. Kabul edoilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz is-
tiyen arkadaşımız var mit.. Kanunun heyeti 
umumiyesi açik reylerinize arz edilmiştir. 

Maarif Vekili, (buyurunuz. 
MAARİF VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 

(Ağrı) — Çok muhterem arkadaşlarım, gereîk 
encümende, gerekse Heyeti Umumiyenin müza
keresi sırasında Heyeti Celilenin, göstermiş ol
duğu alâka «ve ıkıymetli çalışmalariyle, bir kere 
daha (bütçelerimizi değerlendirmiş bulunmala
rından ve müzaheretlerinden dolayı »bütün Türlk 
irfan hayatı adına, Hükümet adına, gençlik ve 
üniversitemiz adına en derin şüfkran ve minnet
lerimizi Heyeti Celilenize arz ederim. (Alkışlar) 

K. — Nafıa Vekâleti Bütçesi 

9. — Devlet Su İşleri- Umum Müdürlüğü 
1959 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/262) (1) 

10. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/269) (2) 

RElS — Nafıa Vekâleti Bütçesinin, Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğü ve Karayolları 
Umum Müdürlüğü bütçeleriyle birlikte müza
keresine başlıyoruz. Söz alan arkadaşları oku
yoruz : 

Nihat Sargınalp (Gümüşane), 
Şevki Erker (Erzurum), 
Vedat Mengi (Niğde), 
Orhan Uygun (Afyon Karahisar), 
Atıf Topaloğlu (Ordu), 
Osma ı Bibioğlu (Konya), 
Emin Soysal (Maraş), 
Hidayet Sinanoğlu (İçel), 
Sabahattin Kadirbeyoğlu (Gümüşane) 
Attilâ Konuk (Antalya), 
Behram öcal (Kars), 

(1) 49 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 48 8. sayılı matbua zaptın sonundadır. 

. im c : i 
Ömer Başeğhıez (Kayseri), 
Rauf Bayındır (Erzincan), 
Baha Akşit (Denizli), 
İbrahim Us (Kars), 
Fazıl Yalçın (Kırşehir), 
Sait Erdinç (Van), 
Ali Yeniaras (Kars) 
Adnan Çalıkoğlu (Uşak), 
Âdil Sağıroğlu (Erzincan), 
Abdullah Koksal (Urfa) 
Hasan Tez (Ankara) 
Sırrı Atalay (Kars) 
Mehmet Hazer (Karsr), 
Reşit Önder (Tokad), 
Osman Bölükbaşı (Kırşehir), 
Osman Canatan (Kırşehir), 
Hayri Çopuroğlu (Kırşehir) 
İbrahim İmirzalıoğlu (Ankara), 
Mehmet Yılmaz Mete (Sivas), 
Ali Menteşoğlu (Adana), 
Hasan Erdoğan (Kars) 
Rıza Tekeli (Adana). — 

REİS — C. H. P. Meclis Grupu Adına Ni
hat Sargmalp, buyurun. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA NİHAT 
SARGINALP (Gümüşane) — Muhterem arka
daşlar; Nafıa Vekâleti-bütçesi bu sene de umu
mi bütçenin dörtte biri miktarındadır. Geçen 
senelerde de bu kabarık nispet aşağı yukarı 
aynı olmasına rağmen, Nafıa Vekâleti kendi-' 
sine tahmil edilen vazifeleri lâyıkı ile yapmış
tır, kanaati bizde mevcut değildir. 

Teferruata girmeden evvel kanaatimizde 
haklı olduğumuzu hemen belirtmek yerinde ola
caktır. Vekâletin bütçe raporunu hazırlıyan 
sayın milletvekili arkadaşlar, vekâletin çalışma
sını tetkik ettikleri zaman gördüklerini rapor
larının ilk satırında aynen şu şekilde tesbit et
mek zorunda kalmışlardır. Raporun ilk satırın
da 1953, 1957 ve 958 bütçe raporlarımızda ele 
alman meselelerin bir çoğu henüz hal yoluna 
girmemiştir, denmekte ve bu meseleler alfaba-
tik sıra ile izah edilmektedir. 

Bütçe raporunun hacmi nispetinde sıralanan 
bu meselelerin muhakkak ki, vekâletin kendi
sinden beklenilen işleri yapmaya mecbur oldu
ğu ana meselelerden bâzılarıdır; bütçe raporu
nu hazırlıyan 6 muhterem milletvekili arkada
şın beşi iktidara mensup kimselerdir. Bunların 
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samimiyetinden şüphe etmek zannederiz ki, yer- j 
siz olmıyaeaktır. O halde arka arkaya üç sene- j 
den beri Yüksek Meclise sunulan Nafıa bütçesi 
raporlarındaki ana meseleler üzerinde çalışmı-
yarak hal yoluna dahi girmemesi, bizde Nafıa 
Vekâletinin yaptığı işlerde verimli ve rasyonal 
çalışmadığına kanaat hâsıl olacağından daha 
tabiî bir şey olamaz. Ümidediyoruz ki, bu kana
at yalnız muhalefette değil, iktidarın insaflı 
muhterem mebuslarında da hâsıl olmuştur. 

Bütçe raporunda kısaca belirtilen ve halle
dilmesi icabeden meselelere daha birçok ilâve
ler yapılabilir. Yirmi dakikalık kısa bir zaman
da bunlardan bir kısmını arz edeceğiz. 

Evvelâ şunu işaret etmek lâzımdır ki, her 
sene dev adımlarla inkişaf ettiği sık sık söyle
nen Nafıa Vekâleti işlerine, 1959 da tahsis edi
len para. 1958 bütçesine nazaran noksandır. 
Yeknazarda üç yüz küsur milyon lira fazla gö
züken bütçenin, geçen seneler ısmarlanmış dı
şardan alınacak malzeme ve nıakinalar ve bun
ların dolar farkları Demiryolları tnşaat Reisli
ğinde, Elâzığ - Van, Karkamış ve iltisak hat
ları için 74, Karayollarında 84, Su işlerinde 78, 
Demiryollarında 50, Karayollarında 70, Su İş
lerinde 84 ki, ceman 440 miîyon lira, bütçeden 
çıkarılacak olursa görülür ki, bu sene Nafıa 
Vekâletimin bütçesi geçen seneye nazaran artık 
değil bilâkis noksandır. 

Ne kaldı ki, noksanlık bununla da kalma
maktadır. Geçen sene ihale edilmiş işlerin ra
yiç yükselmesi yüzünden ınütaahhitlere fiyat 
farkı verilmesi Nafıa Meclisince kabul edilmiş 
ve Şûrayı Devlet kararı alınmak üzere oraya 
gönderilmiştir. Bu karar alınırsa elli r.;ilyon 
lira civaımda bir para da 1958 de yapılan iş
ler için müteahhitlere ödenecektir. Ve yine, 
geçen seneye nazaran işçilik ve malzeme rayiç
lerinde gözüken büyük bir artış yatırımların 
en az % 20 sine tekabül etmektedir ki; 
(1 458 - 625 = 933 milyon bunun yüzde 20 si 
933 X 0,20 = 186,6 milyon) 186 miyon eder ki. 
bütün bunları toplarsak 238 + 204 + ŞO -f 18ö 
=678 milyon lira hiçbir iş yapmadan sarf edile
cek demektir. İstimlâke ödenecek 35 milyondan 
fazla parayı dahi bu hesaba katmamış bulunu-
y o p ^ B u duruma göre Nafıa Vekâletinin bu 
seneki bütçesi 300 küsur milyon, lira fazla değil, 
bilâkis geçen seneye nazaran en az 378 milyon 
lira noksandır. 
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dan sarf edilecek olan 678 milyon lira bu seneki 
1,5 milyar diye öğünülen bütçenin hemen he
men yarısı kadardır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, mütemadiyen 
inkişaf etmekte olduğu söylenen Nafıa Vekâleti 
işlerinin inkişafının, bu durum karşısında haki
katen ne derece uzak olduğu kendiliğinden mey
dana çıkar. 

Asıl mesele, Nafıa Vekâletinin kendisine tah
mil edilen vazifeyi hakkiyle yapıp yapmadığı 
meselesidir. Meşgul olduğu işlerin paraya ta
allûk etmesi bakımından bütçenin dörtte birinin 
sarfında vekâletin çok hassas davranması ve 
çok esaslı plân ve programa sahip olması yani 
hangi işin daha rantabl olduğunu hangisinin 
daha evvel sıraya girmesi icabettiğini kararlaş
tırmasını ve tat'bik etmesi icabeder. Riyazi ve 
mantıki bir nitelikle çalışması zaruri olan ve
kâletin maalesef israfil bir nafıa çalışması yap
tığını açıkça söylemek yerinde olur. 

Köy içme sularında, il ve köy yolları konu
sunda bu ısrarlı çalışmanın her vilâyette birçok 
misalini göstermek mümkündür. Nitekim bütçe 
raporunda da buna ait kayıtlar mevcuttur. (Büt
çe raporu sayfa 3) Yalnız küçük işlerde değil 
büyük yatırımlarda da iktisadi cihetin nazara 
alınmadığı görülmektedir. Vaktin darlığı yüzün
den misallerimizi çokça veremiyeceğiz. Misal 
olarak istanbul boğaz köprüsünü zikretmeden 
geçemiyeceğiz. 

Vekâlet malî portesi bugünkü bütçenin hac
miyle hiç te mütenasip olmıyan birkaç yüz mil
yonluk istanbul Boğazı köprüsünü yaptırmaya 
hazırlanmaktadır, iktisadi verimi kolaylıkla mü
nakaşa edilebilecek olan bu tesisin her şeyden 
evvel askerî cephesi hayati bir durum arz et
mektedir. Her hangi bir harb vukuunda kolay
lıkla tahribedilmesi mümkün olan köprünün 
enkazını muayene ve varsa geçide mani yıkıntı
ları kaldırması samanına kadar. Kendi harb 
gemilerimizin de geçmesine mâni olacak ve bu 
hal harbin neticesi üzerinde büyük tesirler yapa
caktır. Tahrip neticesinde eakazının kaldırılması 
bile inşası kadar külfetlere sebep olacak olan 
köprünün bugünkü şartlar altında yapılması 
fikrimizce katiyen doğru değildir. 

Memleketin gerek iktisadi, gerek askerî ci
hetten hayati bir meselesi olan bu büyük tesi-
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sin inşas1, her hangi bir devlet büyüğünün' kap- , 
rislerinin tatminine vesile olmaması icabeder. j 

HlMMET ÖLÇMEN (Konya) — Ayıp ayıp.. | 
NİHAT SARGINALP (Devamla) — Diğer 

bir misal daha arz edeyim: Vekâlet şimdiye ka
dar ihale ettiği 5 milyonun üstündeki işlerinde 
hiçbirisini taahhüde bağladığı, şartlarla ve para 
miktarı ile neticelendirememiş hemen hepsini tas
fiye etmiştir. Ne kadar tuhaftır ki, tasfiye edi
len işlerden bâzılarının geri kalan kısımlarını ilk 
ihale bedelinden daha fazlasına yaptırabilmiştir. 
(Maraş - Göksün - Sarız yolu, Urfa - Mardin -
Nusaybin yolu, İstanbul - Tekirdağ yolu) umu
miyetle Vekâletin işlerini pahalıya mal ettiğini iti
raz kabul etmez bir sarahatle görmek için demir
yolu inşaatının maliyetini ele alacağız. Demiryo
lu inşaatını misal olarak ele almaktaki maksadı
mız, hangi devrede ve tarihte yapılırsa yapılsın 
demiryolunun hacmi ve vüsati değişmediğinden 
maliyetin mukayesesi kolaylıkla ve net bir şekilde 
yapılmış olacağındandır. 1950 den evvel arsasız 
ve arsalı arazide kilometre 40 - 150 bin lira
ya mal olurken bugün aynı evsaftaki demiryolla
rının kilometresi 200 bin lira ile 1,5 milyon li
raya mal olmaktadır. Dikkat edilirse maliyet far
kı 5 - 10 misli yani vasati 7,5 misli artmıştır. 
Halbuki İstatistik Umum Müdürlüğünün neşret
tiği endekse göre (1958 deki sayfa 27,31) umumi 
hayatta fiyat farkı iki misli, Ticaret Vekâletinin j 
neşrettiği 1958 konjonktürüne göre ise iki misline i 
yakındır. (Konjonktür, Nisan - Haziran 1958 say- j 
fa 9) Toptan eşya endeksi 1950 de 452, 1958 de 
954 liradır. Ve sayfa 19 a geçince endeks 1950 de 
339.7, 1958 de 644.3 liradır. Mukayeseyi daha I 
yüksek rakamla yapalım. 1950 altın fiyatı 38-40 
lira iken bugün 160 liradır. Yani 4 misli artmış
tır. Altına nazaran bile demiryolu inşaatının pa
halılık nispeti, 4 misli değil 7,5 mislidir. Bir baş
ka deyimle demiryolun kilometresi hakiki maliye
tinden iki misli daha pahalıya mal edilmektedir. 
Demiryolu inşaatında yaptığımız bu mukayeseyi 
Nafıa Vekâletinin diğer işlerine de teşmil etmek
te bir hata düşünülemez. 

Nafıa Vekâleti kendi bünyesi içinde ne perso
nel bakımından ne mütaahhitlerle olan münasebe- } 
ti bakımından ne de ihale şartlan ve maliyet fi- j 
yatları bakımından hâlâ bir ahenk tesis edememiş- ) 
tir. Yevmiyeci personelin istedikleri zamanda is- | 
tedikleri dairede çalışmalarına 30 . IV . 1958 gün j 
ve 10195 sayılı Kararname ile mâni olunmakta- ı 
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dır. Bu hal bir insanın tabiî hakkına tecavüzden 
başka bir şey değildir. Mütaahhitlerle olan müna
sebetlerin başında 2490 sayılı Kanun, Genel 
Şartname ve Kontrol Talimatnamesi, idarenin le
hine tek taraflı hükümleri ihtiva etmektedir. 

Vekâlete bağlı iki dairenin yaptırdığı aynı iş 
aynı fiyatla ve aynı mukavele şartlariyle satılma
maktadır. (Sırrı Karaman'in Kağızman işi ve Di
yadin köprüsü işi. Köprüde malzemeyi idare ve
rirse % 25 kârı kesmiyor, Kağızman Şube tesis
lerinde malzemeyi İdare verirse % 25 kârı kesi
yor.) 

Ve nihayet 26 . V . 1939 tarihinde yürürlüğe 
giren 3611 sayılı Teşkilât Kanuniyle iktifa edile
rek genişlemiş olan teşkilâtını % 30. yevmiyeli 
personelle idare etmesi Vekâletin rasyonel bir ça
lışmadan uzak olduğu hissini haklı olarak doğur
maktadır. Yevmiyeli personel sisteminin iki bü
yük mahzurunu zikretmeden geçemiyeceğiz. Bun
lardan birincisi kanunlarında muayyen kadroları 
ve teşkilât şemaları belli olan dairelerin yevmiye
li personel sisteminden istifade ederek teşkilât şe
malarını genişletmiş olmaları, (Misal Karayolla
rında 3 yerine 7 reislik, Su İşlerinde 5 Reislik 
yerine 8 Reislik) ve sık, sık bu şemalar üzerinde 

• değişiklik yapmış bulunmalıdır. Reisliklere yapı
lan bu ilâve ve değişiklikler onların alt kademeleri 
olan fen heyeti müdürlükleri, şube müdürlükleri 
de, şeflikleri de, büyük nr'kyasta sirayet etmekte
dir. Hemen her genel müdürün çalışma tarzına 
göre ayarlanan bu oynak durum, memurun haleti 
ruhiyesi ve dairesinin istikrarı üzerinde menfi te
sir yapmaktadır. İkinci mühim mahzur personel 
yevmiyelerinin yatırımlardan verilmesi ve dola-
yısiyle hakiki maliyetin ve idari masrafların ne
lerden ibaret olduğu bilinmemesidir. 

Bütçe Encümeninin ve bilhassa onun Başkanı 
Sayın Halil İmre'nin bu sistemin mahzurlarını 
her sene ısrarla belirtmesine rağmen Vekâlet hâ
lâ bu sistemden vazgeçmemiş ve Bütçe Encüme
ninde Vekilin ifadesi ile daha bir müddet vaz-
geçmiyeceği de anlaşılmıştır. Yüksek Meclis adı
na hareket eden Bütçe Encümeninin bu işteki 
hilâfına yanlış bir sistem üzerinde ısrar etmenin 
ne derece yerinde olduğunu takdirlerinize bırakı
rız. Nafıa Vekâleti personele yatırımlardan para 
vermek sisteminde ısrar etmesinin başlıca sebebi 
yüksek olan idari masraflarını gizlemesidir. (A/l) 
ve (A/2) cetvellerinde 64781/1524 idari masra
fın = 3,042 % 5 civarında olduğu görülüyor, 
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İdari masraflar yalnız (A/l) cetvelinden ibaret 
olsa bu nispet kabule şayandır. Halbuki biraz ev
vel işaret ettiğimiz üzere Vekâletin yevmiyeli per
soneli 1957 de % 80 dir. 1958 yılında en az aynı 
miktarda olduğunu Vekilin Bütçe Encümeninde-
ki arzu eden her maaşlı arkadaşı yevmiyeye geçi
riyoruz ve yevmiyeli sisteme daha bir müddet de
vam etmek kararındayız. (Tevfik İleri'nin Bütçe 
Encümeni konuşması sayfa 146) Demesinden an
lıyoruz. O halde biraz evvel işaret ettiğimiz % 5 
idari masrafa dört misli 4 X 005 = 020 ilâve 
edersek idari masrafların % 25 civarında olduğu 
görülür. (Tevfik İleri'nin encümende konuşma
sı) % 5 ten %8.6 cari bütçedeki idari masraflar 
içinde kırtasiye, giyim, kira bedelleri gibi masraf
lar olduğu düşünülerek dört mislinin ilâvesi doğ
ru olmıyacağı ilk nazarda hatıra gel ehil irse de ge
rek yevmiyeli personelin maaşlı personele nazaran 
birkaç misli para aldığı ve gerek kırtasiye, gi
yim, kuşat resmi gibi vesair masrafların yatı
rımlardan da karşılandığı nazara alınırsa dört 
misli nispeti çok değil hattâ az aldığımız mey
dana çıkar idari masrafların % 10 dan fazla olan 
müesseseler zararlı çalışan müesseseler olduğu bi
linen bir hakikattir. Bu. hakikata dayanaraktan-
dır ki, Nafıa Vekâletinin iyi çalışmadığına ve 
işleri pahalıya mal ettiğine bu bakımdan da ka
naat getirmiş bulunuyoruz. 

Nafıa Vekâletinin hazırlamakta olduğunu öğ
rendiğimiz teşkilât kanununun bir an evvel neti
celendirilerek Demiryolu İnşaat Umum Müdür
lüğü, Liman İnşaat Umum Müdürlüğü ve nafıa 
müdürlüklerini bağlıyacağı mahallî işler Umum 
müdürlüklerini ihdas etse ve bunların ek vazife 
ve salâhiyetleriyle umumi olarak ekinin barem 
sistemini tesbit etse daha rasyonel ve daha ikti
sadi bir çalışmaya girmiş olacağı muhakkaktır. 

Nafıa Vekâletinin, kendisine tahmil edilen 
işlerin lâyıkiyle yapmadığına dair tipik bir mi
salini daha arz edeceğiz. Vekâlet, memleketin en 
yüksek teknik bir müessesesi olduğu için, mül
hak bütçeli dairelerin 250 bin liradan fazla yap
tıracakları işlerin projelerinin tetkiki ve kabul
lerinde üye bulundurması, 3611 sayılı Kanunun 
5 nei maddesi ile asli bir vazifeye sahip bulun-
masıydı. Vekâlet bu vazifesini maalesef ihmal 
etmektedir. Bu ihmal neticesidir ki, 2 milyon
dan fazla bir paraya malolan Ankara Kapalı 
Spor Salonunun yıkılmasında başlıca mesul mev
kie düşmüştür. Hiçbir can kaybının olmaması 
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tesadüfüne ne kadar şükretsek bile milyonlarca 
liralık millî servetin heder olmasının mesuliyetin
den Nafıa Vekâleti kendisini kurtaramıyacaktır. 

Vekil, Bütçe Encümeninde, işin sâlıibi olan 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün avan 
projelerini vekâlete gönderdiğini ve fakat ne tat
bik projelerini ve ne de statik hesaplarını gön
dermediğini, işi Emlâk Kredi Bankası yaptırdı
ğı cihetle bu banka vekâlete hesapları gönder
meye mecbur olmadığı şeklinde bir ifadede bu
lunmuşsa da asıl işin mülhak bütçeli Beden Ter
biyesi Unlum Müdürlüğüne ait oluşu, ve husu
si bir anlaşma ile Emlâk Kredi Bankasına mü-
taahhitliğinin verilmesi, onun da Haymil Şir
ketine bu işi yaptırması, Nafıa Vekâletinin, pro
jeleri tasdik ve kabulünde üye bulunma yetkisi
ni ve asli vazifesini hiçbir zaman iptal edemez. 
Vekâlet böyle çürük bir mazeret ileri sürerek 
maddi ve mânevi mesuliyetten yakasını sıyıra-
mıyaeaktır. 

Çok mahdut ve kısaca bahsettiğimiz bu olay
lardan anlaşılacağı üzere, konuşmamıza başlar
ken söylediğimiz gibi, Nafıa Vekâleti kendisine 
tahmil edilen vazifeleri lâyıkiyle yapamamakta
dır, kanaatinde ne kadar haklı olduğumuz mey
dana çıkmaktadır. (Sağdan alkışlar) 

REİS — Şevki Erker. 
(Sağdan, Grup adına mı? sesleri) 
Hayır, sıradan şahsı adına. 
ŞEVKİ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, sözüme başlarken, Nafıa Vekâleti
nin teşkilâtına, vekilinden en alt kademesindeki 
teknik personele, bugüne kadar memleketin ve 
vatanın çehresini değiştiren en büyük hizmeti, 
en muvaffak vazifeyi yapmış oldukları için 
candan ve gönülden teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Nafıa Vekâletinin hiz
met grupu o kadar ehemmiyetli ve o kadar bü
yüktür ki, bu vazifeyi bihakkin başarmanın if
tiharını ve gurunu taşımaya hakları vardır. 
Nafıa Vekâletinin yaptığı hizmetlerin başında 
münakale sistemi gelir ki, bu münakale siste
mi vatanın bütünlüğünü temin eder, istihsalin 
kıymetlenmesini ve teşvik imkânlarını bahşeder 
ve temin eder. 

Bu, her şeyden evvel, arz ettiğim gibi, vata
nın bütünlüğünü temin eder. Bugün artık Er
zurum'un, Van'ın, Hakkâri'nin, Türkiye'nin 
en uzak İstanbul'una, Edirne'sine, Cenup'da 
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Adana'sına gayet kısa yollardan ve en güzel yol- ı 
lardan bağlanmasının ne demek olduğunu bil- | 
miyen ve takdir etmiyen kalmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Nafıa Vekaletinin hiz
metlerini tadadedecek ve kıymetlendirecek ve 
zamanımız ve ne de imkânımız var. Kısaca muh
terem meslekdaşım Sargmalp'a şu kadar söyle
mek isterim, bu kadar müspet ve hesaba daya
nan, mukaseyelere imkân veren ve gözle görü
len, dosyalariyle ve hesaplariyle ortada bulunan 
işleri kara gözlüklerle kapkara görmek, ona isti
kamet veren çalışmaları inkâr etmek ve dema
goji yapmak gibi bir vazifeyi üzerine aldığı için 
hakikaten üzüldüm 

NİHAT SAGINALP (Gümüşane) — Dema- I 
goji değil, tashih ettirin Reis Bey; aynı şekilde 
cevap vermem iyi olmıyacak. 

ŞEVKİ ERKER (Devamla) — Uzun zaman
lar hizmet etmiş bir meslekdaşmız olarak çok 
iyi biliyorum, ki, günden güne Türk mühendis
lerinin ve Nafıa Vekâletinin çalışma sistemi bü
yük bir başarı içinde ve muazzam bir inkişaf yo
lundadır. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

Bugün Karayolları teşkilâtı, Devlet Su İşleri 
teşkilâtı artık dünya çapında birer teşkilâttır. 
Çalışma sisteminin inkişafı, muvaffakiyeti, ihti
sas kollarına ayrılması, Ziraat Vekâleti ile, di
ğer ilgili vekâletlerle elele iş birliği yapması da 
gösteriyor ki, bu teşkilât yarın için ümit besle
necek gelişmiş bir teşkilâttır. Bu kadar kara ve 
kötümser tenkidde bulunmak hakikaten acaip-
tir. Elbetteki en iyinin daha iyisi var. Muvaffa
kın daha muvaffakı vardır. Elbetteki bunları . 
isteriz. Biz de mühendis olarak, mebus olarak 
Bütçe Encümeninde raportör olarak temenniler
de bulunduk. Şu meseleleri ele alalım dedik. Bu 
meseleleri vekâlet her zaman müspet karşıladı. 
Fakat bu meseleler derhal kolayca halledilecek 
meseleler olmadığı için kısa zamanda getiremez
inizi hemen bugün yerine getirmediği için, bu 
dik. Bu inkişaf ve bu tekâmül için temennileri-
vekaletin hizmetlerine «Muvaffak olmamıştır, 
rantabl iş yapmamaktadır, pahalıya iş yapmak
tadır» şeklinde bir hüküm çıkarmak için haki
katen çok usta bir mantık ister. Riyaziye mesle
kinde böyle mantık oyunları yapmaya imkân 
yoktur, cevaz yoktur. 

NÎHAD SARGINALP (Gümüşane) — Ra
kam verdik, mantık yapmadık, Şevki Bey. J 
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ŞEVKÎ ERKER (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, dosya önümdedir. Fakat benim bu 
rakamlara cevap verecek vaktim yok. Kendisiy
le münakaşaya her z |man hazırım. Hiç şüphe et
miyorum ki, Vekil Bey bir meslektaş olarak bü
tün imkânlara sahibolduğu için, buraya çıkacak 
ve bu verilen rakamların ne kadar yanlış oldu
ğunu gösterecektir. Ben de gösterirdir ama, vak
tim müsait değil. Göreceksiniz.. (Sağdan, gürül
tüler, gülüşmeler) j 

Efendim, arzu ettiğim cevapladı vermeye fır
sat ve vakit bulamadığım için çok müteessirim. 
(Soldan, alkışlar) 

REİS — Vedat Mengi. 
VEDAT MENGÎ (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlar : 
I - İl yollarının yapımının Nafıa Müd. den 

alınıp Karayollarına bağlanması artık bir zaru
ret halini almıştır. Bu işi valilerin takdirine 
bırakmanın zamanı geçmiştir. Bugün yol mev
zuu ticaretin ve iktisadi gelişmenin ana şartı 
olması itibariyle valilerin indî takdirlerine-' bı
rakılamaz, artık bunları Karayolları bünyesine 
almaya mecburuz. Bu suretle vilâyetler yol 
faaliyetlerini köy yollarına teksife imkân bu
lurlar ki, bundaki faide küçümsenemez. Gerçi 
Vekil Bey vilâyet yollarını Karayolları bünye
sine- almayı prensip itibariyle kabul ettiklerini 
Bütçe Encümeninde ifade buyurdular, bu ka
rarları şayanı memnuniyettir, ancak bû husu
sun bir an evvel tatbikine geçmek çok yerinde 
bir iş olur. Meselâ : Benim seçim bölgemde 
Niğde - Çamardı yolunu Hususi Muhasebe 12 
senedir bitirememiştir. Bu tempo ile giderse 
daha 20 senede de bitiremez. Memleketin her 
tarafında buna benzer misaller pek çoktur, 60 
kilometrelik düz bir yol olan bu iş Karayolla
rının elinde olsa idi şimdiye kadar çoktan bit
miş olurdu. Karayollarına bağlanacak bu yol
ların en kısa zamanda asıl sahibine devrinde 
faide büyüktür. Cesaretle bu teşebbüse geçmek, 
işin yarısından çoğunu halletmek demektir. 

Arkadaşlar; Bu seneki bütçenin bir tasarruf 
bütçesi karakterini taşıdığı ileri sürüldüğüne 
göre büyük su işlerinde mühim bir gelişme bek
lememek iktiza etmektedir. Bütçe imkânlarına 
göre bu yıl kısa vadeli küçük su işlerine ehem
miyet verilmesi yerinde olur. Küçük su işleri
nin halli millî, iktisadiyatın gelişmesinde büyük 
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faideler sağlıyacağma kaaniyim. önümüzdeki 
seneler içinde bu mevzuların ön plâna alınma
sındaki faide aşikârdır. Vekâletin de bu yolu 
ihtiyar etmesini candan temenni ederim. Bu su
retle küçük çiftçinin istihsal gücü çok artacak, 
bundan da millî ekonomimiz faydalanacaktır. 

Arkadaşlar; köy içme suları günün ehemmi
yetli mevzuu olarak devam etmeketedir. Bir 
kısım yapılmış tesisler birkaç sene içinde çalış
maz hale gelmiştir. Bunları daha devamlı çalı- • 
şır bir şekilde yapmak zaruridir. > 

İçme suyunun ehemmiyetini izaha lüzum ; 
yoktur. İnsan gibi yaşamanın başlıca şartı içe- ; 
cek ve yıkanacak su ihtiyacının temini olduğu- • 
na kaaniyiz. Bu işin bir an evvel daha rasyo- j 
nel bir şekilde halli ve yapılması tesislerin de
vamlılığının sağlanması suyu olmıyan köylere 
daha çabuk sıranın gelmesini temine medar ola
caktır.. Bu mevzuun üzerinde ehemmiyetle dur
masını Vekil Beyden ve alâkalı daireden rica 
ederim. 

Arkadaşlar; Nafıa Vekâletinin en mühim 
mevzularından biri de Bono işidir. Mütaahhit
lere verilen bonoları bankalar kırmamakta ve
ya yüzde 5 yerine çok daha ağır şartlarla ve 
yüzde 7 ile kırmaları mütaahhitleri zarara sok
maktadır. Bu 3'üzden mütaahlhitler de işçilerin 
zamanında ücretlerini ödiyememektedir. Bun
dan da hem iş, hem mütaahhit ve hem de amele 
zarar görmektedir. En salim yol Vekâletin bu 
usulden vazgeçmesidir. Bu mümkün olmuyorsa 
Vekâlet verdiği bonoların şartlarına göre millî 
bankalarda muamele görmesini hiç olmazsa te
min etmelidir. 

Arkadaşlar; son senelerde Nafıa işlerinde 
mütaahhit meselesi mühim bir mevzu halini al
mıştır. Artık Vekâletin çalışkan ve dürüst mü-
tahhide iş vermesi zaruridir. Yaptıracağımız 
işlerde gelişi güzel mütaahhitlere iş vermekten 
vazgeçmeliyiz. Bir mütaahhide iş verirken şim
diye kadar aldığı islerde gösterdiği başarı ve 
dürüstlüğü nazarı itibara almalıyız. Bu itibarla 
Vekâletin vakit kaybetmeden gerek iş gerek 
aihlâk ve gerek sermaye bakımından mütaah
hitleri bir tasnife tâbi tutmak için mütaahhit 
sicillerini bir an evvel tanzim etmelidir. Nafıa 
VekâJetnin bu bakımdan nazarı dikkatini çek
meyi yerinde ve faideli bulurum. 

îkinci bir nokta olarak : Nafıa Vekâletine 
bağlı dairelerin mütaahhitlerle olan muamelele-
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rini bir vahdete bağlaması zaruri bir hal almış
tır. Zira aynı vekâletin muhtelif dairelerinin 
aynı işi ayrı ayrı şartlarla vermesi doğru değil
dir. Devlet dairelerinde iş alacak mütaahhit 
nereden iş alırsa alsın aynı şartlara tâbi olma
lıdır. 

Üçüncü bir nokta olarak da : Türk müta-
ahhitleriyle ecnebi mütaahhitler arasında tatbik 
edilen ayrı ve farklı muamelenin kaldırılması
dır. Ecnebi mütaahhitlere tatbik edilen sabit 
kâr usulünün Türk mütaattıhitlerine de tatbik 
edilmesi âdil bir iş olur. Bu suretle kendi mü-
taahhitlerimizin iş görme imkânlarını artırmış 
oluruz. Ecnebi mütaahitlerin yaptıkları işlerin 
mühim bir kısmını kendi müteahhitlerimizin de 
yapabilecek kudrette oldukları artık bir vakıa
dır. Farklı muamelelerle kendi mütaahhitleri-
mize itimatsızlığı reva görmekten vazgeçelim. 

REİS — Demokrat Parti Meclis Grupu adına 
Süleyman Kuranel. 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA SÜLEY
MAN KURANEL (Gazianteb) — Muhterem ar
kadaşlar, biraz önce dinlemiş olduğumuz muha
lefete mensup iki arkadaşımız Nafıa Encümeni 
üyesidirler. Birisi samimî 'duygularını hakikaten 
samimî Ibir şekilde izah ettiler. Fakat Nihat Bey 
•kendisine verilen bir vazifeyi ifa etmenin zoriy-
le 'konuştular ve uzun müddet çalışmış olduğu 
nafıa camiasına [birtakım ithamlarda /bulundu
lar. Ben eminim ki, arkadaşım bundan üzüntü 
duydular. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Hayır, 
üzüntü duymadım. 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — 
Çünkü arkadaşım Nafıa Encümeninde (gayet sa
mimî olarak 'bugünkü iktidarın yaptığı işleri (be
ğendiklerini söylerler; ama 'burada öyle konuş
tular ki, nafıa işlerinin taanammı kökten inkâr 
ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, ben ve benim gibi encü
mene mensup »birçok arkadaşlarımız Nafıa Ve
kâletinin yapmış olduğu işleri, yurdun 4 fbir kö
şesinde yapılan 'baraj, yol, liman-ve saireyi ibi-
rer birer gezip gördüler. Ben afaki değil, biz
zat yapılanları görerek konuşan bir arkadaşı
nız mi atiyle ifade etmek isterim ki ; bâzı eser
ler karşısında gözlerimiz yaşarmıştır. Nitekim 
Nihat Sargmaîp'la muhalefete mensup diğer bir. 
kısım arkadaşımız Hirfanlı barajına gittik, ba-
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rajı gördüler ve gezdiler. Baraj işlerini tedvire 
memur olan ecnebi mütehassıs bana: «Siz Nafıa 
Encümeni Reisisiniz, baraj hakkındaki intihala
rınızı anlatır mısınız1?» dediler. Ben, «Benim 
söyliyece'klerim malûmdur. Bu intibaı muhale
fete mensup arkadaşlarımız ifade etsinler» de
dim. Muhalefete mensup kıymetli bir arkadaşı
mız dedi ki : «Ben Hirfanlı barajını, Çubuk ba
rajı kadar bir şey zannediyordum. Geldim, gör
düm, gezdim, yapanları da, yaptıranları da teb
rik ederim» dediler. Şimdi bir vatan evlâdı ola
rak, bir mühendis olarak, bir insan olarak, ya
pılan bu 'kadar barajları, bu kadar limanları, 
yolları ve saireyi bir tarafa bırakıp, bir hamle
de, Nafıa Vekâleti hiçbir şey yapmamıştır, ya
hut da vazifesini az yapmış demek, ibence doğ
ru olmaz. Şimdi size not ettiğim mukayeseli ra
kamları okursam geçmiş devirle Demokrat Par
ti iktidarının yapmış olduğu işlerin arasında 
kıyaslanaımıyacak kadar büyük fark olduğunu 
göreceksiniz. 

Evvelâ su işlerinden fbaşîıyalım : Biliyorsu
nuz ki, yurdumuz kurak iklime sahiptir. Bizim 
için bir damla suyun dahi kıymeti vardır. Biz 
bu suları yer üstünde iken bentlerle, barajlarla 
tutmaya veyahut yer altında giden suları arte-
ziyenle sathı arza çıkarıp, kurak arazimizi su
lamaya mecburuz. 1950 ye kadar eski iktidar za
manında yeraltı suyu diye biç mevzu ele alın
mamıştır. D. P. iktidarı zamanında yeraltı suyu 
ele alınmış ve 1950 den bu yana 825 derin kuyu 
açılmış, bunun 88 nde sathı arza fışkıran sular 
çıkmıştır. Biz de Konya'da bu kuyuları gör
dük. 560 kuvuda da su bulunmuştur. Bu kuyu
ların, hepsinden saniyede 9 524 litre su akmak
tadır. Bu işler için eski iktidar bir kuruş sarf 
etmediği halde, D. P. iktidarı 1 milyar 378 mil
yon 387 bin lira para sarf etmiştir. 

Su mevzuunun bir mütemmimi olan 'baraj
lara gelince : 1950 ye kadar Türkiye'de bir tek 
baraj yapılmıştır, bu da Porsuk barajıdır. 1950 
den bu yana 13 baraja başlanılmış olup bunlar
dan bir kısmı bitirilmiştir. Şimdi eski iktidarın 
yapmış olduğu bu bir tek barajla bizim baraj
ları kısaca mukayese etmek istefim. (Soldan, 
«Çubuk barajını da ilâve ediver» sesleri) 

Porsuk (barajına 12 941 244 lira sarf edil- I 
mistir. Bizim yaptığımız 13 baraja 1 989 506 000 
lira, para sarf edilmiştir. Porsuk barajının arka
sında toplanan suyun yekûnu 160 000 000 met-
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remikâptır. Bizim yaptığımız 13 barajın arka
sında 13 101 600 000 metremikâp su toplanmak
tadır. Porsuk barajı elektrik istihsaline müsait 
değildir. Bizim yaptığımız barajlardan 1,5 mil
yar kilovat saat enerji elde edilmektedir. 

Enerji bahsine gelmişken bir iki kelime söy
lememe müsaadenizi rica ederim. 

1950 ye kadar su kuvvetiyle enerji istihasl 
edilmemişken, bizim zamanımızda bir buçuk mil
yar kilovat saat enerji elde edilmektedir. Halen 
de sudan enerji istihsali hususunda çalışmalara 
devam ediyoruz. 

Yaptığımız barajların dünya milletlerinkiy-
le mukayesesini yapalım. Bugün Japonya'da ya
pılmış 2 563 baraj mevcuttur. Halen 106 bara
jın inşâsına da devam edilmektedir. 

Keza İtalya'da 342 baraj mevcuttur. Bunun 
yalnız 120 si İkinci Harbden sonra yapılmıştır. 
İspanya'da .150 baraj yapılmıştır, yirmi baraj 
da yapılmaktadır. Biz, 13 baraja başladığınız 
halde dünyayı velveleye verdiler, baraj yapılı
yor, baraj yapılıyor, diye kıyamet kopardılar. 
Halbuki topu topu on üç baraj! 

Eski iktidarın baraj zihniyetine bir misal 
olmak üzere şu vesikayı okuyacağım : Sene 
1948. O zaman Seyhan ve Ceyhan nehri taşı
yor. Adana ovasını sular basıyor. Zamanın Na
fıa Vekili Seyhan ve Ceyhan nehrinin taştığı 
arazi üzerinde zamanın Cumhurreisi ile bera
ber uçakla geziyorlar. O gün radyoda Adana 
halkına şu mesajı veriyorlar. Ben bu vesikanın 
tamamını okumıyacağım. Tamamı uzundur. 
Yalnız bir kısmını o da eski iktidarın baraj tu
tumunu anlatmak için okuyacağım : 

Baştan itibaren devam ediyor, sona doğru 
şöyle bitiyor : (.... Bundan sonra Haydarlı yarı
ğının kapatılması en âcil mesele olarak önümüz
dedir. Bu yarığı kapatmak için bir yandan çok 
miktarda kamyonla taş nakledilmesi icabettiği 
gibi, diğer taraftan Cumhurbaşkanımızın em
riyle ve ordunun kıymetli yardımlariyle istih
kâm kıtaları/da tombazlarla taş taşımak su
retiyle bu işte çalışacaklardır ve böylece Hay
darlı yarığının en kısa bir zamanda kapatıl
ması ile ovanın büyük bir kısmı kurtarılmış 
olacak...) Görülüyor ki, o zamanlar dahi Seyhan 
nehrinin önüne bir baraj yapmak hatırlarına 
gelmiyor, ancak, açılan yarıkları çakılla, kumla 
doldurmayı düşünüyorlar. Bugün nereden ne
reye geldik. Arkadaşlar, bugüne kadar yapılan 
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barajları, limanlan, açılan arteziyenleri kitap
larda görürdük, bugün iftiharla söyliyebilirim 
Demokrat Parti İktidarının icraatı fen adamla
rımın bir mektebi olmuştur. 

ARİF HÎKMBT ONAT (Ordu) — 7 senede 
âlim mi oldun? 

SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Bu
nun âlimlikle alâkası yok. 

Arkadaşlar, yol mevzuuna gelince, eski ikti
darla kıyas edilemiyecek kadar değişmeler ol
muştur. Eskiden Nihat Sargmalp bilir, Bölge 
Müdürlüğü yaptılar, yol denince makadam şose 
25 santim blokaj, 15 santim kırma taş döşer, 10 
santim kum döker, çekerdik silindiri.. Şimdi bu 
şekilde yapılan yollar tarihe karışmıştır. "Avru
pa'da dahi hatırı sayılır şekilde 11 ilâ 12 metre 
genişlikte Standart, stabilize yollar yapılmak
tadır. Bunlar, Doğuyu Batıya, Kuzeyi Güneye, 
köyü şehire bağlamakta bu suretle en hücra kö
şedeki insanlar ve eşyalar bir taraftan diğer 

tarafa kolayca nakledilmektedir. 
Arkadaşlar; bir mukayese yapmak için söy

lüyorum, 1943 ten 1950 ye kadar sekiz senede 
1 231 kilometre asfalt, 5 506 kilometre kara 
yolu, 1 888 kilometre de diğer yollar olmak 
üzere ceman 7 393 kilometre yol yapmışlar. 
Bunlar için 190 920 469 lira sarf etmişlerdir. 

1950 den 1958 e kadar yeni iktidar zama
nında 11 ilâ 12 metre genişliğinde, 8 457 kilo
metresi tesviye olmak'üzere, 11 344 kilometresi 
stabilize, 7 600 kilometre asfalt, 7 584 kilomet
re vilâyet yolu, 11 173 kilometre köy yoju ol
mak üzere, (Tesviye hariç). 37 749 kilometre 
yol yapılmıştır. Bunun için de 1 075 431,07 lira 
sarf etmiştir. Eskisinin 8 senede 7 393 kilomet
resine mukabil, biz 8 senede 37 749 kilometre 
yol yapmışız. 

MEHMET HAZER (Kars) — Amerikan 
malzemesiyle yaptınız. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gazianteb) — Siz 
de alıp yapsaydınız. 

Arkadaşlar, makina ve teçhizata gelince : 
** Biliyorsunuz kazma, kürek, devrimizde tarihe 

karışmıştır. 1950 yılında karayollarının elinde 
bulunan makina ve teçhizatın değeri 9,5 milyon 
dolar, yani 85,5 milyon Türk Lirası idi. 1957 yı
lında makina ve teçhizatın tutarı elli milyon 
dolar, yani 450 milyon Türk Lirasını bulmuştur. 
Yol dâvasının medeni milletler seviyesinde halli 
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memlekette münakale imkânlarını çoğaltmış ve 
eşya ve insan naklinin bir taraftan, diğer tarafa 
yapılmasını fazlalaştırmıştır. Bugün Türkiye'de 
bir kilometre yola düşen senelik ton kilometre 
43 214, Amerika'da 4 188, Belçika'da 47 918 
dir. Keza Türkiye'de bir kilometre yola düşen 
senelik yolcu adedi 177 656, Amerika'da 183 021, 
Belçika'da 138 421 dir. Bu sahada eskisi ile 
kıyaslanmıyaeak kadar ilerlemeler kaydedil
miştir. 

Köprü mevzuuna gelince; bu, mevzuun da 
fazla söz söylemiye lüzum, görmiyorum. Yapı
lan köprülerin sayısını onlar da unuttu biz de 
unuttuk. Yalnız bunlar içinde benim mmtakam-
da bulunan beynelmilel bir mahiyeti ve şöhreti 
olan bir köprüden bahsedeceğim. Bu da 721 M. 
uzunluğundaki Birecik köprüsüdür. 

Arkadaşlar; Fırat, dünyanın büyük nehir
lerinden dir. Hazreti Âdem zamanından bu 
köprü yapılıncaya kadar üzerinden salla geçi
lirdi. Arkadaşlarımız arasında salla geçenler de 
vardır. (Sağdan: «Sen ne ile geçtin?» sesleri) 
Ben de sallarla geçerdim. Bunun ne demek ol
duğunu salla geçenler bilir 1950 ye kadar /''irat 
köprüsünün yapılmasını eski iktidar hatır ve 
hayalinden bile geiçrmezdi. Çünkü bu muazzam 
nehir üzerinde böyle bir köprü yapılması ko
lay değildi. Avrupa'nın en büyük köprülerin
den biri olan bu köprünün yapılması da yine 
Allaha şükür Demokrat Parti iktidarına nasibol-
du. Mardin Mebusu bir arkadaşım, Bütçe En
cümeninde Dicleyi salla geçtiklerini ifade etti
ler. Naüıa Vekili arkadaşımızdan rica ederiz, 
iktidarımız bu arkadaşın 3a arzusunu yerine 
getirsin, buraya da büyük bir köprü yaptıra
lım. 

Arkadaşlar; limanlar mevzuuna gelince, yi
ne son zamanlara kadar Türkiye'de büyük va
purların yani Victorya tipi vapurların yanaşa
cağı liman yoktu. Vapurlar açıkta durur, yük
leri ve yolcuları mavnalarla, motorlarla nak
ledilirdi. iktidarımız memleketin iktisadiyatın
da mühim roL oynıyan liman işini de ele ala
rak, İstanbul, Samsun, İzmir, Zonguldak, Gi
resun, ve Mersin'de büyük limanlara başladı. 
Bunlar arasında İzmir, Alsancak, İstanbul Hay
darpaşa, Salıpazarı limanları ikmal edildi. 

Arkadaşlar; 1940 dan 1949 a kadar demir-
yol ve limanlar için eski iktidar 174 291 385 

862 
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lira ayırdığı halde, biz 1950 - 1958 e kadar I 
695 835 720 lira ayırmış bulunuyoruz. (Sağ
dan; «Kilometresi kaça çıktı?», sesleri) 

Arkadaşlar; yapı işlerine gelince, bu husus
ta büyük başarı sağlanmış. Yurdun Doğusunda 
Batısında, köyünde ve şehrinde çeşitli binalar 
yapılmıştır, yapılan mekteplerin, hastanelerin, 
postanelerin sayısını Allah bilir. 

REİS — İki dakikanız kaldı, Beyefendi. 
SÜLEYMAN KURANEL (Devamla) — Ar

kadaşlar: sözlerime son .verirken Nafıa işleri
ne ait mukayeseli rakamlara dayanan kısrı iz a- | 
hatlar gösteriyor ki, Demokrat Parti iktidarı- ! 
nm yurt ölçüsünde giriştiği imar hamleleri hiç- j 
bir iktidara nasibolmıyaeak derecede verimli ve 
gurur vericidir. Yaptığımız bâzı fabrikaları ı 
gezen üniversite gençlerinden bir grupun. kâfi- j 
le reisinin birkaç gün evvel gazetelere verdiği I 
beyanatı okumakla iktifa edeceğim. 

Bu genç şöyle diyor: «21 gün müddetle 35 
arkadaşımla birlikte Zonguldak kömür havza
sını, Karabük Fabrikasını, îzmit, İstanbul, So
ma ve İzmir'de bulunan muhtelif sanai tesisle- •• 
riyle fabrikaları gezdik. Bu müddet sonunda 
ben ve bütün arkadaşlarım memleketimizdeki 
muazzam kalkınmanın varlığına bizza.t şahidol-
duk. Gördüklerimizden memnun, eserlerle müf-
tehiriz.» 

İşte biz de bu gençler gibi yapılanlarla ifti- j 
har ediyoruz. Çünkü, mamur ve müreffoh bir ] 
vatan kuruyoruz. (Soldan; alkışlar) i 

REİS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 
varsa lütfen kullansınlar... * ı 

ORHAN UYGUN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan 
meslekdaşmı ve Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sü Nihat Sargmalp zoraki ve kasdi olarak ten-
kid yapabilmek meksadiyle konuştular ve yapı
lan muazzam işleri görmeınezlikten geldiler. Ar
kadaşım Süleyman Kuranel kendilerine lâzım- j 
gelen cevabı verdiler. Ona ilâve edecek bir şe
yim yoktur. 

Yalnız Sözcü Süleyman Kuranel arkadaşım 
Nihat Sargmalp'a cevap verirken bir hususu ı 
zannederim unuttular : Nihat Sargmalp arka
daşım bilhassa, vilâyet ve köy yolları ve köy iç
me suları bahsini ortaya atarak âdeta bunlarda 
hiçbir iş yapılmamış veya bunlar pek kötü ve is- j 
raflı yapılmakta imiş gibi bahsettiler. j 
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Bilhassa şunları sayın arkadaşlarıma arz et

mek isterim : «Köy içme suyu» diye bir mevzu, 
acaba hakikaten, Demokrat Parti iktidarı bu işi 
ele alıncaya kadar var mı idi, yok mu idi? Bu 
mevzu yoktu arkadaşlar! (Sağdan, «vardı» ses
leri) Bu memlekette Türk köylüsüne, Türk kü
çük kasabalısına Halk Partisi iktidarı olarak bir 
gram su getirmemişlerdir. 

Gene şunu arz edeyim ki, vaktim çok kısa ol
duğu için telhisi kelâm edeceğim.. (Sağdan, gü
rültüler) 

REİS — Karşılıklı konuşmayın, hatibin sözü 
duyulmuyor. Devam buyurun, efendim. 

ORHAN UYGUN (Devamla) — Bizim ikti
darımız zamanında memleketimizin^ bin köyü
ne içme suyu getirilmiş bulunmaktadır. Şimdiye 
kadar getirilmemiş olan ve 33 binden 24 bin çı
kınca geride kalan 9 bin köy,*civarında su bu-
lunmıyan, su getirilmesine imkân olmayan, an
cak gayet müşkül, şartlarla yer altı suları ile bes
lenmesi lâzım gelen köylerimizdir. Yukarda arz 
ettiğim 24 bin köye içme suyu getirilmesi için S 
sene gibi çok kısa bir zaman kâfi gelmiş iken Sa
yın Nihat Sargmalp arkadaşımız kendi zamanla
rında 20 - 30 köye su getirildiğine dair bit* misal 
veremiyecektir. 

Şunu da arz edeyim ki, oski C. II. P. iktidarı 
köy yolları olarak da bir metre dahi yol yapmış 
değildir. Vaktiyle en süratli nakil vasıtası ola
rak Anadolu köylüsüne eşeği, en nihayet katırı 
lâyık gördüler. Bugün köy yollarımız 7 metre 10 
metre genişliğinde düzgün yollardır. Bugün bu 
yollarda otobüsler işlemektedir. (Sağdan, gülüş
meler, bravo sesleri) Binaenaleyh köy yolları, 
köy içme suları, vilâyet yolları hakkında elbet
te konuşacağım. Bunları görmemezlikten gelen 
Nihat Sargmalp arkadaşımızın dikkat nazarla
rına arz etmekle mubah i olacağım. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Bu iş
lerin başında idim, bölge müdürlüğünden gel
dim. 

ORHAN UYGUN (Devamla) — Ankara'daki 
Kapalı Spor Salonunun yıkılışına dair Bütçe 
Komisyonunda etraflı olarak izahat vermiştim. 

Bendenize Sayın Nihat Sargmalp'm karşılık 
olarak bir cevabı bulunmamıştır. Basma intikal 
etmiş bulunan bu konuşmalarım zabıtta vardır, 
burada zamanın azlığı hasebiyle bunları tekrar 
etmiyeceğim. Bu Bütçe Komisyonundaki konuş-
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malarıma ait zaptı okumalarını rica ederim. 
Kendilerine bir mühendis olarak ifade edeyim : 
Bu yıkılış Nafıa Vekâletinin kontrolsuzluğun-
dan değildir; bu vekâletin vazifesini yapmadığı
nı ispat edecek bir hâdise değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BEİS — Atıf Topaloğlu. 
ATIF TOPOLOĞLU (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Hakikaten bu meslekin içinde yetişmiş arka

daşım bu mevzuda geçmiş zamandaki tekniğin 
bu memlekete getirdiği faydaları inkâr etmemiş 
olsa idi ben, samimî olarak söylüyorum, konug-
mıyacaktım. Grupta oturduğum zaman arkadaş
larım dediler ki; «sana söz sırası geldi. Nihat 
Sargınalp veyahut Kadirbeyoğlu konuşmak is
tiyor ama kifayeti müzakere, gelirse konuşamaz
lar.» İşte bu söz üzerine sırf bu arkadaşlar ko
nuşsun diye ben buraya gelmiştim. Ama bir 
arkadaşım hele teknik arkadaşımın, Türkiye Cum
huriyetini bugün görmüş olan arkadaşımın, Tür
kiye Cumhuriyetini 1923 ten. beri mütalâa et
meden mütalâa eden arkadaşınım fikirleri kar
şısında kürsüye çıkmak mecburiyetini hissettim. 

Nihat Sargınalp ve Kadirbeyoğlu arkadaşla
rımdan özür dilerim, kendilerine sıramı devre
demedim. 

Orhan Bey, aziz kardeşm, biz nereden geli
yoruz? 1923 senesinde Türkiye devleti birçok 
gaddar ve hüçumkâr devletlerden kurtulmuştu. 
Sefil ve perişan hale gelmiş bir vatan! Bu va
tanın içinde birçok yoksul ve düşmana karşı 
kazmasiyle küreğiyle taarruzdan henüz dönmüş 
vatandaşlar var. Niçin bunları inkâr ediyorsu
nuz? Sen hangi tarihte mezun olduğunu mütalaa 
edersen kâfidir! Türk milletinin bugünkü azameti 
karşısında o zamanları mütalâa etmek senin 
için zordur. Ben C. II. P. liyim, ben D. P. liyim 
diye düşünmemek lâzımdır. Birtakım geçmiş hiz
metler ver ve bu hizmetlerin bugüne sirayet eden 
karşılığı var, niçin burada toplanıyoruz muh
terem arkadaşlarım ? 

REİS — Müddetiniz bitmiştir efendim. (Gü
lüşmeler) 

ATİF TOPALOĞLU (Devamla) — Muhte
rem Reisim, ben emrinize amadeyim ter zaman. 
Ama ben daha meseleye girmedim. 

REİS — Cümlenizi tamamlayın Atıf Bey. 
ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Ama 

lütfedin Reis Bey, ben samimî olarak söylüyo-
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ı rum, bu memlekette yapılan her şi hangi parti 

yaparsa yapsın, ona bir Türk çocuğu olarak 
medyunu şükran olduğumu ifade edeceğim. Ama 
bunun yanında bu memlekete bağlı bir insan 
olarak, bu topraklarda yetişmiş bir insan olarak 
hâdiseleri ifade etmeye, yapılan hizmetleri es
kiden almak suretiyle bugüne getirmeye zaman 
tahdidi müsait değil. Muhterem Agâh Erozan 
benim bunları ifade etmeme vasıta ol, bana 
yardım et, müsaade et! Ben bu memleketin hangi 
noktadan.... 

REİS — ÂV-î Bey, vaktiniz tamamdır, bu 
''Uiilcnizi de tamamlayın. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Ben bu 
memleketin, takati bittiği noktadan bugünkü 
takate gelinceye kadarki bütün meselelerini arz 
etmek suretiyle bu memleketin kalkınmasında 
fikrini söylemek istiyen bir adamım, müsaade edi
niz. Rica ederim. 

REİS — Vaktiniz dolmuştur. Cümlenizi de 
tamamladınız efendim. Müsaade ediniz. 

ATIF TOPALOĞLU (Devamla) — Daha 
girizgâhtayım. (Gülüşmeler) Agâh Erozan'ı çok 
severim ama bana bir şey söyletmeden aşağı in
diriyor. (Sağdan, soldan gülüşmeler) 

REİS — Nafia Vekili! 
(Nafia Vekili Tevfik İleri Sol tarafın bravo 

sesleri ve alkışları arasında kürsüye geldi.) 

i NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 
— Muhterem arkadaşlar, geç vakitte mümkün 

! mertebe az konuşarak, temas edilmiyen bâzı 
f noktalara temas ederek inmek kararmdayım. 

Söze başlamadan evvel gerek Bütçe Komis-
j yonunda bütçemiz müzakere edilirken muhalif» 

muvafık, takdirlerini, tebriklerini ve samimî ten-
I kidlerini vekâletimiz mensupları için ve işleri-
I miz için izhar etmiş olan arkadaşlara bir kere 
I daha teşekkür ederim. Bu akşam konuşan, gerek 

partimize mensup muhterem arkadaşlara, ge-
I rekse C. P. H. sine mensup bilhassa Vedad Bey-
j lö Atıf Topaloğlu arkadaşıma, samimî ve yapı-
! cı tenkidi erinden dolayı, hassaten teşekkür ede-
! rim. 
i Vedad Beyin temas ettiği noktalara ayrıca 
( dönecek ve işarette bulunacağım. N 

i Nihat Sargınalp arkadaşımız, «Nafıa bütçe-
İ si bütçenin dörtte birini ihtiva ediyor, yani 
' büyük bir para veriliyor, fakat bu vekâlet va-
i zifesini lâyıkiyle yapmıyor kanaati bizd'e, yani 
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Halk Partisinde mevcuttur.» dedi. (Sağdan, 
doğru sesleri) Doğru veya yanlış; onun kana
ati bu. Buna vesika ve hüccet olarak da muh
terem raportör arkadaşlarımızın raporunun başın
daki bir iki satırı şahit diye gösterdi. Nadir bu 
raporun içindeki 1 O raporda; karayolları, su iş
leri, limanlar, demiryollarının yapılmış olmasın
dan dolayı takdirkâr, teşvikkâr sözler var. Bun
lara hiç temas etmiyen, sadece işine geleni alan 
arkadaşın temas etmek istediği husus ne? Ra
portör arkadaşların 1956, 1957 de de işaret edil
diği halde yapılmadığından şikâyet ettikleri ve 
kendisinin Nafıa Vekâleti işlerini kötülemesine 
vesile teşkil eden hususları raporu okumamış 
arkadaşlar için kısaca arz edeceğim. 

«Teşkilât Kanunu hâlâ gelmedi.» diyorlar. 
Bütün işlerimiz bozuk, israf var ve vekâlet vazi
fe yapmıyor. Hepsi Teşkilât Kanununun gelme
mesinden münbais. Teşkilât Kanununun geldiği 
gün Nafıa Vekâletinin işleri gürül gürül ne ka
dar güzel işler. Eğer dâva Teşkilât Kanununun 
gelmesiyle bitecek kadar basit ise Teşkilât Ka
nununu getirmek çok kolandır ve üzerinde çalı
şılmaktadır. 

Nedir o raportörün tenkid ettiği diğer hunus? 
Nafıa Vekâleti teknik personel yetiştirmek için 
lâzım olduğu kadar gayret savî etmiyor diyor. 
Raportörler bunu söylüyor. Bütçe Komisyonun
da bu mesele konuşuldu, orada izaih ettik. Arka
daşlarımızın hüsnüniyetle ve yerinde olan bu 
tenkidlerine rağmen ifade ettik ki, Nafıa Ve
kâleti, İMaarif Vekâletinin teknik personel ye
tiştirmek vazifesinin dışında kendi içinde, kendi 
bünyesi içirire kendi işlerini daha iyi yapa
bilmek içjln eski seneler raporlarında işaret edi
len bu hususa fevkalâde itina göstermeye dik
kat etmiş ve meselâ 1958 yılma kadar, son on 
sene içinde 11 278 aded karayolu teknik perso
nelini açtığı kurslarda yetiştirerek hizmete sok
muştur. Bunu i fade le t t ik . Keza su işlerimiz 
1954 den 1958 e kadar 4 sene içinde yine muh
telif kurslar açarak, kaliteli teknik personel 
olmak üzere 634 arkadaşı yetiştirmiştir. Bun
ları ifade ettik. Raportörün bu tenkidlerinde 
ne dereceye kadar haklı olduğunu kabul et
mekle beraber bu mevzuda sakit kalmadığımızı 
Nihat Sargmalp'm da bulunduğu komisyonda 
söyledik ve komisyon âzası tarafından tasvibe-
dildi. Bunlar sanki söylenmemiş gibi, raportö
rün raporunda başka bir şey yokmuş gibi, 2 - 3 
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madde ile Nafıa işleri bozuk, hiç, iş yapmıyor, 
yazık verilen bu 1,5 milyara denmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben de Atıf 
Topaloğlu gibi düşünürüm, bâ|;ı kötü, örnekler 
hariç, ben inanıyorum ki, hangi partiye men-
subolursa olsun bu memleketin evlâdı yapılan 
işlerden memnıîhdur, bahtiyardır. Ama bâzı 
kötü örnekler vardır ki, âdeta yapılan işlerden 
muztariptir. Bunu inkâr etmek ister, bunun 
yapılmamasını temenni eder, bu gibi kimseler 
mahduttur. Bu bakımdan Topaloğlu arkada
şımla bereberim. Eski devirde iş yapılmamış 
mıdır, yapılmıştır, yeni devirde iş yapılmamış 
mıdır, yapılmıştır. İkisi arasındaki fark sürat 
temposudur. Biz bununla iftihaT ediyoruz. Sizin. 
da bununla if t ihar etmeniz, gurur duymanız 
lâzımdır. Dün yapılanla bugün yapılanı muka
yese ettiğimiz zaman milletçe gurur duyduk ve 
bu gurura sizin de can ve gönülden iştirak et-

.menizi isteriz. Nihayet bu gurur duyurucu 
eserler bu memleket ve bu millet için yapılmış
tır. 

Demokrat Parti adına konuşan arkadaşımız 
bâzı rakamlar verdi. Onun verdiği rakamları 
tekrarlamamak kayıt ve şartiyle ve Nafıa Ve
kâletinin kendisine verilen cidden şayanı şükran 
ve büyük paraları ne dereceye kadar rantabl 
şekilde harcadığını ve memlekete neler kazan
dırıldığını izah etmek suretiyle ve cümlenizi bir 
kere daha memnun etmek arzuniyle evvelce 
temas edilmemiş bulunan meselâ su işleri mev-
zımnda bâzı rakamları arz edeceğim. Bunları 
arz ederken dün bir şey yapılmadı dememiş ol
mak için ve bâzı arkadaşların dünü inkâr edi
yorsunuz gibi sözlerine muhatap olmamak için 
aynı mevzuda dün yapılmış olanları da zikre
deceğim. 

Su İşleri Umum Müdürlüğü 1937 yılında 
kurulmuştur. Binaenaleyh 1937 ile 1950 ve 
1,950 ile 1958 arası, tabiî olarak, yapılan işlerin 
dile getirilmesi ve ieabederse mukayese edilmesi 
için güzel bir kıstastır. 

1950 den 1958 yılma kadar ele aldığımız, iha
le ettiğimiz, kısmen ikmal ettiğimiz, 'kısmen de 
önümüzdeiki senelerde ikmal edeceğimiz işler
den bahsedeceğim. 1959 yılında ihale edeceğimiz 
işlerden hâsıl olacak rakamlar şimdi mu/kayese 
edeceğim rakama dâhil değildir. Şu 'dakikaya 
kadar mütaah'hide 'verdiğimiz, (bağlandığımız iş
ler üzerinde konuşacağım. 
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349 342 (hektarlık bir arazi taşkından korun

muştur. 1950 ile 1958 yılları arasında iihale et
tiğimiz işleri tamamladığımız zaman (bu rakam 
âzami 1962 yılma kadar, 379 342 hektara çıkı
yor. Bu miktar arazi taşkınlardan korunacak
tır. 1937 ile 1950 arasında iş yapılmamış değil, 
yapılmıştır ama, bu miktar 56 680 nektardır. 

SAĞDAN BÎR MEBUS — Bütçesi ne ka
dardı? 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devamla) 
— Arkadaşıma cevap vermeme Reis Bey müsaa
de etmiyor ama, bir arkadaşım «Bütçeli ne ka
dar?» diye soruyor. Paradan (bahsetsem, (bizim 
paramız 'kıymetli diyorsunuz. Şimdi ıben paradan 
fbahsetmiyeceğim, parayı Ibırakryorum. ıSormaym; 
hana .bütçeyi, ısrar ederseniz onu da söylerim. 
Şu sizin 'kıymetsiz dediğiniz para ile, (beğenmedi
ğiniz para ile 'bakınız neler yapmışız, Keza siz, 
kıymetli paranızla memlekete neler kazandırmış
sınız, arz ediyorum : 

1937 ile 1950 arasında 56 İbin tektar. 1950 -
1958 arası 349 (bin hektar arazinin taşkından 
korunması. 

212 köy ve kasalbayTtaşkından korumuşuz. 
İhale ettiğimiz işlerle hu rakam 218 e çıkacak
tır. 1937 ile 1950 arasında bu rakam 27 dir. Biz 
218 i korumuşuz. İşte iftihar edişimizin seheibi 
hu çalışmamız ve vatandaşa yaptığımız hizmet
lerdir. Yoksa dünü inkâr etmiyoruz. (Sağdan, 
gürültüler) 

REİS — İbrahim İmirzalıoğlu Beyefendi. 
Arkadan müdahale etmeyiniz. Neden sükûneti 
hozuyorsunuz ? Birinci ihtarı veriyorum. 

NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Devamla) 
'— Bataklık kurutma- işi. Bunlar memleketin 
hayati işleridir. 63 963 hektar bataklık kurut
muşuz. 1962 de hu rakam daha artacak. 74 713 
hektara -çıkacak. Böylece 'Türkiye'yi (bataklık 
derdinden kurtaracağız. Bakınız 1937 ile 1950 
arasında ıbu rakam 21 000 hektardır. Bizden ev
velkiler kurutmadılar demiyoruz, aradaki fark 
tempo farkı. Buna evet dediğiniz gün kuzular 
gibi sarma dolaş kardeş kardeş olacağız. Ama 
bunu söylemiyorsunuz. 

Sulama şebekesi tesisi : «Barajları yapıyor
sunuz, sulama şebekesini yapmıyorsunuz» diyor
lar. 1950 ile 1958 arasında 80 545 hektarı sula-
yaeak "tesisleri yapmışız, ihalelerimizle <bu ra
kama 1962 de 194 345 hektar olacak. Onların za
manında bu aneaik 54 680 (hektar idi. 
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1 Su toplama işleri : Demin arkadaşım söyledi. 

Porsuk (barajı denilince Çulbuk barajını unutma 
î dediler. Çubuk-(barajı unutulur mu? Çubuk ba

rajı zait Porsuk 150 (bin metre mikâp su toplı-
yabilmişiz, Allahm verdiği su. 195,0 - 1958 ara
sında fiilen toplama imkânına sahifbolduğumuz 
11 milyar 776 milyon metreküp! Bu 1962 yılın
da 13 milyar 101 milyona çıkacaktır. 150 mil
yondan 13 milyara, 83,44 misli. Bu Allahm ver
diği su, toplıyacaksın ve kullanacaksın. Bunu 
yapıyoruz diye 'övünürsek, bunu yaptığımıza 
şükredersek hakkımız yok mu ? Sizlerden bir 
Allah razı olsun Ibeklersek hata mı ederiz ? Mem
lekette mahdut kötü niyetlilerden haricıolanlar, 
hu memleketin.hütün fertleri hu eserler karşı
sında Allah razı olsun demektedir. Bununla 

b ..müftehiriz. 
"w 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Vazifeniz. 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Devamla) 

— Vazifemiz doğru. 1960 den evvel, (bizden ev
vel (bunları vazife Ibilecek Hükümet yok mu idi? 
Sudan elde edilen takat, sudan elektrik istihsali 
mevzuuna geçiyorum : 1950 - 1958 arasında Dev
let Su İşlerinin yaptığı tesislerle 268 750 kilo
vat takat elde etmişiz. Bu 1962 de 364 750 ki
lovat olacaktır. « 

Şimdi, 1937 ile 1950 arasını söyliyeyim : Ma
alesef, sıfır! 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Parası 
nereden ? 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Devam
la) — Her şeyi Amerikalılara bağlıyorsunuz. 

1937 - 1950 arası sıfır. Demek id bizden ev
velki devirde Su İşleri Umum Müdürlüğü vası-
tasiyle sudan elektrik istihsâli yok. 

REİS — Karşılıklı konuşmalar oluyor. Ve
kil Beyefendinin sözleri duyulmuyor. Beyefen
di çok rica ederim. Her iki taraf arasında ko
nuşmalar devam ediyor. Vekil Beyefendinin söz
leri duyulmuyor. Tekrar rica ediyorum. 

(Arif Hikmet Onat'ı ve Âsaf Saraçoğlu'nu 
göstererek) size birinci ihtarı veriyorum. 

Vekil Bey, devam buyurun efendim. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Buradan 
tahrik eden bir arkadaş var, müsaade edin iza
hat vereyim. 

RE IS — Size ikinci ihtarı veriyorum, devam 
ederseniz takbihe geçeceğim. 

a 
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MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey, mü

dafaasını alm, İçtüzüğü iyi tatbik edin. Yan
lış tatbik ediyorsunuz Reis Bey, usul hakkında 
söz istiyorum. 
, REİS — Beyefendi ne usulü? 

MEHMET HAZER (Kars) — Nizamnameyi 
yanlış tatbik ediyorsunuz, izah edeceğim. İkinci 
ihtarı Heyeti Umumiyeye izah edeceğim. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Bana 
ikinci ihtarı verdiniz, ben izah edeceğim. 

REİS — İzahat vermek hakkıdır, buyurun. 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar; hâdise gayet basit olarak şu
dur; eğer buna kendimi müdafaa sadedinde en 
küçük bir kelime katıyorsam dünyanın en şeref
siz adamı telâkki ederim kendimi. 

Vekil Bey bir mevzuu anlatırken «parası?» 
dedim. Vekil Bey de, Amerikalılardan filân, di
ye cevap verdi. *Bu arada hiç tanımadığım bir 
arkadaş, «Fındık I bahçelerinin imarından aldı
ğın paraları cebine mi atıyorsun?» dedi. Arkadaş 
dedim; ne biçim lâf bu. Babamdan kalan fındık 
bahçelerini benden almak mı istiyorsun? Kimi 
kasdediyorsun? Bunun üzerine yine ısrar etti. 

Fındık bahçelerini imar için her hangi bir 
bankadan» para almak kadar tabiî bir şey yoktur. 
Bütün bunlara rağmen benim, Ziraat Bankası 
Ordu Şubesine sadece iki bin lira borcum vardır. 
Ve 5 kuruş bu mevzuda almış değilimdir. Bu
nun münakaşası yapılırken Reis hemen bana ça
tıyor, haksız olarak istismarda bulunan öbür ta
rafa bir şey demiyor. (Gürültüler) 

REİS — O arkadaşa da bir ihtar verdim. 
ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Peki, 

nasıl karar verirseniz veriniz. 
REİS — Mahmet Hazer, usul hakkında. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar-

, kadaşlar, Reisin ihtar vermesi İçtüzük icabmdan-
dır. Fakat bunun bir esasa, bir vakıaya istinadet-
mesi de lâzımdır. Hissî olarak üstüste «İhtar ve
riyorum, devam edersen ikincisini veriyorum, de
vam edersen takbih vereceğim.» diyor. Neredeyse 
idam edeceğim, diyecek. Bu kadar hissî bir şekil
de, birbiri arkasına hiçbir tetkik yapmadan, ikin
ci bir ihtar vermeye lüzum yoktur. Çünkü arada 
hiçbir vakıa geçmiyor ve yeni bir vaziyet de ta-
hadüs etmiyor. Yeni bir vaziyet tahaddüs etme
den yeni bir karar almaya imkân ve lüzum yok
tur. Aklın da, mantığın da, hukukun da icabı bu
dur, hâdiseler de bunu icabettirir. Bu itibarla Re-
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is Beyin ikinci bir ihtar vermesi kanunsuz ve 
mesnetsizdir ve Yüksek Heyetiniz de bunu müşa
hede ettiniz. Bu itibarla Reis Beyi Tüzüğün hü
kümlerine göre yanlış kararlarını tashihe davet 
ediyorum. 

REİS — Efendim, arkadaşımızı dinlediniz. 
Dahilî Nizamnamemizin 184 ncü maddesine gö-

; re ihtar cezasını icabettiren sebepler arasında sü-
| kûneti bozmak da vardır. Sükûneti bozan vazi-
1 yetler karşısında Reis ihtar verir ve bu onun hak

kıdır. 186 ncı maddenin 1 nci fıkrasına göre ay- ; 
m inikat içinde 2 ihtar verildikten sonra Reisin 
takbihe geçmesi de hakkıdır. Arkadaşımıza sü
kûneti bozduğunu ihtar ettim, devam etti, ikinci 
Ihtan da, verdim. 

Riyaset sükûnetin muhafazasında ileri derece
de gürültüye sebebi.yet verenler hakkında, ihtar 
ve takbih cezalarını zamanında ve süratle almak 
vazifesidir. Hâdiselere takaddüm edebilmek için 
bunları yıldırım süratiyle de alır. İki ihtar veril
miş ve bu ihtar ipka edilmiştir. 

Buyurun Vekil Bey. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam

la) — Bu takatle üretilen enerji 1950 - 1958 
arasında 1 milyar 232 milyon kilovatsaattir, 1962 

' de 1 milyar 504 milyon kilovatsaate çıkacaktır. 
i 1937 - 1950 arasında sıfır idi. Derin kuyu açıl-
| ması 1950 - 1958 arasında 805, 1937 - 1950 ara- \ 
i sı sıfır. Yeraltından alman şu saniyede 9 524 • 
j litre yani saatin her tiktakmda yeraltından 9 524 
| litre su çıkıyor, hizmete giriyor demektir. 1950 
I den evvel sıfır. Köy içme suyu mevzuunu arka-
i daşlarım söyledi. 22 500 köye su getirdik, ondan 
I evvel sıfır... 
| Şimdi bâzı arkadaşlar «Bu nasıl olur?» diyor-
| 1ar. Arz edeyim. Bu memleketin kırk bin köyü 
i vardır. Otuz üç bin köyünü biz susuz bulduk. De-
i mek 7 - 8 bininde su vardı. Ama bu dahi Dev-
i let parasiyle getirilmiş değildi. Devlet bütçesin-
| de 1950 ye kadar su için kjrk para yoktu. Ya 
i kendiliğinden bir pmar vardı, yahut bir hayır sa

hibi bir su getirmişti. Köy suyu 1950 den bu 
yana Devlet tarafından ele alınmış ve 22 500 kö
ye su gelmiştir. 

Vedat Beyin konuşmasında bahsettiği husus
lardan bir az sonra bahsedeceğim. Şimdi müsaa
de ederseniz bütçenin umumi konuşması sırasın
da Âdâna Mebusu Doktor Suphi Baykam'm bu 
mevzudaki bâzı temasları üzerinde Yüksek Heye-
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tinizi ve efkârı umumiyeyi bu vesile ile tenvir et
meyi borç telâkki ediyorum. 

Arkadaşımız, «Zabıtlardan aldığım malûmata 
göre, Demokrat Partinin, eline geçen imkânları 
heder ettiğini, gösterişi ön plâna aldığını, vatan
daşın reyi uğrunda hesaplarını önceden yapmaya 
imkân bulamıyacak şekilde yatırım yaptığım, 
misallerle arz edeceğim», dedikten konra; «ön
ce barajlardan bahsedeceğim», diyordu. Baraj
ların Demokrat Parti edebiyatının başsayfasm-
da bulunduğunu, vadedildiği tarihte ve'önce
den hesaplanmış parayla bitirilmiş hiçbir baraj 
olmadığını beyan ve iddia etmiştir. Ayrıca; 
«Yatırımların hesapsızlığı maliyat unsurunun 
bu kadar belli olduğu bir mevzuda bu kadar, 
büyük hataların yapılması üzerinde durduğu
nu, bunların bilgili bir çalışmanın ve iyi etüd-
lerin mahsulü olarak propaganda edilemiyece-
ğini» ilâvq etmekte ve «Baraj siyasetinin ı r t ık 
dünyada nükleer enerjinin istihsale başlandığı
nı dikkat nazarlarına arz ederim.» demektedir. 

Bu husustaki mütalâalara müsaade ederse- • 
niz cevaplarımı arz edeyim; 

1950 yılından bu yana inşa edilmiş olan 5 
büyük barajdan Seyhan, Sarıyar, Hirfanlı, Ke
mer ve Demirköprü barajları katiyen yukar-
daki iddialara mesnet teşkil etmezler. Bunlar 
gösteriş için vatandaş reyi için önceden hesabı 
yapılmadan başlanmış ve yapılmış barajlar 
değildir. Bunlar esasen mahallî. halkın talebi 
üzerine yapılmadıklarından reyle ilgileri yok
tur. Kemer barajını bizden vatandaş istemedi. 
Allahm dağları 'arasında bir barajın yapılma
sını halk niye istesin? Bunu bizden toprak, 
millî ekonomi istedi, yani vatanın refahı istedi. 
Vatandaşın hiç alâkası yoktur. Bu tesisler ikti
sadi cihazlanmamızin temel unsurlarıdır. Değil 
böyle beş büyük barajı sadece bunlardan biri
si sekiz sene iktidarda kalan bir iktidarı ibra 
için kâfidir. Bunlar Suphi Baykam'm iddiası 
hilâfına bilgili bir çalışmanın ve iyi etüdlerin 
mahsulüdür. Türkiye ekonomisinde fevkalâde 
bir yer işgal eden su ekonomisinin kilit taşı 
olan bu büyük tesislerin, inşaatına geçilmeden 
evvel inceden inceye tetkikleri ve hesapları ya
pılmıştır. Yabancı müşavir firmalardan da isti
fade edilmiş, dünyaca mâruf büyük otoriteler
den faydal anılmıştır. Bu maksatla her bir baraj 
için 1,5 milyon dolara yakın döviz etüd ve proje 
masrafları için ödenmiştir. Ve böylece bunlar 
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yurdun dört köşesinde büyük iktisadi âbideler 
ve millî kıymetler olarak - Allaha çok şükür -
yûkselmrş bulunmaktadır. 

Türk milleti bu tesislerin nemalarından fay-
dalanmıya çoktan başlamış- bulunmaktadır. Bu 
tesisler sadece Türkiye ölçüsünde değil, dünya 
ölçüsünde devasa eserlerdir. Dünya mühendis
lik litaretürüne girmişlerdir. Bu tesisler Suphi 
Baykam'm iddia ettiği gibi Demokrat Partinin 
eline geçen imkânların heder edildiğine misal 
teşkil etmez, imkânlar ele gelmiş değildir, bu 
imkânlar yaratılmıştır. 

İkincisi, iki tesise sarf edilecek para ile 4 
tesis meydana getirilmiştir. Bununla şunu kas-
dediyorum. Kambiyo'primleri hariç bir milyar 
liraya yakın keşfi olan bu 4 tesise 1958 senesi 
sonu itibariyle 500 milyon sarf edilmiştir. Ve 
bütün tesisler hemen hemen hizmete girmiş bu
lunmaktadır. Bu hale göre iki'tesis parasiyle 4 
tesis tahakkuk ettirilmiş bvâunmaktadır. Mü-
tabaki miktar tesislerin istihsal ettikleri nema 
ile ödenecektir. 

REİS — Vekil Bey, bir dakika müsaade eder 
misiniz ? 

Efendim, dün alman karara göre müddet 
bitmiştir. Müddetle ilgili bir takrir vardır, onu 
okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Bütçe müzakerelerinin zamanmda ikmalini 

temin m.ıksadiyle Nafıa Vekâletinden sonra Ti
caret Vekâleti ve Sağlık bütçeleri bitinceye ka
dar müzakerelere devam olunmasını arz ve tek
lif ederim. 

Çorum Mebusu 
P. Hacırecepoğlu 

KElS — 12,00 de müddet bitmiştir. Okunan 
takriri reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun, efendim. 
NAFIA VEKİLİ TEVPÎK ÎLERÎ (Devam

la) — Türkiye'de yapılmış bulunan bu tesis
leri bir edebiyatın içine sokmak da* hatadır. Bu 
tesislerden faydalananların ve bütün Türk mil
letinin bu işleri boş lâflardan ibaret telâkki 
eden zihniyete sempati ve müsamaha ile bak-
mıyacağı muhakkaktır. 

Baraj ile nükleer enerjinin hiçbir ilgisi yok
tur. Zira baraj sadece enerji istihsali için yapıl-

868 



t : 45 25.2 
maz. Kaldı ki, bugün nükleer enerji henüz ticari I 
ve sınai sahaya intikal etmiş değildir. Bugün 
dahi bir çok memleketlerde meselâ italya'da 60, 
Japonya'da 106, Belçika'da 15 - 20, Birleşik 
Amerika'da 100 baraj inşa halindedir. Yani,ato
mu keşfedenler bu barajları yapıyorlar. Suphi 
Baykam da bize «Ne yapıyorsunuz, bunların 
devri geçti» diyor. 

Arkadaşımız muayyen zamanda bir barajın 
tahakkuk ettirilmiş olduğu gösterilemez diyor. 

, SUPHÎ BAYKAM (Adana) — Bir kaç baraj 
dedim, keşif bedelleri ile beraber. 

NAFIA VEKİLİ TEVFlK İLERİ (Devamla) 
— Buna dair bir kaç misal arz edeyim. Muka
velesine göre Seyhan barajının 30 . VI . 1956 da 
işletmeye açılması lâzımdı. Bu barajda 15 . X I . 
1955 te su tutulmuş, 8 . IV . 1956 da santral işlet
meye açılmıştır. Bütün inşaat 974 günde ikmal 
edilmiştir. Yani inşası üç ay evvel bitirilmiştir. 

Büyük barajlardan Kemer barajının muka
velesine göre su tutma müddeti İ . XI I . 1957 I 
dir ve bu tarihte su tutulmuştur.Tutmayabilirdi. I 
Büyük lâf etmiyelim, olmıyabilir; bu büyük bir I 
iş. Ama dikkat ederseniz tutulmuştur. îşte bu ] 
fevkalâde bir gayretin neticesidir. j 

REİS — Oylarını kullanmıyan arkadaşlar 
oylarını kullansınlar. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devamla) 

— ilk işletme tarihi 15 . IV . 1958 dir, 1 . IX . 
1958 de işletmeye başlamıştır. Santral 14 . V . 
1958 tarihinde hazırdı. Hava hattının gecikmiş 
olması sebebiyle, santralin işletmeye açılması 
5 aylık bir rötarla olmuştur.. Esasen tesis sula- r 
ma suyu tedarikinin ve feyezan önleme fonksi
yonlarının, düşünüldüğü zamanda ifaya başla
mıştır. 

Şimdi Hirfanlı barajına geçiyorum : 3,5 ay 
evvel su tutulmaya başlanmıştır. Mukavelesine 
göre 1 . I I I . 1958 de su tutması lâzımdı. 19 . X I . | 
1957 de su tutuldu. Mukavelesine göre önümüz- I 
deki yaz- başında tesis enerji vermeye başlıya-
caktır. Üniteler hazırdır. Baraj gerisinde 2,5 mil
yar metreküb su toplanmış bulunmaktadır. 

Demirköprü barajı tesisi 1958 sonunda su 
tutmaya, 1959 senesinde de santrali işletmeye 
açılması mukavele icabıdır. 31 Aralık 1958 tari
hinde su tutulmaya başlanmıştır. Ve bugün ba
rajın gerisinde 286 milyon metreküb su mev
cuttur. I 
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Şunu da arz edeyim : Baraj oradaki bu suyu 

tutmasaydı son yağmurlar ve fezeyanlar, belki 
sonuncu defa olmak üzere fakat bir kere daha» 
Manisa ovalarını büyük tahribata mâruz bıraka
caktı. 

Maliyet mevzuuna geçeceğim : 
«Demirköprü barajı 149 milyon lira tahmin 

edilmişken 199-milyon liraya çıkmıştır» demiş
ler. Doğrudur. Geçen sene bunu biz ifade ettik. 
Biz beyanımızda bütün bunların hangi sebeplere 
müsteniden böyle olduğunu açık açık ifade et
tik. Arkadaşımız beyanatımızın birinci kısmını 
almış, fakat neden arttığı hakkındaki sebepler 
üzerinde durmamıştır. Yalnız size bir şey söyli-
yeyim. Suphi Baykam Bey. 

Şu; «Bizim devrimizde yaptık» dediğiniz 
Porsuk Barajı var ya, Porsup mevzuuna bu za
viyeden bir bakalım. Bu küçük Porsuk Barajı 
bizim Hirfanlı gibi mi? Hirfanlı 6 milyar met
reküb su alıyor. Ya Porsuk ? Porsuk on senede 
bitmiştir, 1940* ta bismillah, 1950 de tamam. 
Demek, tam on sene. Sonra 4,5 milyon liraya 
ihale edilmiş ama, şu dakikada maliyeti 13 mil
yon. Bakınız, 4,5 milyon, 13 milyon, yani üç 
misli. Siz diyorsunuz ki, «149 milyona ihale edil
di, 199 milyona çıktı. Aradaki fark nedir? Gö
rüyorsunuz. 4.ma Porsup Barajı, iktidarınız 
devrinde yapılan tek baraj ve o'n sene içinde ik
mal edilebilmiştir, iş bununla da kalmamıştır. 
Hükümetle mütaahhit mahkemelik olmuş, mah
keme on seneden beri devam ediyor, halen de 
devam etmektedir. Mahkemeden bize ilamlar 
geliyor, mütaahhide daha 1,5 milyon lira ödiye-
ceksiniz, diye. Ben bu 1,5 milyonu bu hesaba 
katmadım,. Daha ne kadara çıkacağı belli değil. 
Mahkeme mütaahhitler lehine boyuna kararlar 
vermektedir. Kovada Barajı Vekâletimin işleri 
içine girmediği için bundan bahsetmiyecektim. 
Suphi Bey temas ettiği için tekrarlıyorum. Por
sup Barajı ne için 10 senede bitti, ne diye mali
yeti arttı, demiyorum. Bunlar büyük işlerdir. 
Maliyetleri artabilir, zamanı uzayabilir, Ama bir 
devre içinde bir baraj yapan ve bunu üç misline 
mal ettikten sonra, hicolmazsa bu yönden poli
tika adamının tenkid etmemesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, vakit geç, fakat mev-
zular hakikaten güzel. Seyhan Barajı üzerinde^ 
fazla dürmıyacağım. Suphi Bey arkadaşıma, bâzı * 
arkadaşları gibi hicolmazsa barajlarımızı fira
vunların ehramlarına benzetmediği için teşekkür 
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ederim. Bâzı arkadaşlarımız bu barajları tıpkı | 
ehramlara benzettiler ve vatandaşların ıstırapları 
pahasına yapılmış taş yığınları şeklinde göster- ! 
diler. Komisyonda bütçenin heyeti umumiyesi 
görüşülürken böyle söyliyenler oldu. . j 

(Kiyaset Makamına Mahmut Goloğlu geçti.) i 

NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERÎ (Devam
la) — Ve hattâ; «Bu Seyhan Barajı ne kâr sağ
ladı? Bir miktar araziyi kurtardı. Buna mukabil 
bir miktar araziyi sular altında bıraktı» gibi söz
ler söylendi. Bu itibarla sadece Seyhan Barajı 
üzerinde onun sağladığı faydalar mevzuunda kısa 
malûmat arz edeceğim; Seyhan havzasında 1927 
den bu yana beş defa feyezan görülmüştür. 

Birisi Aralık 1927, birisi Aralık 1936, birisi 
Şubat 1948, birisi Aralık 1957, birisi de bu sene 
Ocak 1959. Bu feyezanların vüsati şudur; 1936 
feyezanı âzami sarfiyat saniyede 2 550 metre 
mikâp, 58 saatte mecmu su miktarı 210 milyon-
metre mikâp. 1948 feyezanında âzami sarfiyat 
saniyede 2 100 metre mikâp, 58 saatte mecmuu 
su miktarı 204 milyon metre mikâp. Bu eski de
virde, bizim devrimizde 1957 Aralığında sarfi
yat saniyede 3 600 metre mikâp. 58 saatte mec
muu su miktarı 256 milyon metre mikâp,' Ocak 
1959 feyezanında sarfiyat saniyede 3 bin metre \ 

• mikâp. Bu suretle tesbit edilmiş bulunuyor. 1936 j 
feyezanı 720 bin dönüm araziyi ve 15 köyü su J 
altında bırakmıştır. Bu tarihî bir vakıa olarak j 
bilinmektedir. ı 

Romalılar zamanında inşa edilmiş bulunan 
Taşköprü'deki işlerden çok uzun zamandan beri 
saniyede 300 M3 ün üstünde bir feyezan gelme- 1 
diği tesbit edilmiştir. Yani 1957 ve 1959 senele
rinde gelen iki feyezan dalgasının Çukurova'da 
ve Adana'da yfpacağı tahribatı, değil hesabet-
mek, tasavvur dahi edemiyoruz. Fikrimizce sa-

. dece bu iki feyezan dalgasının tutulmasiyle, ba
raj kendi kendisini millî ekonomiye ödemiş bu
lunmaktadır. 

Elektrik üretimi : 1956 senesinde 80 milyon I 
kilovatsaat. 1957 de 110 milyon 'kilovatsaat. 1958 
de 140 milyon kilovat saat. Enerji Seyhan Bara
jından üretilmiştir. Böylece üç yıl içinde 330 
milyon kilovatsaat hidro - elektrik enerji üretil
miş, şehir, kasaba ve sanayiin emrine verilmiş
tir. Bu enerjinin piyasa değeri 60 milyon liranın 
üstündedir. Sadece bu sudan istihsal edilen 60 
milyon.. Bu enerjiyi üretmek için ithali icabeden | 

İ959 0 : 1 
akar yakıta ödenecek döviz 40 milyon lira civa
rında olurdu. 

Bu sadece enerji maksadının görünen fayda-
sıdır. Görünmiyen faydasına gelince, Çukur
ova'da hepinizin bildiği ve Dünya Bankası müte
hassıslarının da geniş mikyasta hayranlık ve 
takdirlerini toplıyan sanayiin gelişmiş olmasıdır. 
Eğer Seyhan Barajı olmasa idi, bu sanayiin ku
rulması için dizel santraline 40 - 50 milyon lira 
civarında bir yatırımın yapılması icabederdi. 
Seyhan Barajının arkasında biriken suların, san
tralden geçtikten sonra, 1 500 000 dönüm ara
ziyi sulaması düşünülmektedir. 

Halen bu sularla 200 000 dönüme yakın arazi 
sulanmaktadır. Hali inşada bulunan tesislerin 
ikmali ile bu miktar 500 000 dönüme çıkacaktır. 

Eğer baraj mevcudolmasaydı, devam eden in
şaatı bugün yapmak imkânı yoktu. Binaenaleyh, 
baraj, sulama şebekesinin fiilen inşasını müm
kün kılmıştır. 

Ayrıca 1 000 000 dönüm arazinin drenajı ve 
sulanması için ecnebi ve Türk mühendislerden 
müteşekkil bir fen heyeti proje ihzarı fİe meş
guldür. 

Sulamayı çok kısa zaman fasılalarında ta
mamlanabilen bir ameliye addetmek yanlış olur. 
Bilhassa Adana ovası gibi sulamadan evvel dre
najın mümkün olduğu ve pek çok teknik müşkü
lâtın bulunduğu bir sahada sulamayı mekanik 
olarak düşünmek fayda yerine zarar sağlıyacak-
tır. 

Şimdi hâdise böyle iken kendilerinin, bil
hassa Seyhan Mebusu arkadaşlarımın Seyhan 
Barajının faydasızlığmdan bahsetmeleri karşı
sında hakikaten üzüntü duymamak kabil değil. 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Ben fayda 
sızlığmdan bahsetmedim, efendim. Bakın ben 
sulama işlerinin eski barajdan yapıldığım ha
tırlatmadım kendilerine.... 

REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin, 
siz devam buyurun efendim. 

NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Devam
la) — Bir dönüm bile sulanmamış diyor arka
daş.. 200 bin dönüm sulanıyor, diyoruz. 500 
bin dönümün sulama tesisleri halen yapılmak
tadır, diyoruz. Efendim, baraj yapılmadan 
arkasında milyonlarca metre mikâp su toplan
maz, su toplanmıyınca sulama yapılamaz. Ba
raj yapıldı, arkasında su toplandı, sulamaya 
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başlama imkânları hazırlandı, 1,5 milyon dö- j 
nüm arazinin sulama tesisleri üzerinde çalışı
yoruz. Bu baraj yapıldıktan ve bunun için 400 
milyon sarf edildikten sonra hâlâ yapıdı, ya
pılmadı diye münakaşa olur mu, Geçioğlu?... 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Faydasız di
yen kim Vekil Bey?... 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devam
la) — Siz söylemediniz Suphi Bey. Bir miktar 
araziyi baskından kurtardınız amma, barajın 
arkasında şu kadar araziyi su altında bıraktı
nız diyen arkadaşımız kendini biliyor. (Adana 
Mebusu Rıza Tekeli'yi işaret ederek) oturdu
ğu yerden tebessümle bana bakıyor.. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Yapılan 
hizmet inkâr edilmez. 

NAFIA VEKİLÎ TEVFlK İLERİ (Devam
la) — Bravo Geçioğlu. Yapılan hizmet inkâr 
edilmez. Yapan insanlar teşvik isterler. Hü
cuma uğrarlarsa müdafaa haklarıdır. 

Nihat Sargmalp arkadaşımıza, Süleyman Ku-
ranel arkadaşımız cevap verdi; «Meslektaşız, 
aramızda bulundu. Bu mesele dolayısiyle bu 
sözleri söylememeli idi. Kendisi de bu sözleri % 

söylediğinden dolayı üzgündür» dedi. Arkada-
daşım, «Hayır dedi, ben üzgün değilim» ben 
de üzgün olmadığını biliyorum. Çünkü üzgün 
olsa söylemezdi. Fakat mühim olan Nihat Sar-
gmalp'm üzülüp üzülmemesi değildir. Mühim 
olan bu saydığım işleri ve bunlar gibi daha say
madığım binlerce işi gece gündüz, dağda taşta 
bin bir fedarkârlıkla yapan meslektaşlarımızın 
uzun zaman kendi aralarında çalışmış bir mes
lektaşlarının bu sözleri karşısında duydukları 
hayret ve üzüntüdür. Mühim olan budur, üzün
tü duymuş,#duymamış; bana ne? (Soldan, bra
vo sesleri, alkışlar) 

Nasıl söyledi Nihat Sargmalp bunları? O 
bir politikacıdır, ben de bir politikacıyım. Biz 
birbirimizle münakaşalar yaparız, bir vurur
sa iki üç yerinden vurulur. Ama burada ko
nuşmak imkânları bulunmıyan insanları nasıl 
bu şekilde itham edebilir? NiKat Sargmalp bi
lir, Nafıa Vekili mühendis olsa da olmasa da, 
sevdiği bir politikacı olsa da olmasa da bilir ki, 
keşifleri Nafıa Vekili yapmaz keşifleri yapan 
kendisinin içinde bulunduğu camiadır. Demir
yolları dün 100 bin lira idi bugün 200 bin lira. 
Nafit Vekili keşifleri tetkik etmez. O ihale ko-
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misyonu kararlarını son noktasında tetkik eder, 
hayır yahut evet der. O beni, vekâletimin poli
tikasını tenkid etmeliydi. Tekniği, meslektaş
ların, senelerce aralarında bulunduğu, beraber 
keşifler, tatbikatlar yaptığı arkadaşlarını hic
ve kalktı. Beni değil (Soldan, alkışlar) 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Bun
lar edebiyat Tevfik Bey. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK iLERl (Devam
la) — Şimdi bak, edebiyat mı değil mi, anla. 
Keşifleri Nafıa Vekili yapmaz. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ne 
münasebet, Nafıa Vekâleti yapar. 

REİS — Nihat Bey, karşılıklı -konuşmayın. 
NAFIA VEKlLl TEVFlK iLERl (Devam

la) — Evet vekâletin mütahassısları yapar, si
yasi mesulü benim, ama teknik onlarındır. 

Arkadaşlarımın, yaptığı 'her şeyin mesuliye
tine, şerefine ortağım. Yalnız Ibir mühendis ola
rak bilmek icabeder ki; bizi tenkid etmek yönü 
^başkadır, mühendisi tenkid edecek yön ibaşkadır. 
Farkında değil! Bizi tenkid ettiğini zannederek 
onu terikid ediyor. Onlar aynı insanlar, sizin
le birlikte çalışmış olan insanlar. Benim fonksi
yonum ayrı, onların fonksiyonu ayrıdır, iktida
rın fonksiyonu nedir? Onlara iş yapmaOs imkâ
nını sağlamış olmasıdır. Aynı arkadaşlar bu
gün bu 'barajları yapmışlardır. Onlar dün ehli
yetsiz mi idiler, 'kifayetsiz mi idiler? Hayır. 
Bunlar aynı arkadaşlar.. Bütün Ibu enerjiye es
kiden de malik idiler. Bu iktidar onların bütün 
(bu enerjilerinin ortaya dökülmesine ve 'hizmete 
'kalbedilmesine imkânını verdi. Benim iktidarı
mın övülecek tarafları bu.. Yerilecek tarafları 
varsa, keşif fazla mı olmuş, eksik mi, onu da ko
nuşuruz. Fakat (hepsi namına söylüyorum ki, 
kırk paralık feeşif fazlası yoktur, israf yoktur. 
Her kuruşunuzun üıesalbım vermeye Hıazırım. 
(Soldan, bravo sesleri, şiddetli alkışlar) 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Ra
kam verin Ve'kil Bey, rakam. 

NAFIA VEKlLl TEVFlK İLERİ (Devamla) 
— Geçen sene burada yine söylendi jbunlar. Bu
rada Ibelki konuşulmaz ama, her hangi bir bildi
ğiniz varsa söyleyin demiştim. Ferid Melen de
mişti ki; «Maliyet muhasebesi yok.» Davet et
tim 'kendisini, dedim öd, «Ferid Melen arkada
şım sen Ibir maliyecisin, bunları gayet iyi bilir
sin, rica ederim gel bizim Su işleri Dairesinde 
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tesis etmiş olduğu maliyet "muhasebesi teşkilâ
tını gör Ve hattâ tenkid edeceğin nokta varsa 
tentkidini yap. O gün bugün gelmedi. Demiryo
lunun her "hangi bir israf mevzuu var mıdır, yok 
mudur, diyorsun.. Bu elma, armut değil \i, kilo 
ile satın alacaksın. Her demiryolu , güzergâhı 
başlıbaşma bir iştir. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Sen de 
mühendissin, Karayollarında yapmadın. 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) 
— Ondan sonra sıradan plândan bahsediyor. 
Çıkıp falan baraj yapılmamalı idi, buna muka-
Ibil şu yapılmalı idi demiyor. Davet; ediyorum, 
gelsin, şu iş fuzuli yapılmıştır desin. Diyemez! 
Programlarımız hazırdır. 1960 yılında ne yapa
cağımızı, 1970 yılında ne yapacağımızı biliyoruz. 
(Soldan, şiddetli alkışlar) 

NEVZAT ARMAN (Adana) — Allaih size 
göstermesin o günü. 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Devamla) 
— 1960 yılında değil, 1970 yılında hangi işleri 
yapacağımızı açar kitabı okuruz ve inşallah 
Türk Milletinin ve Allahm inayetiyle bu proje
leri de tatbik etmek bize nasibolacaktır. Yoksa 
atom çıktı, baraja lüzum lak zihniyetiyle hare-
*ket edenler maazallah iş başına gelirlerse bu 

v (bizim 1970 de yapacağımız işleri 2970 yılında da 
yapamazlar. 

Personelden baJhsetti, Bütçe Encümeninde 
Söylediklerini'yine tekrarladı. Neymiş? Benim 
yevmiyeli bir personelim benim teşkilâtımdan 
çıkarsa bilfarz Su İşleri bunu alamaz. Bütçe 
Encümeninde bunun Anayasaya aykırı olduğu
nu sövledi. Şimdi bundan vazgeçti. 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Hayır, 
aynı kanaati muhafaza ediyorum. 

NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Devamla) 
— Bu Anayasa neden aykırıdır? Neden yevmi
ye 80 lira, 100 lira verdiğim bir mühendis 
100 lira yevmiye verdiğim bir mühendis, bir 
Devlet dairesinden bir sabah kalkıp işini bıra
karak Allaha ısmarladık dahi demeden, 120 li
raya Emlâk Bankasına, İller Bankasına, İmar 
Vekâletine gidiyor? Bunlar da Devlet dairesi. 
Ben bu arkadaşa sen benden ayrılırsan başka 
bir iş yapmıyacaksm, serbest çalışmıyacaksm de
memişim. Mütaahhit olarak karşıma gelirsen 
seni mütaahhit kabul etmem veya mütaahhidin 
mühendisi olarak gelirsen kabul etmem deme-
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I misim. Fakat bir Devlet camiası içinde, sabah 

bir daireye, öğleden sonra başka bir daireye üç 
beş lira bir fark için geçemezsin dedim. Bunun 
Anayasaya aykırılığı nerede? Sabahleyin Al
laha ısmarladık demeden giderse benim işimin 
ne hale geleceğini düşünmiyecek miyim? Ana
yasaya aykırılık vardır ama ne zaman? Rahmetli 
Ali Çetinkaya zamanında çıkan bir kanun Ana
yasaya aykırıdır, (Soldan; bravo sesleri) Bu 

| ne idi? Bir mühendis, bir kere Ihasbel kader 
I Devlet hizmetine girmişse, şu veya bu sebeple 

Devlet hizmetinden' ayrılırsa şahadetnamesini 
elinden alıyor. Kaç sene?'Beş sene. Ne mühen-
dislik-' yapar, ne mütaahhdtlik yapar. Yani 
Devlet hizmetinden ayrıldımı beş sene ya^ yağ
cılık yapacak, ya peynir satacak. Yâni meslek 
hakkını kaybediyor. Son zamanlarda bunu iki 
seneye indirdiler ve yalnız ayrıldığı müessese 
işlerinde çalışamaz dediler. 

Benden sabahleyin ayrılıp akşamleyin kar
şıma gelebilir. Yalnız benim dairemden ayrıl
dıktan sonra Emlâk Bankasına veya Karayol
larına giremez. Bu tedbiri aldığımızdan dolayı 
bize müteşekkir olmanız icabeder. Bütçe Ko
misyonunda söylediniz, cevabını verdik, Înşal-

I lah 1963 bütçesinde yine teşerrüf eder bu mese-
I leleri konuşuruz, benimle veya başka bir arka

daşımla, 
Fethi Çelikbaş'da gayet memnun bunu din

lemekten, eski mesai arkadaşımızdır. Bu yapı
lanlarda hissesi olduğunu düşünmekle memnun 
kalıyor. 

I Diyorlar ki, % 25 idari masraflar. Hayır de
dik, su işlerinde idari personel masrafı % 6 ci
varındadır, Karayollarında ise % 8 dir. Ve ra
kamlarla ispat ettik. Yine de % 25 diyorlar, ne 
yapalım. j 

NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Biz 
de rakam veriyoruz. 

NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERl (Devam
la) — Ben rakam veriyorum, sizin rakamınız 
yanlış. 

Sonra kapalı spor salonu, ben temas etmiye-
cektim, Orhan Bey temas etti. 250 000 liraya 
kadar olan inşaatlarda proje tasdik etmek yet
kisi ve vazifesi yapı işlerine aittir. İnşaat 
bittiği zaman kabul heyetleri kurulur, bu 
heyete bir temsilci vermek bizim vazifemizdir. 

I Bu inşaat yapıldığı zaman avan - projesi bizden 
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geçmiş. Ondan sonra hiçbir zaman müesese 
bize ihesap vermemiştir. Hesaplar bizden geç
mediği için, tasdik etmiş, ihmal etmiş değiliz. 
Her yerde bu nevi inşaat'yapılır, bu nevi inşa
atı takibetmek için polisimiz yoktur. Bu hâdi
senin mesulleri vardır. Heyetler teşekkül etti, 
mesuliyet zanlıları tesbit edilerek bunlardan bir 
kısmı mahkemeye verildi. Bir kısmının da, lü
zumu muhakeme karârı alınmak üzere, Şûrayı 
Devlete şevki yapıldı. Hayır, bunları kabul et
miyorlar, illâ Nafıa "Vekâletinin mesuliyeti var
dır diyorlar. Yalnız beyefendiler şunu söyli-
yeyim ki, birçok işlerin yapıldığı memlekette 
bu hiçbir zaman müdafaa edilecek bir şey de
ğil, üzücü bir hâdisedir. Bir tek hâdiseye baka
rak teknik elemanı itham etmek yanlıştır. 

Kısa bir zaman evvel ispanya'da bir baraj 
yıkıldı. Amerika'da yüz binlerce tonluk silolar 
çökmüştür. Bunların olmaması icabeder ama 
teknik, birçok şeyler kazanıyor böyle hâdise
lerden. Bunların olmasından korktuğumuz za
man birçok işlerden mahrum kalırsınız. Şüp
hesiz bunların olmaması için gayretler sarf edil
melidir. Hâdiseyi böyle mütalâa etmek icabeder. 

Şimdi gerek muhteva ve gerekse üslûp iti
bariyle zevkle dinlediğim Vedat Mengi arkada
şımızın temas ettiği bir noktaya geleceğim, i l 
yollarının Karayolları bünyesine alınması mev
zuu, Bütçe Encümeninde ifade ettiğim gibi, 
prensibolarak karara vardığımız bir hâdisedir. 
imkânlarımız nispetinde ve çokı kısa bir zaman
da vilâyet yollarını Karayolları içine almak 
ye bunu programa bağlamak hususunda karar
lıyız. imkânlarımıza göre bu yer alacaktır. 

Köy içme suları mevzuuna gelince: Vedat Bey 
arkadaşımız ve diğer arkadaşlarımıza memnu
niyetle arz etmek isterim; içme suyu olmıyan 
10 bin. köyümüz kalmıştır. Hakikaten bunlara 
su getirilmesi teknik bakımdan güçtür. Onun 
için geri kalan bu on bin köyü Su İşleri Umum 
Müdürlüğüne doğrudan doğruya almak kararı
na varmış bulunuyoruz Kanunda gerekli tadi
lâtı yapacağız. (Soldan; alkışlar) 

Dürüst çalışan mütaahhitlere hakikaten ih
tiyaç vardır. Mütaahhitlerin sicilleri tutul
maktadır, mütaaddit işleri olan mütaahhitlere 
yeni işler vermemek öıususunda gayet hassas 
davranıyoruz. Türk mühendisiyle, müteahhidiy-
le ecnebi mühendis veya mütaahhit arasında ay
rılık diye bir şey yoktur. 

. 1959 0 : 1 
Sabit kâr usulü yalnız büyük barajlarımızda 

tatbik edilmiş bir usuldür. Bunların tatbikini 
şartlar icabettirmiştir. Büyük krediler, ecnebi 
sermaye ve sairenin neticesinde bunlar olmuş
tur. Bu itibarla yerli mütaahhitle' bağdaşmıyan 
taraflar vardır. Zaruri olmadıkça sabit kâr usu
lüne pek gitmemekteyiz. 

Nihat Sargınalp arkadaşım Bütçe Komisyo
nunda söylemişlerdi, burada da tekrar ettiler. 
Şartnamelerde bir beraberlik temin etmek, doğ
rudur, üzerinde çalışıyoruz. 

Şu ciheti de ifade edeyim, kendileri de sevi
neceklerdir ; bu sene ilk defa sadece daireler ara
sında fiyat birliği değil, âdeta Türkiye'mizin her 
köşesinde fiyat birliğini icabettiren bir hususa 

' varmış bulunuyoruz. Yani Kastamonu'da, istan
bul'da, Erzincan'da, Sinob'da ve Samsun'da ek
siltmeye çıkardığımız işler, aynı fiyatlarla çıka
cak. Böylesine bir ortalama fiyatı tesbit ettik. 
Hattâ sadece Nafıa Vekâleti değil, diğer vekâ
letlere de emir göndermiş bulunmaktayız. Yani 
bunlar üzerinde vekâletimiz durmakta ve çalış
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar, vakit çok geç oldu, 
tekrar teşvikkâr sözleriniz, tenkidleriniz, irşat
larınız vekâletimiz ve mensuplarına karşı gös
terdiğiniz itimat ve bunun delili olan büyük pa
ralar dolayısiyle teşekkürlerimi sizlere arz eder
ken, verdiğiniz bu imkânları bu memleket için 
en hayırlı şekilde kullanan ve bunun için cidden 
büyük feragat ve fedakârlıkla çalışan vekâleti
miz mensubu muhterem arkadaşlarıma, hepini
zin hissiyatına tercüman olduğuma kaani bulu
narak, şükranlarımı arz ederim. (Soldan, bravo 
sesleri, sürekli alkışlar) 

REÎS — Ömer Başeğmez. 
ÖMER BAŞEĞMEZ (Kayseri) — Sayın ar

kadaşlarım, ilk defa böyle bir topluluğa hitab-
ediyorum, ufak tefek kusurlarım olursa affmızı 
rica ederim. Beni bu konuşmaya sevk eden, Sey
han barajının "faydasızlığı hakkında Bütçe En
cümeninde konuşan bir Adanalı mebus arkada
şımızın konuşmasıdır. Yoksa burada konuşma
nın zorluğunu takdir ederek tekrar özür diliyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, 
ömrünün 40 senesini Çukurova'da, Adana'da 

geçirmiş bir arkadaşınızım. Bu 40 senenin 35 se
nesinde Seyhan ırmağının beyaz altın diyarına 
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ve bu diyarın çalışkan ve mert sakinlerine reva 
gördüğü zarar ve ıstırapların feryadını dinle-

v dim. 
Tanrıya çok şükür, bu memleketin hakiki 

dert ve ıstıraplarını bilen insanların iş başına 
gelmesi sayesinde Adana'mız, bu feryatlarını 
mazinin acı bir hâtırası olarak sadece hatırla
maktadırlar. 

Hakikat bu merkezde olduğu halde meselâ 
Seyhan barajının hiçbir fayda sağlamadığı yo
lunda bu çatı altında henüz kaybolmıyan sözleri 
sahibinin ağzından ifade edeyim : «Yukarda 40 -
50 bin dönüm arazi su altında kalnyş, aşağıda 
40 - 50 bin dönüm arazi taşıkmdan korunmuş
tur. Zait - nakıs netice sıfırdır» şeklindeki izan 
ve insaftan uzak beyanlar mazideki acı hatıra
ları canlandırmaktan -başka bir mâna ifade et
memektedir. 

înşasmâ^aşlancîığı günden itibaren ilim ve 
fennin karşısına köstebekleri çıkarıp âdeta bu 
muzip hayvanla zihniyet birliği yapanların bu 
gayretleri boşa çşktıktan sonra bu kabîl haki
kate uymıyan ve gülünç beyanlarla ortaya çık
malarını tabiî görenlerdeniz. Meselâ, Tanrının 
inayetiyle inşasına başlanan sulama kanalları
nın ikmalinden sonra Seyhan sularının mahsule 
zarar verdiği yavelerinin ortaya atılacağını da 
muhtemel görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Seyhan nehrinin yatak kapasitesi saniyede 

400 metre mikâptır. Devamlı sellerin tahripkâr 
faaliyetini bir dereceye kadar önliye bilmek 
için bilhassa 1948 taşkınlarından sonra alman 
basit tedbirlerle 800 metre mikâp kapatiteyi 
istiap edecek şeddeler meydana getirilmiştir. 
Ancak bu tedbirlerin normal taşkınları dahi ön-
liyemediği vatandaşın can ve mal emniyetini 
sağlıyamadığı görülmüştür. Bilhassa kış ayla
rında devamlı yağışlarla saniyede geçen su mik
tarı devamlı olarak 1 500 metrekübün üstünde 
olmuştur. Bir misal olarak 1936 da 2 550 metre-
mikâp, 1948 yılmda 2 100 metremikâp su geç
miştir. Bu iki seneye ait rakamlar içinde bir kı
sım vatandaşların hayat ve mallarını kaybettiği 
malûmdur. Bu eski devrin blânçosudur. 

Şimdi barajın fayda sağlamadığı ifade edi
len şu devrin hesabına bakalım. 

Seyhan nehri 1957 Aralık ayında 3 600 met
remikâp, 1958 Ocak ayında 3 000 metremikâp 
su geçirmiştir. Görüldüğü gibi rakamlar eski 
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korkunç senelere ait rakamların çok üzerinde
dir. Buna rağmen ve haklı olarak evvelce arz 
ettiğim beyanların sahibi mebus arkadaşlarımız 
bu hakikatleri bilmemektedir. Adanalılar rahat 
içindedir. Seyhan ırmağı artık zararsız hale gel
miştir. Arkadaşımız sadece büyük eseri, Seyhan 
barajını küçültme ve kötüleme yolundadır. Çift
liği Seyhan kenarında olan Arkadaşımız artık 
tünemek için ağaç aramıyor. Bunun rahatlığı 
içinde meselâ saniyede 2 500 metreküb su geçir
diği zaman 1936 yılında Seyhan'ın 120 000 
dönüm arazide tahribat yaptığını unutup, 1957 
yılında 3 000 metreküp su geçtiği zaman ancak 
40 - 50 bin dönüm arazinin taşkından korundu
ğunu iddia ediyor. 

Halbuki her yıl Seyhan ırmağının mili etin 
başına açtığı gaileleri pek iyi hatırlarlar. 11948 
de o zamanın Reisicumhurunu dahi Adana'ya „ 
koşturan taşkm şimdi mazidir. Azgın Seyhan 
artık bu milletin en küçügünclen en büyüğüne 
kadar hiç kimse için gaile değildir. Vatandaşın 
canı ve malı emniyet altına alınmıştır. 

Teşebbüsler burada da bitmemiştir. Çukur
ova'da daha çok mahsul alınması için sulama pro
jesinin tatbikine başlanmıştır. 

Şimdi meselenin ikinci kısmına gelelim. Yi
ne inkâr bataklığına sokulmak istenen hakikat 
lerin elektrik enerjisine taallûk eden kısmına 
geçelim. 

Beni bu konuşmaya mecbur eden arkadaşı
mız Seyhan hidroelektrik santralinden de istifa
de edilmediğini beyan buyuruyorlar. 

Bugün 36 000 kilovat takatinde bulunan 
santralinden elde edilen enerjiden satalan mik
tarlar 1956 da 45 '255 427 kilovat, 1957 de 
97 295 544 kilovat, 1958 de ise 125 073 430 kilo
vat saattir. Bu satılan miktarları elde etmek için 
yalnız 1958 senesinde 31 200 ton mazot tasarruf 
edilmiş bulunmaktadır. Böylece senede 22 mil
yon 417 512 liralık döviz yalnız mazuttan tasar
ruf edilmektedir. 

Bunun yanında kendi devirlerinde kilovat 
saati 45 kuruş olan enerjinin bugün sanayice 
9 kuruş, diğer istihkak sahiplerine 15 kuruşa 
verildiğini de gözden uzak tutmamak lâzımdır. 

REÎS — Vaktiniz tamam Ömer Bey. 
ÖMER BAŞEĞMEZ (Devamla) — Bir sa

niye Reis Bey. . 
tşte arkadaşlar bütün bu hakikatleri ret ve 

inkâr edilip Seyhan barajı bir fayda sağlamıyor 
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gazetelerine propaganda.... (Soldan, gürültüler) 

REÎS— Rıza Bey, kifayet takriri aleyhinde 
söz aldınız, mevzu harici konuşuyorsunuz... 

RIZA TEKELÎ (Devamla) — Benden önce 
konuşan arkadaşımız hâdiseleri tahrif ederek bu
rada beyanda bulundular. (Gürültüler) Bunun 
izah edilmesi için bana söz verilmesini rica ede
ceğim. 

RElS — Kifayeti reylerinize arz ediyorum. 
m Kabul edenler... Etmiyenler... Kifayet kabul edil

miştir. ^ 
Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 

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

P. Lira 
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diye hakikatten olduğu kadar akıl ve iz'andan 
uzak iddialarla ortaya çıkıyorlar. 

Ama buna rağmen her türlü inkâr ve kara
lama politikalarına rağmen Türk vatanını, daha 
mamur bir hale getirmek üzere kervanımız .selâ
metle yürüyecektir. (Soldan alkışlar) 

RElS — Efendim, müsaade edin, kifayet var 
okutuyorum. 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Arkadaşı
mı müdafaa sadedinde konuşacağım. 

REÎS — Arkadaşınız kendini müdafaadan 
âciz mi? 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Müsaade 
edin sual soracağım.. Kifayet takriri geliyorsa 
hem Nizamnameye,ademiriayetten söz istiyorum. 
Kifayetin aleyhinde. 

REÎS — Sual sormak istediğin için mi? (Gü
rültüler) Müsaade edin, maddeyi okuyalım: (Su
aller söz bittikten sonra sıra ile sorulur.) Suâller 
de kifayeti müzakerenin, şümulü dahilindedir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Ne zaman so
rulur bu Mecliste soru? 

REÎS — Dahili Nizamname ne zaman müsa
ade ederse o zaman sorulur. 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Bir daki
ka efendim. Nizamnameye ademiriayetten söz is
tiyorum. Çünkü usul meselesine kifayet takad
düm eder. Usul bakımından söz istiyorum. 

REÎS — Anladım muhterem kardeşim. Usul 
bakımından söz vermek için, usulün nesi hakkın
da konuşacağınızı sordum, sual hakkında dediniz. 

ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) — Nizamna
meye ademiriayetten. 

REÎS — Hangi bakımdan efendim? 
ABDULLAH KÖKSEL (Devamla) — Sual 

sorma imkânı bahsedilmemiştir. 
REÎS — Nizamname gayet sarihtir, bahsetti

ğiniz meselede size soz vermiyorum. 
Kifayeti okutuyorum efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Nafıa bütçesinin heyeti umumiyesi üzerindeki 

müzakereler kâfidir. Reye vaz'ını arz ve teklif ey
lerim. 

Kayseri Mebusu 
D. Turan 

REÎS — Buyurun Rıza Tekeli Bey, kifayet 
aleyhinde. 

RIZA TEKELÎ (Adana) — Muhterem arka
daşlar, Ömer Başeğmez arkadaşımızı sırf Adana 

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

201 Maaşlar . 4 527 950 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; bu 201 nci maaşlar faslının (Vilâyet
ler memurları maaşı) maddesi geçen yıla nispetle 
azalmıştır. Bendeniz mütaaddit kereler Sayın 

* Nafıa Vekilinin beyanatım gazetelerde okudum. 
Vekil Bey bâzı vilâyetlerde vatandaşların karşısı
na geçerek; mebuslarınız sizin dertlerinizi, işleri
nizi takibetmek için bana gelmiyorlar, diye aslın
da vilâyet teşkilâtının yapması lâzımgelen işleri 
mebuslara gördürmek gibi bir ruh haleti içinde 
konuşmaktadır. (Soldan; gürültüler) 

REÎS — Fethi Bey, bunun fasılla ne alâkası 
var. Bu, mevzuun tamamen dışındadır. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Bir daki
ka. İstediğiniz gibi konuşayım öyleyse.' 

Vekâletin vilâyetler memurları vilâyetleri da
hilindeki işleri merkeze göndermekten âciz mi ka
lıyorlar, kifayetsiz mi kalıyorlar? 

REÎS — Maaşlardan bahsediniz. Kasten mev
zu dışına çıkıyorsunuz. Sizi sadede davet edi- . 
yorum. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Efendim, 
maaşlar azalmış, kadro yarı yarıya düşmüş. 

REÎS — Bile bile konuşuyorsunuz, Beyefen
di. Sizi ikinci defa sadede davet ediyorum, aksi 
takdirde sözünüze devam ettirmiyeceğim. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Şimdi ben 
Vekil Beyden rica ediyorum, tahsisat azalmış, 
kadrolar yarı yarıya düşm&ş. VekÜ Bey de çikâ-
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yetçidir, beyanatını okudum. Kadrolar eski' ha
liyle vilâyetlerin derdine yetmezken, aksine ola
rak bu azalma nereden ileri geliyor? Bu şekilde 
çalışmalar devam edecek mi? Etmiyecekse ben ta
dil teklifi getireceğim. 

EEÎS — Efendim, fasıl hakkında tadilname 
yoktur. Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Vekil Beyden sordum, lütfen cevap versinler. Ben 
tadil teklif edeceğim. 

REÎS — Oylamaya geçildi, beyefendi. 

F. Lira 

202 Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

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

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımla* 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS ~- Kabul edenler... Et-

193 000 

050 000 

200 000 

141 600 

1 500 

230 000 

2 100 

92 500 
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302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

422 

448 

451 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS -*< Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
•Yapı ve yapı malzemesi teknik 
araştırma umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edilme
si hakkında 6696 sayılı Kanun 
gereğince teşekkül edecek ko
misyon azalarına verilecek üc
retler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

Lira 

19 500 

4 000 

134 000 

14 200 

17 411 

310 000 

21 500 

15 000 

15 000 

50 000 

150 000 

16 000 
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27 000 
452 Staj masrafları 

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

501 Geçen yıl borçları 20 000 
RElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

502 Eski yıllar borçları 4 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir 

741 Yapı işleri ve esaslı onarma
lar 73 088 739 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, 

(Yapı işleri ve esaslı onarmalar) faslında ben
denizin öğrenmek istediğim bir iki husus var
dır. 

Evvelâ bu yapı işlerinde bölgelerin iklim 
şartları ve malzeme tipleri tesbit olunmakta mı
dır? Müşahedemize göre bölgelerin iklim şart
ları gözetilmeden bu resmî inşaat yapılmak
tadır. Meselâ Hükümet konakları çok soğuk 
memleketlerde, meselâ kendi vilâyetimde na
sıl yapılmakta ise Adana'da, İzmir'de de aynı 
tipte ve aynı malzeme ile yapılmaktadır. 
Belki tipler değişmektedir, ama malzeme aynı
dır. Divan, tavanı hepsi beton, bilhassa kış 
aylarında vatandaşın düşmesini mümkün kıla
cak şekilde mücellâ satıhla yapılmaktadır ve 
aynı zamanda ısınma imkânı da yoktur. Bâzı 
binaların bacaları çekmemekte ve helaları ak-
mamaktadır. Bilhassa Kars vilâyeti dâhilinde 
yapılan sağlık merkezlerinin bacaları ve hela
ları bu şekildedir. Kars'ta bir lise binası var, 
esjri kışladan tadil edilmiştir, bacaları unutul
muştur, kalorifer de halen konmamıştır, belki 
iki, üç sene sonra yapılacaktır. Kalorifer ya
pılıncaya kadar binanın sıvaları, camlan, dı-
varları harabolacaktır. Bunlann esaslı tetkika 
tâbi tutulması ve bu suretle yapılan binalar
dan bir an evvel istifade imkânları sağlanması 
mümkün olur zannediyorum. Bilhassa bu lise 
binası 4 - 5 seneden beri türlü şekillere girmiş, 
türlü tadillere uğramış, halen <$e istifade edile
cek hale gelmemiştir. Bunlan mütahassıs ve 
fen adamlan nasıl yapar bilmem. Sayın Vekil
den istirham ediyorum, bunu tetkik ettirsinler. 
Lisenin kaloriferi yerlesineeye kadar camları l 
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kırılacak, yağlı boyalan dökülecektir. Böyle 
yeni binalar yapılırken o mahallin iklim şart
lan ve malzeme ihtiyaçtan düşünülmesi lâzım
dır. Bu lise binası tadil edilmektense Kars'ta 
arsa ucuz ve boldur, bu bakımdan yeni bina
nın daha ucuza malolacağı kanaatindeyim. Ye
ni bir bina yapılsaydı hem daha ,ucuz olurdu, 
hem ihtiyaca cevap verirdi. Eski bir kışlı tadil 
edilmiştir, ne ışığı vardır, ne koridoru vardır. 
Hulâsa hiçbir bakımdan lise olmaya elverişli 
değildir. Paralar heder olmuştur, yazık olmuş
tur. 

REİS — Buyurun, Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar; birçok kazalarda hükümet ko
nağı yoktur. Devlet memurlan müteferrik bi
nalarda vazife görmekte ve bu yüzden vatandaş 
zaman kaybettiği gibf ilgililerce işlerin mura
kabesi de yapılamamaktadır. 

Her sene bütçeden büyük miktarlarda bâzı 
şehirlerin imanna ve müesseselere yardımda 
tereddüdedilmiyor. Bundan memnun olmakta
yız. Ama küçük kasabalann da imanna medar 
olacak Hükümet konaklan inşası ihmal edil
mekte ve âmme hizmeti de lâyıkiyle görülme
mektedir. Bu Hükümet konaklan inşası işi bir 
programa bağlanmış mıdır, Hükümet konağı 
bulunmıyan kaza ve nahiye adedi ne kadar
dır? 

Bu sene yapılması mutasavver kaç Hükümet 
konağı vardır? Bu hususta bilgi verilmesini 
Sayın Vekilden rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; fazla konuşmaya vakit yoktur. Yal
nız bâzı mevzulara bir iki kelime ile temas ede
ceğim. 

Maraşta bir lise binası vardır, bu lise binası 
hakkında heyeti fenniye yıkılacaktır diye vak
tiyle rapor vermişti. Bina geçenlerde bu yüz
den tahliye edildi ve binlerce lise talebesi ve 
ortaokul talebesi perişan vaziyettedir. Bu birifc, 
ne zaman yapılacaktır. Bu işe başlanıp başlan-
mıyacağım vfekil bey izah ederlerse memnun 
olurum. 

Yine Maraş 'ta 'Hükümet konağına başlanmış
tır. İki seneden beri iskelet halinde bina dur
maktadır, mütaahhidi de ortada yoktur. 
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Yine Göksün kazasında bir Hükümet konağı 

yapılmıştır ama bir kısım işleri bitirilmemiş
tir, mülaahhit de ortada yoktur. 

Şimdi, benim vekil beyden ricam, arz etti
ğim bu üç binanm inşasının ele alınması ve ik
mal edilmesinden ibarettir. 

Bu fasılda söyliyeceğim başka bir şey daha 
var: Şurada burada gördüğümüz çöküntüler
den anlaşılmaktadır ki, mütaahhitler bâzı iş
leri çürük yapmaktadırlar. Bu sebeple vekâlet 
kontrol mühendislerinin çok dikkatli olmaları 
icabediyor. Vekâlet projeler üzerinde iyi tet
kik edebilir ama esas iş vekâlet kontrol mühen-
dislerindedir. Bunlar üzerinde iyi durmak lâ
zımdır. ' 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Faslı kabul edenler... Etmiyenter... 
Kabul edilmiştir. 

F. 
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760 
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5011 ve 5855 sayılı kanunlar 
gereğince Büyük Millet Mec
lisi binası ve eklentileri yapımı 9 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Memur lojmanları yapımı mas
rafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Et- | 
miyenler... Kabul edilmiştir. ! 
63X3, 6594 ve 6595 sayılı ka- I 
nunîar mucibince kurulacak | 
üniversitelerin bilûmum inşa- i 
at ve tesisat masrafları 9 000 000 j 
REÎS — Kabul edenler... Et- | 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesine bağlı Cebeci Hasta
nesi doğum, Çocuk, Akıl ve 
fröğüs klinikleri inşası kat ilâ
veleri ve ikmalleri masrafları 2 000 000 
REÎS —. Kabul erdenler... Et-. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7026 sayılı Kanun gereğince 
Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesinin ilâve in
şaatı masrafları ' 2 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 
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7007 sayılı Kanlın gereğince 
T. B. M. Meclisi yeni binasiyle 
müştemilâtının tefriş ve tezyin 
işlerinin yapılması masrafları 2 000 000 

REÎS — • Adnan • Çalıkoğlu. 
ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak) — Muhterem 

arkadaşlar, ben belki bu konuşmayı yapmıya-
caktım, fakat vekillere soru sormak imkânının 
kapandığını biraz evvel anlamış olduğum için 
içimden gelen bir tecessüsle söz aldım. Büyük 
Millet Meclisi binasının tefrisatiyle birlikte ne 
zaman ikmal edileceği ve ne zaman oraya taşı
nacağı hususu beni hakikaten meraka sevk etti. 
Tahmin ederim, sayın mebuslar ve efkârı umu
miye de aynı meraktadır. Vekil bu hususta iza
hat verirlerse kendilerine müteşekkir kalırım. 

Hürmetlerimle. 

REÎS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) 

—- Önümüzdeki yıl toplantısını, yani Kasımdaki 
toplantıyı yeni Meclis binasında yapmak için 
elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz. înşallah 
önümüzdeki seneyi bu binada açmak nasibolur 
efendim. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

763~T367, 5843 ve 6213 sayılı Ka
nunlar gereğince hava mey
danları yapımı için girişilecek 

Lira 

yüklenmeler 9 800 000 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) -— Muhterem arka

daşlarım, biraz mahallî bir meseledir ve daireî^ 
intihabiyemi ilgilendirir, bu sebeple özür dile
rim. Ne yapalım, bu da bir vazife., . 

Bizim Van'da yapılmakta olan bir hava mey
danı vardı, bir arızaya uğramıştı. Vekil Beye, 
de şahsan bahsetmiştik. Bir beton kaplanacaktı, 
Buna ait para bu tahsisat içerisinde midir? Bu 
tahsisatla mı yapılacaktır? 

îzin verirlerse Sayın Başkanım, tekrar kür
süye çıkmamak için mütaakıp fasla ait bir ricam 
daha olacaktır. O da Van - İran .hattı... İranlı
larla yapılmış olan bir Ajılaşmaya göre bu hat-
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larm 3 sene içerisinde hududa ulaştırılması ta-

, ahhüdedilmişti. Bu defa Karaşi toplantısında 
bir beşaret haberi, ra,dyo tarafından (Vatan Cep
hesine iltihaklar) haberinden sonra bildirilmişti. 
Bedeli Devolopman fonundan ödenecekti. Hattâ 
bunun ihalesi de .yapılmıştı. Mukavelesi Ameri
kan yardımına talikan tasdik edilmemişti. Bu
nun hakkında malûmat lütfetsinler, rica ediyo
rum. 

REİS — Sait Erdinç. 
SAİT ERDİNÇ (Van)' —" Muhterem arka

daşlarım, Van Hava Meydanının inşaatı ha
kikaten hayırla anılacak bir eserdir. Yalnız bu 
eserin bâzı noksanları vardır. Bu noksanlar da 
ikmal edilirse eser hakikaten dört başı mamur 
bir hale gelecektir. 

Bu noksanları arz ediyorum: Birincisi; Mey
danın kaplaması yapılmamıştır. 2,5 santimlik 
pistin muhafazası maksadiyle asfalt kaplama 
yapılmışsa da bunu kaplama kabul etmiye im
kân yoktur. Meydanın 6 santim kalınlıkta bir 
asfalt ile veya betonla kaplanması lâzımdır. 
İkincisi : Bu güzel esere uygun tam pistin du
rak mahallinde bütün ihtiyaçları karşılıyacak, • 
bir terminal •binanın yapılması icabeder. Halen 
kullanılan bina pistten uzak, ihtiyaca kâfi gel-
miyen kerpiç yapıdır. 

Üçüncüsü : Dört motorlu uçakların iniş ve 
kalkış yapması için yeni bir istimlâke gitmeden 
mevcut pistin beş yüz metre daha uzatılması 
gerekir. 

Dördüncüsü *: Sisli havalarda ve geceleri 
uçakların meydana inip kalkabilmesi bakımın
dan pistin aydınlatma tesisatına ihtiyacı vaiz
dir. 

Bu meydanın iyi bir eser olebilmesi için arz 
ettiğim noksanların ikmalini rica ederim. 

REİS — Mehmet Hazer! 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz Kars Hava Alanının ne za
man yapılacağını ve nasıl ikmal edileceğini öğ
renmek istiyorum. Bu haya alanının üçüncü 
sırada olduğunu evvelce öğrenmiş idik. Fakat 
bu sene beşinci sırada beklediği ifade olundu. 
Acaba hangi sebeple böyle olmuştur? 

Kars Hava Alanının sahası müsaattir. İs
timlâki icabetmiyen, masrafa lüzum gösterrai-
yen bir sahadır. Çok eskiden mevcuttur. Ye
ni sisteme göre pistler* ve tesisler kurulacaktır. 

Bir taraftan Münakalât Vekâleti orada bâzı 

tesisler kurmaktadır. Kars Ha^a Alanının* çok 
evvelden mevcudolması ve askerî ve ticarî ba
kımdan ihtiyaçlara cevap veren bir hava alanı 
olduğu halde yapılmaması izah edilemez. Yazın 
daha iyidir. Küçük tayyareler inmektedir. Fa
kat bunun dışında bu geniş müsait alandan is
tifade edilmemektedir. Sayın Çakandan bu işin 
bir an evvel intacedilmesini istirham ediyorum. 
Bilhassa üçüncü sıradan beşinci sıraya geçiril
mesi sebebini öğrenmek istiyorum. 

Bir daha huzurunuzu işgal etmemek için 
ifade edeyim; K*ars Demiryolunun sekiz sene
de bitirilmiyen inşaatının ve bilhassa demiryo
lunun toprak tesviyesinin, toprak işlerinin ne 
zaman bitirileceğini malzemesinin temini için 
şimdiden ne hazırlık yapılacağı hususunun iza
hını istirham ediyorum. 

REİS— Nafıa Vekili! 
NAFIA VEKİLİ TEVFİK İLERİ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşlar, Van hava meydanı 
hakkındaki şikâyetleri Van'a gittiğim zaman 
mütehassıslarla beraber yerinde tetkik ettim. 
Haddizatında birtakım arızalar var. Fakat ifa
de edildiği kadar değildir. Bu kış devresinde 
seferlerin emniyetle yapılabilmesi için icabeden 
tedbirler alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki mev
simde de parayı Hava Meydanlara verecek, Ka
rayolları kendi teşkilâtı ile bu meydanın sathi 
kaplamasını yapacaktır. 

Van - Kotur hattı, dedikleri gibi, bizim ta
rafımızdan ihale edilmek safhasına gelmiştir. 
Van'dan itibaren İran'a kadar bu demiryolu 
Bağdad Paktının müşterek projeleri meyanın-
dadır. İran'la beraber yapı*amız icabeder. Bu
nu bizim İran'a kadar yapmamız lâzımdır. Iran 
yapmadıkça bizim yapmamız 'birşey ifade etmez, 
netice alamayız.- İran henüz hazır'olmadığından 
bütün hazırlıklarımız tamam olduğu halde bu se
beple önümüzdeki Temmuz ayına ihaleyi talik 
etmiş, bulunuyoruz. 

Kars hava meydanının 3 ncü dereceden 5 nci 
mertebeye inmesi sebebini sordular. Şunu ifa
de edeyim ki; meydanların yapılması bize aittir, 
sırasını tesbit münakalât Vekâletine râcidir. Mü
nakalât Vekâleti bize, şu meydanı yap der, biz 
de yaparız, önümüzdeki sene Kars hava mey
danı için hiçbir tahsisatımız ve teşebbüsümüz 
yoktur. 

Anteb - Karkamış hattının, altyapısı biten 
hattın ray mukavelesini de yapmış bulunuyoruz. 
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Kars tren ^.attmın da önümüzdeki inşaat 

mevsiminde altyapısı tamamen bitirilecek, 1960 
yılında da onun raylarını, tıpkı Anteb - Kar-
kamış hattında olduğu gibi, ikmal edeceğiz 
efendim. 

RE ÎS — Faslı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

776 Demiryolları yapım masrafları 135 665 000 

REÎS — Nihat Sargınalp. 
NİHAT SARGINALP (Gümüşane) — Mü

saade ederseniz buradan arz edeyim: 
Efendim, Fasıl 776/41 70 450 000 alınmış

tır. Prim veya kur farklarıdır. Halbuki esbabı 
mucibe lâyihasının 456 ve 457 nci sayfalarında: 

Elâzığ - Van hattı ihale edilen mal
zeme primi 35 600 000 
Gazianteb - Karkamış rayları primi 27 850 000 
tthal malzemesi primi 11 000 000 

74 450 000 
olması lâzım. Bu takdirde 776/40 da 19 200 000 
değil 15 200 000 lira olması lâzım Hepisi 
89 650 000 eder. 

REÎS — Rakam yekûnu 74 milyon olduğu 
halde yanlışlıkla 70 milyon olarak geçmiştir 
diyorlar. 

BÜTÇE ENCÜMENİ iff. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — Müsaade ederseniz maddeyi tet
kik edelim. 

REİS — Şu halde o faslı tetkika bırakarak 
diğer fasıllara devam ediyoruz. 

F. Lira 

783 

790 

791 

Limanlar yapım masrafları 133 650 000 
REİS - - K a b u l edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İkizdere Hidro - Elektrik San
tralı inşaatı için (Sarf şekli İc
ra Vekilleri Heyetince karaır-
laştırılır) 3 908T 000 
REİS —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yatırım hizmetleri muvakkat 
vazife harcırahı 860 000 

REİS — 791 nci faslı reylerinize arz ediyo-
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rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
mistir. 

Kabul edil-

REİS — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 
bütçesine geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar dışında ka:-
lan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 29 143 764 lira ve yatırım 
masrafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 481 805 001 lira tahsisat 
verilmiştir. 

RE IS — Fasıllara geçiyoruz. 

F . 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS — Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REtS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara1 yardımcı personelin 
ücretleri 
REÎS —• Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil'bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 741 002 

634 000 

11 277 890 

788 000 

65 100 

1 500 

200 331 
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21Q Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

305 Merkez kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler...- Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 
REİS,— Kabul edenler... Et-
miyenjer... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 numa
ralı Kanun gereğince teşekkül 
edecek komisyon azalarına ve* 
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2 100 

61 875 

70 000 

10 000 

150 000 

40 000 

7 000 

124 370 

6 500 

12 000 

30 000 

400 000 

Lira 

rilecek ücretlerle bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafla-rı 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırah 
ve masrafları " 224 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 69 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar, sergi ve teşhir masraf
ları 5 001 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

,miyenler... Kabul edilmiştir. 
502 Eski yıllar borçları 3 200 

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

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

507 6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 yılı istikrazı 12 170 895 
REÎS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

752 Satmalınacak taşıtlar 1 
REİS.—• Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

771 6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak , 
işletmeler döner sermayesi 200 000 ' 
REÎS — Kabul edenler... Et-
fniyenler... Kabul edilmiştir. 
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786 3132, 4100, 4641), 5259, 5977, 
6089 ve 7030 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yeraltı ve 
yerüstü su işleri 459 060 000 

' ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak).— Muhte
rem arkadaşlar; bu mevzuda küçük sulama ve 
sel taşkınlarını önlemek ve bataklıkların kuru-

, tulması için ittihaz edilmesi lâzımgelen tedbir
ler üzerinde durmak istiyorum. 

Barajlar ve büyük sulama işleri yanında 
küçük vüs'atta sulamaların memleket ziraati 
bakımından ehemmiyetini takdir etmek lâzımdır. 

Ancıftc bu problemin Nafıa Vekâleti tarafın
dan esaslı olarak ve hattâ lüzumu kadar ehem
miyette ele alınmadığı görülmektedir. Halbuki, 
bilhassa zirai sektöre yardımcı ve dolayısiyle 
millî gelire sağladığı faydalar bakımından bu 
işe çok daha ziyade kıymet verilmesi iktiza eder. 
Verimsiz topraklarda kurulmuş köylerimizin su
lama işlerinden mahrum olmaları sebebiyle du
çar oldukları iztıraplar küçümsenmiyecek vazi
yettedir. 

Ben bunun nıisialini kendi se^im dairemde 
ve Uşak'm Banaz kazasının eomburt ovası mınta-
kasında müşahede ettiğim için bu mevzuda söz 
almak zaruretini hissettim. Mezkûr ova tamamen 
bozkır vaziyetindedir. Mera olabilecek vasıfta da 
değildir. 

Bu ovanın etrafında 7 - 8 köy vardır. Köyle
rin etrafı engin ormanlarla çevrilidir. Bu köy
ler halkı geçimlerini meşru veya zaruret tah
tında gayrimeşru olarak orman mahsullerinden 
temin etmektedir. 

Bu ovaya bakın Murat dağlarında Çokrağan 
suyu diye anılan bol miktarda bir su vardır. 
Ve seviyesi ovaya nazaran çok yüksektir. Bu 
suyun bir kısmının akıtılması cüzi masrafla 
mümkün olacaktır. Bu suretle de burada mes
kûn 5 - 6 bin nüfus refaha kavuşacaktır. Sayın 
Vekâlet ve Su İşleri Umum müdürlüğünden is
tirhamımız bir an evvel etüde geçmesidir. 

Bunun yanında sellerin önlenmesi için alı
nan, tedbirlerin de daha esaslı bir tarzda tatbik 
edilmesidir. 

Köy ve "kasabalarımızın ortalarından geçen 
küçük derelerin taşkın hallerinde yaptıkları tah
ribatlar büyük zararları mucip olmaktadır. j 
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Faraza Uşak merkez kazası içinden geçen 

ve Dokuzsele tâbir edilen suyun yıllarca tah
ribatı mevsuktur. 

Bunun gibi Banaz kazası içerisinden geçen 
meşhur Banaz çayının tahribatının önlenmesi, 
Sivaslı kazasının taşkın sulara karşı korunması 
ve Ulubey Hamamdere bataklığının kurutul
ması işlerinin bir kısmının etüd safhasında!'.. 
plân safhasına ve bir kısmının da etüd edilme
sinin! âcil bir zajruret olduğunu bu vesile ile 
arz etmek isterim. 

/ Şu 'a rz ettiğim mahallî misallerle küçük 
sulama ve su tahribatlarını önlemek ve batak
lıkları kurutmak dâvasının mevzii işler tarzın
da telâkki edilmemesi lâzımdır. Zira bu küçük 
ünitelerin birleşmesinden bütün bir memleket 
sathı doğmaktadır. 

' REİS — Ahmet Yılmaz. 
AHME'r YILMAZ (Sivas) — Aziz ve muh

terem arkadaşlarım; Nafıa Vekâleti Devlet Su 
İşleri Dairesinin vatandaşların menfaati için 
yapmış olduğu çalışmalarını hassasiyetle takib-
etmekte olduğumuzu ifade etmek isterim. Ar
kadaşlar, bizim endişemiz, bizim dâvamız yapı
lan işlerin plânsız programsız olduğudur, yok
sa Nafıa Vekâleti bir şey yapmıyor demiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; biz hakikatleri oldu
ğu gibi söyliyen ve hakikatleri olduğu gibi ifa
de eden insanlarız. Yapdmıyan ve yapılaımyan 
noksanları ve suiistimallerin bir kere daha bu
rada tekrarlanması ve söylenmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz. Bir hakikati böylece ifade 
ederken muhterem arkadaşlarımdan neticeyi 
dinlemelerini istirham ederim. Arkadaşlar, Na
fıa Vekâleti hizmetlerini ifade ederken noksan
larını da burada ifade etmek isterim: 

Geçen sene de arz ettim: Bir sulama bendi 
yapılır, aynı su üzerinde bunun iki kilometre 
ilerisinde bir bent daha yapılır. Bu bentlerin 
birincisi 6 500 liraya çıkarken, ikinci suiama 
bendi 93 bin lira yapılır ve bu sulama bendi 
de iki ay ihtiyaca cevap vermez. (Mütaahhit -
mühendis) iki sıfatı üzerinde toplar, 15 - 20 
günde etüd ve projesini yapar ve mühendislik
ten istifa ettikten sonra mütaahhitliğe devam 
eder. Bu fenni şartlara uymıyarak yıpılan 
bent yıkılıp giderse bu hakikatleri burada Na
fıa Vekâletine ve Yüksek Meclisimize haber 
verdiğimiz zaman bunu takdir etmeniz icab-
eder. Bunun üzerinde hassasiyetle durularak 
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mütaahhit hakkında, katî rapor yeren mühen
dis hakkında kanuni takibat yapılarak tazmini 
cihetine gidilmeli, mesele örtbas edilmemelidir. 
Biz yapılan işleri takdir ve tebrik ederken, ve 
bundan dolayı teşekkür ederken yapılan suiis
timalleri de buraya getiriyoruz. Elimizi vicda
nımıza koyarak vatandaşların bize tevdi ettik
leri emanetleri hak ve adaletle tecelli ettirmek 
zorundayız. (Soldan; alkışlar) Mütaahhit ve 
mühendis hakkında sorum münasebetiyle arz 
ettiğim kanuni takibatın yapılmasını ve zara
rın tazmini cihetine gidilmesini tekrar arz edi
yorum. Belediyenin 6 500 liraya yaptırdığı su
lama bendi hakkında yapılan suiistimali haber 
veriyorum. Takibat yapılsın. 

REÎS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, barajlar için yapılan işler bu fasla 
konan tahsisatla karşılandığı için barajlar hak
kında konuşmak fırsatını bulmuş oluyorum. 

Gerek Sayın Vekil ve gerekse doğuştan Kay
serili ve fakat Adana'da oturur Ömer Başeğ-
mez, Seyfhan Barajı ile ilgili benim Bütçe En-
cümenindeki beyanatımı % seksen tahrif etmek 
suretiyle burada beyanda bulundular. 

Ben Maliye Vekâleti Bütçesinin heyeti umu-
miyesi üzerinde konuşurken Seyhan Barajını 
tenkid ettim; kasdım. yatırımların verimsiz ol
duğunu belirtmekti. Sanayi Vekâleti bütçesin
de de bunun üzerinde duracağız. Seyhan Ba
rajının sizinle bir ilgisi yok, barajın bizim za
manımızda projesi hazırlanmış idi... (Soldan; 
gülüşmeler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, devam 
edin efendim. 

RIZA TEKELİ (Devamla) — 25 milyon do
lar beynelmilel bankadan bunun için borç aldık. 
Her yıl 7,5 milyon lira faizi ödeniyor. Döviz 
tasarruf edeceğiz dedik ama bu da olmadı. 

Seyhan Barajının kuruluşunun üç gayesi 
vardır : 

1. Sulama; 
2. Selden koruma; 
3. Enerji; 
Kuruluşunun ana gayesi sulama idi, 1,5 mil

yon dönüm arazi sulayacaktı. Bu suretle pa
muk istihsalimiz iki misli artacak, dışarıya da
ha fazla pamuk satarak borçlarımızı ödiyecektik. 
Bu baraj sulama işlerini tahakkuk ettiremediği | 
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için borçlarımızı ödemek hususunda bize bir 
imkân hazırlamıyor. Üç tane türbinin yeri ha
zırlandı, her birinin.takati 18 bin kilovattır, iki 
tanesi monte edilmiş, bir tanesinin yeri boş dur
maktadır. Ben bunu tenkid ediyorum, iki tür
bin 36 'bin kilovat takatinde iken onlardan 20 
bin kilovat takatinde istifade edilir. Kablosuz-
luk yüzünden istifade edilemiyor, demedik. Ben 
demedim ki, enerjiden istifade edilemiyor. Ten-
kidlerimi Seyhan Barajı için, arz ederken eser 
tamamlanmadı, gayesinin ancak 4 te biri tahak
kuk ettirildi dedim ve bunu kabul edebilirim, 
4 te üçü, tahakkuk ettirilememiştir. Bunda ıs
rar ediyorum. Sulama kanalları da tamamlan
mazsa bundan hakiki istifade katiyen temin 
edilemez. > 

Maruzatım bu kadardır. (Sağdan; bravo 
sesleri). 

REİS — Mehmet Hazer! 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, bir 

zim İğdır' bölgesinde bir yeraltı suyu meselesi 
vardı. Üç "sene Su işleri Umum Müdürlüğüne 
gittik, temas ettik. Yeni malzeme gelecek ma-
kinalar gelecek,, dediler. Bir tane makina ver
diler, işe yaramadı. Halâ İğdır'ın, Araş'm «ça
murlu suyunu içen bu bölgesinde yeraltı suyu 
meselesi (halledilmemiştir. Bu makinalardan 
5 tane gelmişti, bundan iki tanesi İğdır'a, üç 
tanesi ise Konya'ya verilecekti. Konya'ya ve
rildi mi bilemem ama İğdır'a verilmedi ve İğ
dır halâ susuzdur. Çamurlu suyu içen bu böl
genin bu meselesi bir an evvel halledilmelidir. 
Gelen malzemeden bu iki makina verilecek mi, 
verilmiyecek mi? İğdır bu çamurlu suyu içme
ye yine mahkûm kalacak mı, kalmıyaeak mı? 
istirhamım budur. 

$EtS — Sait Erdinç! 
SAİT ERDİNÇ (Van) — Muhterem arka

daşlarım, iki meseleye temas edeceğim; birincisi 
Erciş ovasının sulanması işidir. Bir hayli para 
sarf edilen bu işin ikinci mütaahhidi olan Yol -
Köprü Şirketinin şimdi tasfiye halinde olduğu
nu öğreniyoruz. Eğer bu işi yarıda bırakılırsa 
yatırılan paralar heder olacaktır. Çünkü, ikmal 
edilmemesi halinde açılan kanalların, arazinin 
durumu icabı dolacağı kanaatindeyim. Bunun 
bir an evvel ikmalini temenniye şayan görüyo
rum. 

ikincisi de Doğu - Bayazit ovasının sulanma-
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sidir. Senelerce evvel bu sulama işine başlanmış, 
ve bir milyon liradan fazla bir para da sarf 

^edilmiştir. Fakat sonradan mevzuubahis sudan 
ovanın sulanamıyaeağı anlaşılmış ve iş tasfiye 
edilmiştir. Bir milyondan fazla paranın heder 
edilmiş olmasına rağmen hakikaten ova sulana-
mıyacak mıdır? Malûmat lütfetsinler. Hesapsız, 
plânsız bir şekilde bu paralar yokedildiğine, 
toprağa gömüldüğüne göre mesulleri hakkında 
ne yapılmıştır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Çok muhterem 

arkadaşlar, Sayın Vekil izahat verirken bana 
da iltifatlarda bulunmuş. Filhakika Bütçe Ko
misyonunda barajlar hakkında, Divanı Muha
sebat bütçesi sırasında bâzı mülâhazalar arz et
miştim. Sayın Vekille burada tekrar karşı kar
şıya mütalâa etmek istiyorum. 

Bu barajlar bugüne kadar memleketimizin 
alışmadığı bir usulden başka bir usulle ihale 
edilmektedir. Evvelce Artırma, Eksiltme usu
lüne göre ihale edilirdi. Şimdi ise maliye + kâr 
esasına göre memleketimizin alışmadığı yeni bir 
ihale sistemine bağlanmıştır. ' 

Bilhassa parasında istikrar olmıyan ve enflâs-
yoriist .femayüllerin mevcudolduğu bir memle
kette zaten öteki türlü ihaleler yürümemekte
dir. Bugün Nafıa Vekâletinde ihaleler büyük 
fiyat farkları gösterdiğinden işler yüzüstü kal
mıştır; benim dairei intihabiyemde de hava alam 
beş sene evvel ihale edilmiş, mütaahhit kaçmış-

... tır. Çünkü^ devam ederse daha büyük zararlara 
ağrıyacaktı. Maliyet + kâr sistemi fiyat tahav-
vüllerine uymadığı için kalmıştır. Yalnız bir 
müesseseyi kurarken kontrol sistemini, de bera
ber getirmelidir ki, bu ihaleler bu suretle yük
sek bir maliyete malolmasm. Nitekim görüyo
ruz, ihalelerin ilk tahminleriyle bugüne kadar 
yapılan sarfiyat arasında büyük farklar vardır. 
Elbetteki fiyat artışlarının bir kısmı da bu sis
temin mahiyetinden doğmaktadır, 1950 ile 1954 
arasında devlet kapılarının muhaliflere kapa
tıldığını biliyorsunuz, o zaman serbest olarak 
çalıştım. Birkaç Amerikan firmasının muhase
beciliğini yaptım ve maliyet 4- kâr hesabına göre 
birçok muhasebelerini tuttum. 

ŞEVKÎ HASIRCI (Bilecik) — Arkadaşla
rınızı vali yaptık. 

REÎS — Müsaade edin. 
FERÎD MELEN (Devamla),— îltica eden-
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leri vah yaparsınız. Ben iltica ve rica yapamam) 
Biz, haysiyet ve şerefimizle ekmeğimizi kazan
manın yolunu buluruz. 

ŞEVKÎ HASIRCI (Bilecik) — Ya Hamdi 
örhoıı oldu. (Sağdan, gürültüler) 

REİS — Burada bulunmıyan insanlar hak
kında konuşmayın. 

FERÎD MELEN (Devamla) — Bu işin ne 
kadar müşkül olduğunu yakînen bilirim. Sayın 
Vekil; «Gelsin bizim maliyet muhasebemizi tet-
kift etsin.» diyerek, beni davet etmiş. Böyle bir 
davetten haberdar olmadım. Memnuniyetle ya
parım; benim özlediğim şekilde ise emniyet ge
lir. Benim tetkik ettiğim müesseselerde müşkül 
olduğunu gördüm. Çalıştığım müessese mali
yet 4- kâr esasında bir hava alanı almıştı. Per
soneline dört beş bin lira aylık veriyordu. Son
ra, başka şartlarla ikinci bir iş aldı ve çalıştır
dığı adamlara yarı fiyatla çalışmalarını aksi 
takdirde işlerini bırakabileceklerini söyledi. 

Kemer Mukavelesi elimdedir, 77 milyondur. 
Yalnız Türk parası ile iç finansmanı 300 milyon 
liraya çıkmıştır. 

REÎS — Buyurun Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKÎLÎ TEVFÎK ÎLERÎ (Samsun) 

— Muhterem arkadaşlar, evvelâ Rıza Tekeli ar-
'kadaşımızm konuşmaları üzerine bir şey ifade 
edeyim : «Bunun projesi bizim zamanımızda 
yapıldı, parası da yine zamanımızda temin edilT 

di» dediler. Yapılan istikrazı tasdik eden ka
nunun numarası 5977 ve tarihi de 20 Haziran 
1952 dir. Kendi zamanlarında yapılmış bir istik
razdan 'bahsediyorlar ki, bu mevzuubahis de
ğil. 

Projesi de tamamen zamanımızda yeni ıbaş-
tan ele alınmıştır. Sonra Süleyman Kuraner ar
kadaşım ifade etti, 1948 yılı fezeyanını mütaa-
kıp zamanın Nafıa Vekili ileriye ait esaslı ted
birlerden bahsederken, tbiz burada bir Ibaraj ya
pıp bu gilbi fezeyanlarm önüne geçeceğiz, demi
yor. Badema tedbirler alınacağını, askere emir 
verildiğini, vatandaşa yiyecek götürüleceğini 
söylüyor ve bu şekildeki en iptidai tedbirlerden 
bahsediyor. 

Sonra, bizim zamanımızda yapıldı diyorlar. 
Bırakın ki, sadece biz Seyhan barajı ile övünü*-
yor değiliz. Daha düzünelerle baraj var ve ola
caktır da. Ne derseniz deyiniz, Seyhan barajı 
sadece takdirle karşılanacak bir eserdir. Başka 
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hiçbir faydası olmadığını kabul etsek bile sani
yede 3 "500 metre'küp su getiren Sey'han, bu ba
raj olmasa idi, bütün Adatfa'yı silip süpürebi
lirdi. Baraj ıbunu katî olarak önlemiştir. ; 

Fezeyah olduğu zaman ağaçların üzerine çı- j 
karlar, canlarını kurtarırlar diye ben söyleme- j 
dim, Ömer Başeğmez arkadaşımız söyledi. Bü-
tün Adanalılar da bunu bilirler. i 

Ferid Melen arkadaşıma arz edeyim; geçen • 
«ene yine gecenin bu saatlerinde bu bütçe ko- j 
nuşmaları dolayısiyle söylemiştim, (kendileri bu- j 
rada yoktu. (Ferid Melen'e hitaben) Sizin ko- | 
susmalarınıza temas ederek, su işlerinde tesis [ 
edilen maliyet muhasebe teşkilâtımızı görmeye 
davet ettim. Memnun kalacağınıza emin olduğu- ı 
mu söyledim. Sözlerim zabıtlarda mevcuttur, j 
Su işlerini maliyet muhasebesini görür fikirle
rinizi söylerseniz memnun oluruz. «Maliyet + 
sabit ıkâr sistemi alıştığımız bir sistem değildir» [ 
diyorlar. Doğrudur, fakat yaptığımız (bu baraj- | 
larda alışık olduğumuz şeyler değillerdir. Bir 
Hirfânlı, bir Sarıyar, bir Seyhan barajı yapmı-
ya »alışık mıyız? Bütün bir devre boyunca Hir
fânlı'mn beş yüzde biri olan Çubuk barajı ile 
onun üç yüzde biri 'olan bir Porsuk barajı ya
pılmıştır. Bu mukavele sistemi eserlerin hattâ 
mukavele müddetinden 3-4 ay evvel bitmesini 
sağhyan bir tedbirler manzumesi idi. Eğer alıştı
ğımız sistemle işe başlasaydık, Seyhan barajı 
hâlâ bitmemiş, Hirfânlı barajı daha senelerce 
sürebilirdi. Mütaahıhit 'bu sistemden istifade 
ederek elemanlarına fazla para vermiş olabilir. 
Fakat'bizim zamandan kazancımız o masrafla
rın çok ve !kat kat üstündedir. Biliyorsunuz, bi
zim ve sizin alıştığımız usulle yani, vahit fiyat ı 
usulü ile ihale edilmiş olan bir Porsuk (barajı 
10 senede 'bitti, hattâ 10 sene de mahkemesi bit
medi, etti 20 sene. \^ 

70 milyon 90 milyona çıktı diyorlar. Porsuk j 
•barajı 4,5 milyona ihale edildi. Fakat vahit fi
yat sistemi onun 13 milyona çıkmasına mâni 
olabildi imi? Yani alıştığımız sistem bunun da
ha pahalıya mal olmasına manî olamadı. O hal
de Iher işe en iyi tatbik edeceğimiz sistemlerden 
birisini seçmek mecburiyetindeyiz dedik ve bu 
sistemi seçmekle isabet etmiş olduk. Çalışmala
rımız neticesinde baraj bitti ve fbu barajdan her 
şekilde memleket istifade etti. Meselâ Alsancak 
limanında vahit fiyat sistemini tatbik ettik, (bu 
«jşİ&mle hem iş uzadı, hem de fazla tediyat yap- 1 
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mak zorunda kaldık. Ama mesele sistemlerin eri 
iyisini seçmektir. Ve (bunlar çok iyi bir şekilde 
'bitirildi ve çok istifade edildi. Bunlara verdiği
miz milyonlar yerinde verilmiş ve harcanmış
tır. Bir sene gecikmiş olsaydık, yapacağımız ta
sarruftan çok fazla zararımız olurdu. Bu işlerin 
maliyet muhasebesini tetkik edin, samimiyetle 
söylüyorum, memnun kalacaksınız ve yapacağı
nız tenkidleri de minnetle karşılıyacağız. Bunu 
bu kürsüden bir kere daha ifade etmek isterim. 

REÎS — Sefer Eronat. (Soldan, vazgeç, vaz
geç sesleri) 

SEFER ERONAT (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar, biz kimsenin huzurunu bozmak için 
buraya çıkmadık. Herkesin vatan,sathmda yer 
yer, kendine mahsus bir dert ve dâvası vardır. 
Bu dert ve dâva konuşulacaktır. Vazgeç, vaz
geç diyen arkadaş rahatsız oldu ise teşrif etsin; 
gitsin. (Sağdan, bravo sesleri) 

. Bana emanet edilen bir dâva vardır : Çeke
rek ovasında hinlerce dönüm» toprak susuzdur. 
Halbuki iki metre kazıldığı zaman toprak altın
dan su çıkar. Bu sular tutulduğu takdirde mem
leketimizde kalitesi itibariyle, bolluğu itibariy
le, (büyük bir refah kendisini gösterecektir. Biz 
şimdiye kadar memleket sathında yapılan işle
rin bize telkin etmiş olduğu saadeti hissetmek
ten mesut ve bu saadetle müteselli bulunmak
tayız. Bize hizmet bu yoldan gelecektir. Çok hiz
metler yapılmıştır, büyüktür minnetimiz. Ama 
arkadaşlar, biz kuraklıktan ıstırap çeken bir 
mmtakamn insanlarıyız, su bizim en büyük da
vamızdır. Suya kavuştuğumuz >zaman hayata ka
vuşmuş, suyu kaybettiğimiz zaman aç kaldığı
mıza inanmışızdır. Bu itibarla içimiz yanarak ve 
hasretle bu konuyu konuşmak arzusundayız. 
Zamanın dar ve gecenin bu geç saatlerinde siz
leri bu mevzuda fazla yormak istemiyorum. Yal
nız bu istirhamımızı Heyeti Umumiyede bir defa 
daha tekrarlamanın bizi buraya gönderen va
tandaşlarımıza bir iç ferahlığı temin edeceği için 
arz ediyorum. 

REÎS — Daha altı arkadaşımız söz istemiş 
bulunuyor, bir de kifayeti' müzakere takriri var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir, kifayetin reye konması

nı arz ve teklif ederim. 
ı Kocaeli Mebusu 

Dursun Erol 
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REÎS — Kifayet aleyhinde Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlarım; öyle bir mevzuda yeterlik takriri 
veriyor ki, yeterlik mütahassısı... t Yoruldu ise 
gitsin dinlensin. Ama müsaade etsin, memleke
tin yüz milyon lirasının sarf edildiği bu mev
zu üzerinde biraz duralım. 

Şimdi biz diyoruz ki, Sarıyar Barajı projesi 
Halk Partisi zamanında 110 milyon liraya ya
pıldı. 

REÎS — Emin Bey, misal vermenize lüzum 
yok. Kifayet aleyhinde konuşun. 

EMİN SOYSAL (Devamla) —Reis Bey, 
bu mevtti üzerinde yeterliğin niçin doğru olma
dığını ve niçin itiraz ettiğimizin sebebini izah 
etmiyelim. mi? 

REÎS — Mevzu dışına çıkmayınız. 
EMİN SOYSAL (Devamla) — Memleketin 

yüz binlerinin sarf edildiği bu mevzu üzerinde 
biz diyoruz ki, biraz daha duralım ve bu husus
taki görüşlerimizi açıklıyalım... 

REÎS — Emin Bey, siz kifayet aleyhinde 
konuşmuyorsunuz. 

EMİN SOYSAL (Devamla) — Reis Bey, 
kifayet aleyhinde konuşacağım, bunun esbabı 
mucibesini arz ediyorum. 

REÎS — Emin.Bey, umumi olarak kifayet 
üzerindeki fikrinizi arz edin. 

EMÎN SOYSAL (Devamla) — Bu milletin 
ve mem.eketin yüz milyonlarca lirasının sarf 
edildiği bir mevzu üzerinde 25 dakika, yarım 
saat konuşmaya tahammülü olraıyan bâzı arka
daşlar var. Ne hazin manzara! 

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

ÖMER BAŞEĞMEZ^ (Kayseri) — Söz isti
yorum, Rıza Tekeli bana sataştı. 

REÎS — Riyaset sataştığına kaani değil. 
ÖMER BAŞEĞMEZ (Kayseri) — Sataştı, 

efendim. 

REÎS — Arkadaşımız isminin geçmiş olması. 
sebebiyle sataşıldığını iddia ediyor. Riya'set bu
na kaani değildir. Israr ettiği için reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

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

iyot* o : 1 
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787 Ankara lâğımlarının yapım ve 
bakım masrafları 45 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 2 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 Köylerde halkın yapacağı iç
me su işlerine yardım 20 000 000 

REÎS — Söz istiyenler: 
Adnan çalıkoğlu, 
Emin Soysal, 
Abdullah Koksal. 
Efendim, bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Riyase|e 
Madde ve fasıllar üzerinde konuşma adedi

nin fazlalığı bütçenin çıkmasına mâni olacağın
dan mebusların âzami üçer dakika konuşmala
rını arz ve teklif ederim. 

Bolu Mebusu 
R. Akşemsettinoğlu 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Aleyhinde söz 
istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
EMÎN SOYSAL (Maraş) - - Muhterem ar

kadaşlar; böyle bir takrir hakikaten Meclisi 
Âlinin gelenekleri ile, tarihî hüviyeti ve şahsi
yetiyle kabili telif değildir. (Soldan; «Her mad
dede söz alınırsa böyle olur», sesi) Muhterem 
arkadaşlar; her maddede söz almak, her fasıl
da söz almak ve çıkmak benim vazifemdir, ben 
mükellefim Mebus olarak ben buraya çifte 
telli oynamaya gelmedim. Siz de aynı vazifeyi 
yapmak mecburiyetindesiniz, aynı vazifeyi yap-
makla mükellefsiniz. Üç dakika içinde ne söy
lenebilir, ne anlatılır? Takriri lütfen kabul et
meyiniz. * 

REÎS — Konuşma müddetini üç dakika ile 
tahdideden takriri kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

791 nci fasıl üzerinde bir takrir va'rdır, oku
tuyorum. 

• Yüksek Riyasete 
Djsvlet Su îşleri Umum Müdürlüğü bütçesi

nin 791 nci faslmdaki 20 000 000 lira mikta-
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rındaki talısisatm 40 000 000 liraya iblâğını arz 
ve teklif ederiz. ' 

Kastamonu 
Z. C. Bakiçelebioğlu 

Artvin 
M. Bumin 

Bursa 
R. Kırım 

Konya 
0. Bibioğlu 

İstanbul 
R. Güneri 

Konya 
H. A. Keymen 

Kars 
î. Us 

Kavseri 
D. Turan 
Kayseri 

ö. Baseürmez 
îzmir 

K. Serdaroğlu 
îzmir 

Samsun 
N. Berkman 

-îstanbul 
î. Sevel 
Konya 

S. Soylu 
Yozgad 

M. Ataman 
îcel 

S. Göknar 
îçel 

N. Soydan 
Adana 

M. Y. Mete 
Trabzon 

Kastamonu 
N. Batur 

îçel ' 
N. Soydan 

Denizli 
O. Ongan 

Erzurum 
R. Topçuoğlu 

Giresun 
M. Hemiş 

Konya 
S. Sayın 

Siird 
F. Şendur 
Kayseri 

A. R. Kılıçkaîe 
Kayseri 

î. Kirazoğlu 
Yozgad 

S. Eronat 
Çorum 

F. Uçaner M. R. Tarakçıoğlu K. Erdem 
îcel Kayseri Samsun 

M. Dölek F. Köşkeroğlu A. Saraçoğlu 
Samsun Bitlis Antalya 

H. Tekay. N. Barut A. Konuk 
Yozgad Bitlis 

ö. L. Erzurumluoğlu S. înan 
Kocaeli Kocaeli Kocaeli 
D. Erol N. Unat ö. Cebeci 
Kütahya Bolu Erzurum 

A. î. Gürsoy î. Gülez M. Eyüboğlu 
Ağrı îstanbul Muş 

Ş. Saraçoğlu M. F. Gürtunca G. Emre 
Bolu Niğde Konya 

M.- Dayıoğlu A. Gürün H. R. Atademir 
Muğla Konya - Denizli 

T. Topaloğlu T. Kozbek M. Karasan 
Samsun Kütahya Aydın 
E. Anıt,. M. Diler F. Batur 
Erzurum Konya Muş 

N. Numanoğlu M. Runyun Ş. Çağlayan 
îstanbul îçel Urfa 

M. Gürpınar H. Fırat ö. Yüksel 

Yüksek Riyasete 
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesi

nin 791 nci faslındaki 20 000 000 lira miktarm-
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daki tahsisatın 40 000 000 liraya iblâğını arz ve 
teklif ederiz. 

Kastamonu Kastamonu 
Z. C. Bakiçelebioğlu ' N. Batur 

Artvin İçel Bursa 
M. Bumin N. Soydan R. Kırım 

Denizli Konya Samsun 
O. Ongan O. Bibioğlu N. Berkman 
Erzurum İstanbul îstanbul 

R. Topçuoğlu R. Güneri 1. Sevel 
Giresun I Konya Konya 

M. Memiş H. A. Keymen S. Soylu 
Konya Kars Yozgad 

S. Sayın t. Us M. Ataman 
Siird Kayseri îçel 

F. Şendur D. Turan S. Göknar 
Kayseri Kayseri îçel 

A. R. Kılıçkaîe ö. Başeğmez N. Soydan 
Kayseri îzmir Adana 

î. Kirazoğlu K. Serdaroğlu M. Y. Mete 
Yozgad îzmir Trabzon 

S. Eronat F. Uçaner M. R. Tarakçıoğlu 
Çorum içel Kayseri 

K. Erdem M. Dölek F. Köşkeroğlu 
Samsun Samsun Bitlis 

A. Saraçoğlu H. Tekay N. Barut 
Antalya Yozgad Bitlis 

A. Konuk ö. L. Erzurumluoğlu S. înan 
Kocaeli Kocaeli Kocaeli 
D. Erol N. Unat Ö. Cebeci 

Kütahya Bolu Erzurum 
A. î. Gürsoy t. Gülez M. Eyüboğlu 

Ağrı İstanbul Mus 
Ş. Saraçoğlu M. F. Gürtunca G. Emre 

Bolu Niğde Konya 
M. Dayıoğlu A. Gürün H. R. Atademir 

Muğla Konya Denizli 
T. Topaloğlu T. Kozbek M. Karasan 

Samsun Kütahya Aydın 
E. Anıt M. Diler F. Batur 

Erzurum Konya Muş 
H. Numanoğlu M. Runyun Ş. Çağlayan 

İstanbul îçel Urfa 
M. Gürpınar H. Fırat ö. Yüksel 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — 791 nci faslı şimdi okunan ta-
dilname ile pirlikte encümene istiyoruz. 

REİS — Buyurunuz, Adnan Bey. 
ADNAN ÇALIKOĞLU (Uşak) — Muhterem 

arkadaşlar, köylerimizde halkın teşebbüsünün... 
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REÎS — Adnan Bey, bir dakikanızı rica ede
ceğim. Encümen tadilname ile birlikte maddeyi 
geri istemiş bulunuyor. Size yanlışlıkla söz ver
mişim, özür dilerim. Fasıl encümenden geldiği 
zaman yine konuşabilirsiniz. ' 

Fasıl encümene gittiğine göre birinci maddeyi 
reye koyamıyacağım. Dolayısiyle bununla alâkalı 
diğer maddeleri de geri talik ediyorum. 

776 ncı fasılda demin mevcudolduğu iddia edi
len teknik bir hata yoktur. 776 ncı faslı reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesine 
geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. —: Karayolları Umum Müdürlüğü 
1959 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları ijçin bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 23 324 401 lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
607 709 705 lira tahsisat verilmiştir. 

ıyoy 
F. 

O : 1 
Lira 

REİS — Fasıllara geçiyoruz. 

F. 

201 

202 

203 

206 

Lira 

207 

209 

Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
REİS —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miy enler.., Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T, C. Emekli Sandığına yapı-

3 521 127 

5 114 450 

10 400 038 

95 000 

1 500 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

310 

403 

407 

lacak ödemeler 
REİS — Kabul edenler..* Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince nakil 
vasıtaları sigorta fonu 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REİS — Kabul "edenler..: Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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448 

450 

451 

452 

453 

458 

476 

501 

502 

505 

Mahkeme masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit mas* 
rafları 
EElS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkında 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek üc-
retler ve bu kanun gereğince 
yapılacak hizmetler karşılığı 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere veri
lecek burslar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj, masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BEİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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781 Yollar, köprüler ve binalar 605 709 705 

BEÎS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Beisliğe 
Yollarımızın her sene büyük bir hızla artan 

inkişafının kalkınma dâvasına büyük hizmeti 
olduğu malûmdur. Devlet yollarının durumu 
her bakımdan şayanı memnuniyettir. îl ve köy 
yollarının Devlet yollanna muvazi bir inkişaf 
göstermemesi neticesi Büyük Meclisçe izhar Du
yurulan arzu üzerine umumi ve şamil ehemmi
yetteki il yollannm Karayollan Umum Müdür-
lüğünce ele alınması mahiyetindedir. 

Memnuniyetle kaydederiz ki; Nafıa Vekâ
leti ve Karayolları Umum Müdürlüğü muayyen 
bir intikal programı ile bu neticeyi tahakkuk 
ettirmeyi kendisine vazife edinmiş ve program
larını da bu esaslara göre hazırlamıştır. 

Bu maksadın tahakkuku için Karavollan 
Umum Müdürlüğü bütçesinin 781 nei faslının 
70 nci il ve köy yollan yapım ve yapımına yar
dım maddesine munzam tahsisatlan ile birlik
te 1957 malî yılında 126 600 000 ve 1958 malî 
yılında da 81 000 000 liralık, bir tahsisat veril
mişti. 

1959 malî yılı bütçesinde ise bu tertibe an
cak 65 milyon liralık bir tahsisat konulduğu 
görülmüştür. Bu bütçenin komisyonda tetkiki 
sırasında bütçe raportörlerinin «îl ve köy yolla
nna konulan tahsisatın gayrikâfi olduğu, Ka
rayolları Umum Müdürlüğünce yapılacak il yol
lan ve köprüleri ile bakım altında tutulan yol
lar ve asfatlama işleri ve vilâyetlerin yapmakr 
ta ve bakmakta olduklan il ve köy yollanna 
kâfi gelebilecek tahsisatın bilhesap 130 milyon 
lira olarak tesbit edildiği cihetle, hiç olmaz
sa bu tertibe 35 milyon lira ilâvesi» şeklindeki 
teklifleri önceden nazan dikkate alınmış iken, 
sonradan bu miktann ilâve edilmediği anlaşıl
mıştır. 

Karayollannm bu konudaki ihtiyacına vi
lâyetlerin yakından bildiğimiz ihtiyaçlarının ve 
girişilmiş taahhütlerinin karşılanması mecbu
riyetleri inzimam edilince tahsisatın artınlma-
smdaki zaruret tebarüz etmiş oluyor. 

Bu sebeple Karayollan Umum Müdürlüğü 
bütçesinin 781 nci faslının 70 nci vilâyet ve 
köy yollan yapımı ve yapımına yardım ma&» 
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desine 35 milyon liralık bir tahsisat ilâvesiyle 
maddenin 100 milyon liraya çıkanlmasmı arz 
ve teklif ederiz. 

Çorum Çorum Artvin 
K. Erdem H. Ortakçıoğlu M. Bumin 

Yozgad Tekirdağ 
N. Kurban H. Gürkan 

Çorum Adıyaman 
A. Dedekargmoğlu S. Turanlı 
Kütahya Afyon Balıkesir 
M. Diler O. Talu V. Asena 

Muş Bingöl Yozgad 
Ş. Ağaoğlu S. Göker T. Alpay 

Yozgad Yozgad 
F. Nizamoğlu S. Eronat 

Çorum Bitlis 
F. Hacıreeepoğlu R. Bingöl 
Trabzon Konya Kayseri 
P. Sanaç M. Runyun A. R. Kılıçkale 

Kayseri Trabzon 
P. Köşkeroğlu M. R. Tarakçıoğlu 

Kastamonu Tekirdağ 
S. Çağlar t. Özdoyuran 

Çorum Ağrı Sinob 
C. Köstekçi Ş. Saraçoğlu M. Pınar 

Tekirdağ Bingöl Kütahya 
A. Çakır E. Yıldız t. Haznedar 

Sinob Erzurum Çorum 
N. Kuruoğlu H. Numanoğlu C. Köstekçi 

Tekirdağ Tekirdağ Tekirdağ 
Z. Erataman. H. Gürkan A. Paker 

Konya Konya Konya 
T. Kozbek H. A. Keymen H. ölçmen 

Konya Manisa Aydın 
H. R. Atademi? O. Ocakoğlu H. Coşkun 

Adıyaman tçel İstanbul 
G. Gürsoy ^ Y. Karabulut M. Perin 
İstanbul Samsun Samsun 

R.Güneri H. Tekay A. Eker . 
Giresun . Erzurum Afyon K. 

D. Köymen O. Alihocagil M. öztürk 
Çanakkale Diyarbakır Amasya 

A. H. Sezen T. C. Çubukçu H. Özbay 
Amasya Zonguldak 

H. Koray A. Akın 
Kastamonu Kayseri 

Z. C. Bakiçelebioğlu S. Hacıpaşaoğm 
Nevşehir Sakarya Sakarya 

M. H. Ürgüplü T. Banş B. Hun 
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Zonguldak Zonguldak 

N. Tanyolaç T. öktem 
Gazianteb Bursa 
A. Ocak R. Kıran 
Antalya Manisa 
1. Subaşı S. Akis 
Afyon K. Manisa 
O. Kökten 1. Yalkın 

İzmir İzmir 
K. Serdaroğlu A. Ünal 

Aydın İzmir 
K. Torunlu N. Incekara 
Kastamonu Afyon K. 

H. Dura O. Uygun 
Kırklareli 

M. A. Ceylân 

Erzurum 
S. Erduman 

Aydın 
F. Battır 
Erzurum 

R. Topçuoğlu 
Manisa 

S. Akdağ 
İzmir 

N. Davran 
Çanakkale 

A. H. Sezen 
Kırklareli 

A. Sako.an 
Tokad 

A. İspiri! 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Ekseriyetimiz 
yoktur, karar almanızı rica ediyoruz, Reis Bey. 

REİS — Ekseriyetimiz vardır, efendim. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-

Gîn (İzmir) — Takriri, fasıl ihs birlikte encü
mene verilmesini istiyoruz. 

REİS — Takrir fasıl ile encümene verilmiş 
ve müzakeresi talik olunmuştur. 

F. Lira 
______ a ______________ 

782 Telcnik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 2 000 000 

REİS — Faslı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

NAFIA VEKİLİ TEVFÎK ÎLERİ (Samsun) 
— Efendim, bir iki maddesi hariç, kabul edil
miş bulunan vekâletimiz bütçesi dolayısiyle 
Yüksek Meclisinize tekrar teşekkür ederim. 

Bu bütçenin milletimize ve vatanımıza ha
yırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz ederim. 

Bu arada 8 sene zarfında çok büyük emeği 
geçen ve dün toprağa verdiğimiz aziz şehit Ke
mal Zeytinoğlu'nu da hürmetle anmak isterim. 
(«Allah rahmet eylesin» sesleri) 

REİS — Efendim, diğer bütçeye geçmeden 
bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Riyasete 
Grııp sözcüleri ise encümen sözcülerinin ko

nuşmalarının onar dakikaya indirilmesini tek-, 
lif ederiz. # 

Zonguldak Mebusu Zonguldak Mebusu 
. Ali Kaya Abdullah Akm 

/ 
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ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) —* Ekseriyet 

yoktur. Saydık 107 kişi vardır. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Takri

rin aleyhinde konuşacağım. 
REÎS — Buyurun. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar, şimdiye kadar grup sözcüleri 
yirmişer dakika konuştu. Saat ikiye gelmiştir. 
Zahmet buyurup devam ediyorsunuz. Fakat 
grup sözcülerinin sözü tahdidedilirse, bu şartlar 
altında müzakere faydalı olmaktan çıkacaktır. 
Bunu takdir buyurursunuz. Onun için evvelce 
prensipi kabul edilmiş olan yirmi dakika, esa
sen tarafların tasvip ve takdiriyle halledildiği
ne göre, fasıllara ,ait tahdide gidelim ve hattâ 
isterseniz hiç konuşmamak istikametine de gide
lim. Ancak, konuşunca derli toplu konuşmanın 
asgari zamanını bizden, esirgemeyiniz. Bu iti
barla grup sözcülerinin yirmi dakika olsun, hak
larının mahfuz tutulmasını ve takririn reddini 
istirham ediyorum... («Takrir sahib^ vazgeçti» 
sesleri), (Soldan, «Reye, reye» sesleri) 

SELÎM ERENGÜL (İstanbul) — Ben ta-
kabbül ediyorum. 

RElS — Diğer mebus takabbül ettiğine göre 
takriri reye arz edeceğim. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Reis Bey, 
usul hakkında söz istiyorum. 

REİS — Ne usulü Beyefendi? 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Ekseriyetin 

olmadığı hakkında. 
REİS — Zatı âliniz"' burada konuştuğunuz 

zamanda aynı ekseriyet karşısında müzakereye 
devam etmedik mi? Riyaset, ekseriyetin mev-
cudolduğu kanaatindedir. 

L — Ticaret Vekâleti bütçesi 

REİS — Ticaret Vekâleti bütçesinin müza
keresine başlıyoruz : 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Reis 
Bey, takririm var. 

REİS V- Dursun Akçaoğlu arkadaşımızın 
bir takriri var, okutuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Vakit geçti, çoğunluk da yok. Ticaret Ve

kâleti bütçesinin Perşembe gününe bırakılma
sını rica ederim. Çankırı Mebusu 

Dursun Akçaoğlu 

1959 0 : 1 
REİS — Ticaret bütçesinin Perşembe günü

ne bırakılmasını reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Kabul edilmediğine göre müzakereye devam edi
yoruz. Ticaret Vekâleti bütçesi üzerinde söz.... 
(Sağdan, «Ekseriyet yok» sesleri, soldan, «var» 
sesleri) 

REİS — Ekseriyet vardır, devam ediyoruz. 
(Sağdan, «Yoklama yapın» sesleri) Yoklama 
yaparız, efendim. Bir tetkik edelim. (Sağdan, 
gürültüler) 

Müsaade edin, müzakereye devam ediyoruz. 
81 nci maddeye göre müzakere başlamadan ev
velki nisap tesbit edilmiştir. Müzakerenin baş
laması zamanında ekseriyet vardı. Halen de de
vam'ediyoruz. (Sağdan, gürültüler) 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Vazifemizi 
yaptırmıyorsunuz. 

REİS — Şahap Bey, birinci ihtarı veriyorum. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — İkinciyi de 

ver istersen. 
REİS — İkinci ihtarı da veriyorum. 
Ticaret Vekâleti bütçesi üzerinde söz Hamza 

Eroğlu'nun. Buyurun. 
Hamza«J3ey grupunuz adına mı, yoksa şahsı

nız adına mı konuşacaksınız? 
HAMZA EROĞLU (Devamla) — Şahsım 

adına. 
(Fethi Çelikbaş elini şıklatarak söz istedi.) 
REİS — Fethi Bey, bu hareketinizi size hiç 

yakıştıramadım. 
FETH/ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ben bir şey 

yapmadım, söz istedim. 
REİS — Riyasetten bu şekilde söz istenmez. 
Buyurun, Hamza Bey, devam edin, efendim. 
HAMZA EROĞLU (Adana) — Sekiz sene

dir devam edegelen batak iktisadi ve malî politika 
ekonomimizde tamiri güç yaralar açmış, muhale
fetin bütün ısrar ve tenkidlerine rağmen, Hükü--
met gündelik, geçici tedbirlerle oyalanmıştır. 

İktisadi durumumuza ait tetkik ve tahliller, 
memleketimizde bilhassa tesiri açık bir şekilde 
1954 senesinden beri görülen enflâsyonun mev
cudiyetini göstermektedir. 

Umumi arz ile umumi talep arasında boşluk 
mütemadiyen artmış, iç fiyat seviyesi devamlı 
olarak yükselmiştir. İç ve dış fiyatlar arasında 
farklar dış tediye güçlükleri, dış ticaretimizin 
tıkanmasına sebebolmuş, ihraç imkânlarımız 
daralmış ve bu daralma mal nedretine, sınai is-
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tihsalin yavaşlamasına* yatmmlann aksamasına 
âmil olmuştur. Zamlar enflâsyonun tabiî bir mi
rası olmakta, vatandaşın malî bünyesini kemir
mektedir. 

Türk ekonomisinin 5 - 6 yıldan beri mâruz 
kaldığı enflâsyon hastalığı çeşitli tezahürleri ile 
iktisadi bünyemizi kemirmekte, sıhhatli bir şe
kilde inkişafına mâni olmakta ve millî servetin 
kaybı neticesini doğurmaktadır. 

Dış tediye güçlükleri, ithal zorlukları, dış 
munzam yardım taleplerimizi artırmış ve bu ik
tisadi krizden kurtulmanın yolu ve çaresi dış 
yardımda aranmıştır. 

Türkiye'nin ekonomik veçhesini umumi ola-i 
rak belirttikten sonra, ticari hayatımızı ilgilen
diren meselelerden bir kaçma temas edeceğim. 

Millî korunma mevzuatına müstenit bir po
litika, iktisadi faaliyetleri zorlama ve tehdit al
tında bulundurma politikası, iktisadi faaliyet
lerimizin bariz ve mümeyyiz vasfı olmuştur. 

Ticari ve sınai faaliyetlerimizi tehdidettiği 
gibi, istihsalimizi kısırlaştıran millî korunma 
politikası artık terk olunmalıdır. 

4 Ağustos 1958 de ilân edilen dış kredi ve 
yardımlarla birlikte alman iktisadi ve malî ted
birlerin tamamlanması ve basan sağlaması 
için Milli Korunma Kanununun kaldırılması bir 
zarurettir. Bu münasebetle şu hususu da ilâve 
edeyim ki, millî korunmanın kaldırılması zaru
reti Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı tarafın
dan Hükümetimize tavsiye de olunmuştur. 

Millî Korunma sistemini kaldırmanın iki yo
lu vardır. 1 ncisi kanunu meriyetten kaldıracak 
olan kanun teklifi. Bu yolda 13 arkadaşımla bir
likte 26 . XI . 1958 de B. M. M. ne bir kanun 
teklifi yaptık. Tamamiyle objektif mütalâalara 
istinadeden, ilmî bir görüşle hazırlamaya çalış
tığımız bu teklif henüz encümendedir. Aradan 
1 aylık kısa bir zaman geçtikten sonra, Hükü
metin Millî Korunma Kanununu kaldıracağız 
yolundaki tebliğini memnuniyetle karşıladık. 
Geçen her güne üzüntü ile bakarken gelecek 
günler* sabrımızı tüketiyor. Sayın Maliye Veki
linin Millî Korunmanın tamamen kaldırılacağını 
değil tadiline dair buradaki beyanatı bizleri 
şüpheye düşürüyor. 

İkinci yol, Hükümete Millî ^Korunma Kanu
nunun verdiği salâhiyete atfen, fevkalâde halle
rin hitam bulduğunu ye bu kanun hükümlerini 

tatbika lüzum kalmadığını ilân etmesi ile müm
kündür. 

Hükümet evvelâ bu ikinci yolu tercih etmeli 
ve sonra da Millî Korunma Kanununa müstenit 
müesseselerin geleceğini düşünerek ilgayı ta-
zammun eden bir kanun lâyihası getirmelidir. 

Tatbikatı ile ümidedilen neticeyi vermiyen, 
fiyat yükselişlerini körükliyen, madde kıtlığı
na ve buhrana sebebolan Millî Korunma Kanu
nu artık kaldırılmalıdır. Ekonomimizin inkişafı, 
piyasada emniyet ve istikrarın sağlanması ser
best piyasa ve rekabet rejiminin teşekkülü için 
Millî Korunmaya ve onun zihniyetine elveda de
nilmelidir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 4 Ağustos 1958 
tarihinden yani prim sisteminin tatbikinden son
ra kredili ithalât yolu ile ithal olunan ve bilhas
sa istihlâk olunan emtianın yeni kura tâbi tutul
ması bir çok tüccarlarımızı büyük zararlara mâ
ruz bırakmıştır. Bu zarara mâruz kalan tüccar
larımızın şikâyeti müktesep hak gibi hukuki 
prensiplere riayet edilmemesi, idarenin ^teşriî 
bir tasarrufu olan kararnamenin makable teş
mili ile de diğer bir hukuk prensibinin ihlâli esa
sına müstenittir. 

İcranın, haklı şikâyetlere kulak vermesi ve 
mutlaka kredili ithalâta yeni prim tatbikinden 
mütevellit haksızlıklan önlemesi arzu olunur. 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — İstanbul Üniversitesi 1959 malî 
yılı Bütçe Kanunu lâyihasına (359) rey veril
miştir. (289) kabul (69) ret (1) müstenkif. 
(289) reyle lâyiha kanunlaşmıştır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihasına; (359) rey verilmiştir. 
(291) kabul, (67) ret, (1) müstenkif. (291) 
reyle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Ege Üniversitesi 1959 malî yılı bütçe kanu
nu lâyihasına; (335) rey verilmiştir. (270) 
kabul, (61) ret, (270) reyle lâyiha kanunlaş
mıştır. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959. 
malî yılı bütçe kanunu lâyihasına; (373) rey 
verilmiştir. (292) kabul, (80) ret, (1) müsten
kif. (292) reyle lâyiha kanunlaşmıştır. 

Necmeddin önder. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA NECMEDDİN 

ÖNDER (Nevşehir) — Muhterem arkadaşlar; 
iktisadi hayatımızın durgun ve hareketsiz bir 
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yerden nasıl dinamik bir seyirle ileri bir sevi
yeye ulaştığı hepimizin malûmudur. 

Hususi teşebbüs sahasında, kredi hacminde, 
tasarruf mevduatında, makina, alet, vasıta sa
yısında, ekim sahasında, hulâsa iktisadi her is
tikamette kaydolunan büyük gelişmeler bunun 
en bariz delilleridir. 

Buna rağmen çok veçheli bir problem oldu
ğu için muhalefet bilhassa itina ile iktisadi me
seleleri politikası için en esaslı mesnet ittihaz 
etmiş ve taarruzlarını bilhassa bu nokta üze
rinde teksif eylemiştir. 

İktisadi meselelerin neticeleri hakkında hü
küm vermek kolay değildir. Ticari ve iktisadi 
tedbirler muayyen bir zaman içinde müsbet 
veya menfi neticelerini verir. Ve ekseriya bir 
intikal devresinin geçmesini zaruri kılar. Bu 
vaziyet aynı şartlar Ve vasatlar dâhilinde bü
tün dünya milletlerinde aynı şekilde tecelli 
eder. Yalnız bizim ile onlar arasındaki fark 
şudur: 

Onlarda siyasi partiler, bu geçici devrenin 
millete tahmil etmesi mukadder neticeleri istis
mar ederek bundan kendi günlük politikala
rına mesnet bulmaya çalışmazlar. Hâdiseler 
realist bir görüşle takibedilirv ve anlayış göste
rilir. Bizdeki vaziyet bunun tamamen zıddıdır 
ve sadece günlük politikanın sermayesi yapıl
mak istenir. Bunun çeşitli sahalardaki mütezat 
misalleri sayılamıyacak kadar çoktur. Gelişi gü
zel birkaç örnek verelim : 

^Yatırımlara aleyhtar değiliz, derler. Fakat 
bütün güçleriyle bunlara taarruz edip kadrü 
kıymetini düşürmek ve perişan etmek isterler. 

îstihsali artırmak lâzımdır, derler... Fakat 
buna vâsıl olmak için yapılan gayretleri kü
çümser ve kötülerler, istihsali artıran başlıca 
sebepler, makina, enerji ve tesisler olduğu hal
de bu sahadaki gayretleri en amansız hücum
larına hedef yaparlar. 

îstihsal artmamıştır, ekim sahası artmıştır; 
iddiasını ileri sürerler ve hemen dönüp bunu 
temine mâtüf en müspet eser olan Azot Sanayi
ini tenkid ederler.' 

>, 
Hulâsa memleketimizin iktisaden geri kal

mış bir memleket olduğu kabul edildiği halde 
bu geriliği bertaraf edecek tedbirleri tenkid 
eder ve yapılanları topyekûn ret ve inkâr eder
ler. t 

L1969 C :•!'• ^ 
I Muhterem arkadaşlar; iki vaziyeti birbirin

den ayırdetmek lâzımdır : 
1. Varlığın darlığı vardır. 
2. Yokluğun bolluğu vardır. 
Yani memlekette vatandaşın hayat seviyesi 

ve alım gücü yükseldikçe istihlâk süratle artar. 
Arz talebi karşılayamaz. Muhtelif maddelerin 
yokluğu, darlığı hissedilir. Vatandaşın almak 
imkânı yardır. Fakat parası olduğu halde malı 

I bulamamak ıstırariyle karşı karşıyadır. 
I Yokluğun bolluğunda ise maller vitrinleri 

doldurur... Fakat vatandaşın alım kabiliyeti 
, olmadığı için bunları sadece seyreder ve içini 

çekmekle yetinir. 
Arkadaşlar; hangi durum şayanı tercihtir? 

Kalkınmanın ve hayat standardının müş'iri 
4 varlığın darlığıdır... Memleketçe yürümemiz 

T^zımgelen istikamet ve birinci merhale budur. 
En kısa zamanda arz ve talebi denk seviyeye 
getirmek, takibedilen politikanın ikinci ve ide
al merhalesini teşkil edecektir. 

I ^ 
Hayat pahalılığı... ) 
Muhalefetin umumi politikasına bilhassa 

mesnet ittihaz eylediği mevzuların başında ha
yat pahalılığı gelmektedir. İstismara çok müsa
it bulunduğu için bütün güçleriyle bundan fay-

I dalanmava ve vatandaşı birtakım yanlış hü
kümlerin, şaşırtıcı izahların tesiri altında tut
maya bilhassa itina göstermektedirler. 

Muhter/m arkadaşlar: 
I Hayat pahalılığı nedir? Ferdin ve ailjnin 

iradı ile masrafı arasındaki farkın, irat aley
hine tecelli etmesidir. 

i Bu izaha göre pahalılığın bir zahirî ve izafi 
veçhesi vardır; bir de hakiki ve reel veçhesi. 

Birçok ahvalde zahirî şekle bakarak paha
lılığa hüküm vermek yanıltıcı olabilir Vatan
daşın alım gücü müsait ise ve alahüst bir isti
kametteki fiyat konjonktürünü rahatça takibe-
decek bir gelir artışı da temin ediliyorsa paha
lılık zahirî ve izafi kalmaya mahkûmdur. Bu 
durum vatandaş topluluğunu bir sarsıntıya mâ
ruz bırakmaz. \ 

Eğer fiyatlar şu veya bu seviyede kalmış ol 
ma|ıına rağmen vatandaş alım gücünden mah
rum ise ve geliri bu düşük seviyedeki fiyatları 
karşılıyacak durumda değilse hakiki ve reel pa-
haMık buradadır ve vatandaş en çok bu durum-

I dan müteessir olur. (Eski devirde olduğu gibi) 
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Bunu müşahhas bir misalle izah edelim, Şeker 

bugünkü fiyattan zahiren çok ucuz... Fakat va
tandaşın alım kabiliyeti mefkut. Yıllık istihlâk 
70 - 80 bin ton. Bugün fiyatlar hayli yüksek 
fakat istihlâk beş misli artmış vaziyette. O 
halde vatandaş o ucuz şekerden niçin cüzi bir 
istihlâk ile yetinmektedir? Bunun sebebini, ikti
sadi konjonktürün millî gelir ve vatandaş iştira 
gücünün o durgun devreye nazaran çok farklı 
ve müspet bir seviyeye ulaşmış olmasında ara
mak lâzımdır, öte yandan, işaret etmek lâzım
dır ki fiyatlar hemen her memlekette mütema
diyen yükselmektedir. Bu vaziyet harbi takibe-
den yılların periyodik tecellileridir. Bunu, yal
nız memleketimize has bir ,âraz olarak göster
mek doğru ve samimî bir hareket tarzı değildir. 
Eîğer buna bir iktisadi hastalık demek caizse 
istisnasız bütün milletlerin bu hastalığa musabr 
olduğunu unutmamak lâzımdır. 

Dış ticaret rejimi : 
Dış ticaret rejimine getirilmiş olan yenilik

ler yüksek heyetinizin malûmudur. Bu yeni ted
birler ticari hayatımızda bir emniyet ve istikrar 
âmili olacaktır. Takas, ona bağlı muamele ve 
hususi muamele şeklindeki faaliyetlerin berta
raf edilmesi ve kotalar sisteminin tatbiki büyük 
bir ferahlık yaratacak, tahsis ve transfer siste
minin mahzurlarım ortadan kaldıracaktır, iç fi
yatlarla dış fiyatlar arasında geçen yıllarda 
müşahede edilen büyük farklar primler saye
sinde izale edilmiş olmaktadır. 

Bütün mesele günlük ve geçici bâzı zorluk
ların veya bâzı tedbirlerin mukadder intibak dev
resindeki bâzı ufaktefek aksaklıkların istismarı 
suretiyle günlük politikaya elverişli bir zemin 
hazırlanmasından kaçınılması zaruretidir. 

Muhterem arkadaşlar, yeni dış ticaret rejimi
mizin 'birkaç aydan beri tatbik edilen ve mem
leketimizde ticari istikrar ve gelişmenin tahak
kukunu sağlıyacak faaliyeti yanında bizi gerek 
ithalât ve gerek ihracat bakımından bâzı sıkın
tılara mâruz birakan dış borçlarımızın son za
manlarda bir konsolidasyon programına bağlan
mış olması ayrı bir ferahlık vesilesi olmuştur. 

Bilindiği gibi Avrupa îktisari iş Birliği 
Teşkilâtının memleketimizin stabilizasyon prog
ramı muvacehesinde, transferi gecikmiş borçla
rın konsolide edilmesini uygun görmesi Paris'
te cereyan eden bu konudaki müzakerelerin 
müsbet bir neticeye bağlanmasını mümkün kıl-

I.. 1959 C : 1 
mıştır. Avrupa İktisadi iş Birliği Teşkilâtına 
dâhil memleketler tarafından açılan 73 milyon 
dolarlık yardım ise ı% 5 3/4 faize tâbi olup 
ilk defa taksiti 31 Aralık 1963 te tediye oluna
caktır. Faizin başlangıç tarihi ise 1 Temmuz 
1959 dur. 

Dış yâ*rdım : Mâkul ve tabiî bir fiyat niza
mını tesis etmek, mal ve hizmet arzı ile para 
arzı arasındaki nispetsizlikten doğan sipekülâ-
tif teşebbüsleri ortadan kaldırmak istikrarın 
temininde başlıca âmil olacaktır. 

Sağlanan dış yardımların bütün (iktisadi ted
birlerimizin rahatlıkla tatbikinde ve müspet 
neticeler istihsalinde büyük hizmeti aşikârdır. 
Bu başarılı eseri dahi gölgelemek hususunda 
muhalefetin memleket sathında daha ilk gü
nünden yapmaya çalıştığı esefe şayan propa
gandanın ne memleketimize ne de onların ümid-
ettikleri politikalarına bir faydası olmıyacağı-
na işaret etmeyi de lüzumlu addediyorum. Bir 
taraftan dar ve anlayışlı vasatlar içinde yardı
mın tam zamanında sağlandığını ve memleket 
için faydalı telâkki eylediklerini ifade ederler
ken (Rüştü Aksal - Ferid Melen - Hürrem Müf-
tügil) öte yandan büyük halk' toplulukları 
önünde ve kongrelerinde bu yardımın üzerine 
çok şeyler sıçratmışlardır. Bilhassa Sayın inö
nü'nün bu kürsüden Maliye Vekilinin beyana
tına cevap verirken bu yardım için (Maliye 
Vekilinin beyan ettiği gibi iktisadi bir zafer 
değildir. Eğer böyle bir,-«afer bir defa daha 
tahakkuk ederse milletçe huzur içinde yaşamak 
imkânı kalmıyacaktır.) tarzındaki ifadelerini 
gurubunun salahiyetli elemanlarının görüşü ile 
ınütezat telâkki etmeye imkân yoktur. Müsaade 
ederlerse aynı ifadeyi küçük bir revizyonla ben 
de bir defa daha tekrar etmek isterim : * 

«iktidar Hükümeti böyle iktisadi yardımı 
tekrar sağladığı ẑ aman milletin değil muhale
fetin huzur içinde yaşaması mümkün olmıya-
caktır.» 

Muhterem arkadaşlar, muhalefetin en ağır 
ten'kidlerini tevcih eylediği mevzulardan biri
si de Millî Korunma Kanunundur. Arkadaşlar, 
bâzı kanunlar vardır ki, sevk edildikleri zaman 
içindeki şartlar onun kanunlaşmasının haklı ve 
kuvvetli sebeplerini taşıdığı halde bir an gelir 
ki, bu şartlar büyük mikyasta değişmiş olabilir. 
Bu takdirde o günün icapları bunun derhal ta
dilini veya ilgasını zaruri kılar. Kanun hak-

— 894 — 
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kındaki hükümleri işte bu son duruma göre, 
onun sevkmdeki aktüalitenin zail olduğu bir 
sırada değerlendirmek doğru olmaz, işte Millî 
Korunma Kanunu da bu mahiyetteki mevzuat
tan birisidir. Bugün kolayca mahkûm ettiğimiz 
bu kanunu, o günün şartlariyle mütalâa etmek 
lâzımdır. Karaborsanın en azgın bir şekilde 
memleketi baştanbaşa kasıp kavurduğu bir dev
rede birçok memleketlerin başvurduğu bâzı 
ağır hükümlerle bunu önlemeye çalışmak yega
ne kurtarıcı tedbir' olarak görünmekte idi. Bu
gün muhalif muvafık aleylhinde konuşan muh
terem arkadaşlarımın birçoğunun aynı kanunu 
Mecliste en samimî ümit ve heyecanla alkışla
dıkları cümlemizin malûmudur. Bu sözlerimle 
kanunun devamını müdafaa eylediğim mânası 
çıkarılmamasını rica ederim. Bu kanununun 
bugünün şartlariyle bağdaşamadığı açık bir va
kıadır. 

Yeni ithalât ve ihracat politikamız her iki. 
istikamette ferahlık yaratacağı için böyle ka-
yıtlayıcı hükümler ihtiva eden bir kanunun tat
bikine devam için de,bir sebep kalmamış bulun
maktadır. 

Kanun hakkındaki hükümlerimizi bu zavi
yeden mütalâa etmek ve bunu Hükümetin mu
vaffakiyeti veya muvaffakiyetsizliği ile irti-
batlandırmak bu bakımdan yersizdiı\ 

Muhterem arkadaşlar, Hükümet, yeni tica
ret rejimimiz ve istikrar politikası üzerinde hiç
bir fedakârlık yapmak niyetinde değildir. Ta-
kibolunan rotada en ufak bir inhiraf olmıya-
eaktır. O halde, prensiplerde muhalif muva
fık topyekûn mutabık olduğumuza göre istik
rar politikasının müstakbel başarısını emniyet
le bekliye'biliriz. 

Bir defa umumi prensip meselelerini gözden 
geçirelim. Yeni iktisadi rejim, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kredilerinin emisyona müncer 
olmıyacak yollardan temin edilmesi ve açıkla
rının normal kaynaklardan karşılanması kabul 
edilmiştir. Tatbikat bu yolda yüründüğünü 
göstermektedir. Merkez Bankası kanaliylc mu-
taden sağlanan krediler 250 milyonu Toprak 
Ofise aidolmak üzere bidayette 400 milyon 
lira olarak tesbit edilmiş ve bunda her hangi 
bir değişiklik yapılmamıştır. 

Keza bu teşekküllerin fiyat tarifeleri kon
jonktüre uygun bir ayarlamaya/tâbi tutulmuş-
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tur. Geçmişteki gibi zararlı çalışmalarına ma-
Jhal bırakılmamıştır. 

İthalâttan alman ve ihracata ödenen prim 
fazlası, âmme sektörünün Merkez Bankasına 
olan borçlarının tasfiyesinde kullanılacaktır. 
Bu suretle emisyona giden yolların mühim bi
risi de bu suretle. kapanmış olmaktadır. 

Keza mâkul ve tabiî bir fiyat nizamının te
essüsü için iç ve dış fiyatlar arasında normal 
bir disparite sağlanması, öte yandan iç «fiyatlar
da bir istikrar meydana getirilmesi hedefi gö
zetilmektedir. Piyasadaki kredi bolluğunun 
massedilmesi iç fiyat dstikrairında mühim âmil 
olacaktır. 

Üzerinde ısrarla durulan konulardan birisi 
de k.redi stabilizasiyonudur. 

Şurası muhakkaktır ki, kredi plâfonunu mu
ayyen bir seviyede dondurmak para hacmini 
daraltmaya müncer olacak bir tedbir değildir. 
Bu, henüz tedavüle katılmayan, fakat katılma
ya amade bulunan hazır paranın çekilmesi yo
lunda bir tatbikat şeklidir. Yani enflâsyon ya
ratması muhtemel bir nakit faaliyetinin berta
raf edilmesi tedbiri mahiyetindedir. 

Kanaatimizce piyasada görülen darlık, itha
lât emtiası satıldıkça piyasanın likiditesi art
mak suretiyle bertaraf olacağı gibi, ihracatın 
hızlanıp dövizlerin paraya çevrilmesiyle de bir 
ferahlığa ulaşacaktır. Kaldı ki, Merkez Ban
kası istihsale matuf kredilerde (hiçbir kısıntı 
yapmamaktadır ve yapmıyacaktır. 

30 Haziran stabilizasiyon plâfonu dokuz mil
yar iki yüz yirmi beş milyon liradır ve bu mik
tar 1957 nin aynı tarihine nazaran bir milyar 
beş yüz altmış milyon bir fazlalık göstermekte
dir." Öte yandan döviz rentreleriııin karşılığı 
olan Türk paraladı bu plâfonun dışında bırakıl
mıştır. Binaenaleyh piyasada vahîm bir darlık 
meydana getirecek bir para seviyesi asla mev-
zuu'bahis değildir. 

Rejimin muvaffak olması için bu tedbirler 
üzerinde hangi sebeple olursa olsun bir gevşet
meyi değil, bilâkis hassasiyetle ve titizlikle tat
bikatın bir başarı âmili olabileceği düşünülme
lidir. Dış ticaretimizm gün geçtikçe tabiî mec
rasına daha fazla girdiğini ve 1959 yılı içinde 
daha müspet ve başarılı neticelere ulaşacağım 
kuvvetle ümidediyoruz. Gele'ceğe emniyetle 
bakmaktayız.' (Soldan; alkışlar) 
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REÎS — C. H. P. Meclis Grupu adına Hıfzı 

Oğuz Bekata. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA HIFZI 

OĞUZ BEKATA (Ankara)— Muhterem arka
daşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, 
iktisadi ve ticari hayatın kısaca tenkidini arz 
edeceğim. 

Son Menderes Hükümeti programında, Hü
kümetin icraatı şu ana prensibe bağlanmakta
dır: «Derhal arz edeyim ki, bundan evvelkiler 
gibi bu programımızın da temel yapısını D. P. 
programında ifadesini bulan esaslar teşkil eder.» 
Bu esaslar şunlardır : 

1. Paramızın kıymetini korumak ve artır
mak, 

2. Maliyetlerimizi dünya maliyetlerine inti
bak için düşürmek, 

3. Dış ticaret rejimimizi kati bir düzene 
kavuşturmak, 

4. Dış ticaretimizi inkişaf ettirmek, 
5. Artan nüfusu da nazara alarak memle

keti mal bolluğuna ulaştırmak, 
6. Piyasaya emniyet ve fiyata istikrar ge

tirmek, 
7. Hayatı ucuzlatmak ve yaşama standar

dını tabiîleştirmek. 
Demek ki D. P. iktidarının bu sahada ger

çekleştirmekle mükellef bulunduğu resmî- pro
gram taahhütleri bunlardır. 

Hükümetin bu taahhütlerini ne dereceye ka
dar yerine getirdiğini gözden geçirelim: 

1. Paramızın kıymeti korunacak ve hattâ 
artırılacaktı: 

Hükümet, Türk parasının kıymetini korova-
madığı ve artıramadığı bir yana, yanlış politi
kası yüzünden, maalesef üçte iki gibi büyük nis-
bette düşürmüştür. 

4 Ağustos kararları bir prim sistemi, değil 
bir develüasyondur. Bu hususta Hükümetin sa
lâhiyeti* ve kanuni mesnetleri ise kabili 
münakaşadır. 

Bİr develüasyonun başta gelen hedefi di? 
ticareti canlandırmaktır. Fakat sistemdeki ak
saklıklar, kredi mekanizmasının ayarsızlığı ve 
yanlış müdahaleler yüzünden 4 Ağustos karar
ları ihracatımıza beklenilen faydaları henüz ge
tiremedi. Milleti ağır fedakârlıklara ve külfet
lere mâruz bırakan bu develüasyonun pahalılığı 

'daha da artırmak ve hayat seviyesini dnvürm^k-
ten başka bir netice vermemesi ihtimali kuvvet-
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lidir. Bu. bahsi Sayın Hayrettin Erkmen'in §u 
sözü ile bitireceğim: «Paraya itimadı sarsılan 
bir milletin ekonomik akibetinin parlak olmıya-
cağı bilinen hakikatlerdendir.» 

2. Maliyetlerimiz dünya maliyetlerine intix 
bak ettirilmek için düşürülecekti: 

Maliyetlerimizin dünya maliyetlerine intU 
bakı için de hiçbir ciddî tedbir alınmamıştır. 
Aksine, paramızın kıymetinin düşürülmesi, sa
nayiimizin hatalı kuruluşu ve kapasitesinin an
cak % 45 i ile çalıştırılabilmesi ve nihayet zira-
atimizin ahenkli istihsale kavuşturulamaması; 
hulâsa rasyonel bir ekonomik plâna sahip bu
lunmamak yüzünden sınai ve zirai maliyetleri
miz büsbütün yükselmiştir. Bu durum dış piya
salarda rekabet imkânından bizi mahrum bırak
maktadır. Maliyetleri düşürmek ise artık hü
kümetin elinden ve iradesinden çıkmıştır. 

3. Dış ticaret rejimimiz katî bir düzene ka
vuşturulacaktı : / 

Dış ticaret rejimimizi katî bir düzene kavuş
turmak, yanlış bir malî politika ve enflâsyon 
zihniyeti içinde elbette tahakkuk edemezdi. Hü
kümet liberasyonla işe başlamış, kısa zaman 
sonra ithalâtı tahdide gitmiştir. Liberasyon terk 
edilmiş, yerine yeni bir müstekar rejim de ge
tirilememiştir. Tereddütlerle, kararsızlıklarla 
zararlı bir devreye girilmiştir. Dış ticaret açı
ğımız büyümüştür. Bütün bunlara rağmen Hü
kümet daha 1953 te: «Liberasyondaki tahditler 
çok muvakkattir, hattâ belki de 10 - 15 güne 
kadar eski sisteme tam olarak rücu edilecektir.» 
Demek cesaretini göstermiştir. Fakat bu 10 - 15 
gün va'di üstünden 6 sene geçtiği halde bu 
sözler gerçekleşememiştir. Nihayet 1959 bütçesi 
münasebetiyle Hükümet Bütçe Komisyonunda: 
«Bugünkü dış ticaret rejimimiz liberasyonu he
def alan bir gidiştir.» diyebilmiştir. Görülü
yor ki, yeni dışf ticaret rejimimizin adını Hükü
met henüz koyamamıştır. Bu takdirde rejim 
nasıl müstekar olabilir? 

4. Dış ticaretimiz inkişaf ettirilecekti : 
Dış ticaretimizi inkişaf ettirme/k senelerdir 

mümkün olamamıştır. Dış ticaretimiz 1950 ye 
nazaran Hükümetin iradesi dışındaki bâzı müs
pet âmillerle ciddî bir inkişaf bulmuş ise de bu 
âmiller ortadan kalkınca, hâdiselere önceden ta
kaddüm edilemediği için ve enflâsyoncu politi
ka yüzünden tehlikeli bir inhitat başgöstermiş-
tir. 
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4 Ağustos kararları da, başlıca ihraç malları

mızın satış fiyatlarını, sabit tuttuğu halde, is
tihsâl masraflarını artırdığı için ihracatı teşvik 
edemez olmuştur. 

tşte rakamların ifadesi : (Kıymet olarak) it
halâtımız : 

1950 de 800 000 000 lira iken, 
1952 de 1 556 000 000 a yükselmiş ve fa

kat, 
1958 de 882 000 000 a, yani 1952 nin yarı

sına inmiştir. 
Keza ihracatımız : 
1950 de 738 000 000 lira iken, 
1953 te 1 109 000 000 a çıkmış ama, 
1958 de 738 000 000 e yani, 1950 seviyesi

nin de altına düşmüştür. 
Nüfusumuzun 1950 de 20 900 000 iken 1958 

de 26 400 000 e yükseldiği, yani takriben dört
te bir arttığı da nazara alınırsa, 1958 neticeleri
nin 1950 den de geriye gittiği anlaşılmış olur. 

Görülüyor ki, Hükümet «Yüksek seviyede 
muvazene tesis etmek» politikasında da muvaf
fak olamamıştır. 

Dış ticaretin memleketin iktisadi hayatında
ki yerini tâyin için, dış ticaretin mecmu kıyme
tini, o senenin, cari fiyatlarla millî gelirine nis
pet edersek, gerileme büsbütün meydana çık
maktadır. 

Nitekim : 1950 de mecmu dış ticaretin millî 
gelire nispeti % 17 iken 1957 de aynı nispet 
% 7 ye inmiş ve 1958 de ise bu nispet daha da 
düşmüştür. 

Ağır dış borçlara ilâveten büyük bir dış ti-
ret açığını devam ettirmek mümkün değildir. 
(Bugünkü dış yardımların ise aynı ölçülerde de
vamı garanti edilemez. Şu halde ticaret bilanço
muzu muvazenede tutmak için, Hükümet gele
cek yıllarda ya yine ithalâtı azaltmak veya ih
racatı artırmak mecburiyetindedir. Dış borçla
rımızın da tediyesi yalnız buna bağlı bulundu
ğuna göre, Hükümet istihsali ve ihracatı artır
mak için bugünden her çareye başvurmalıdır. 
Aksi ıhalde bütün ümitler boşa çıkacaktır. 

5. Piyasaya emniyet ve fiyata istikrar getiri
lecekti : 

Senelerdir piyasa emniyetten ve fiyat istik
rarından marum bulunuyor. Hükümetin iktisadi 
hayatı idaresi, zamanında yapılmış sıhhatli fi
yat endekslerine müstenit değildir. El yorda-
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nüyle ve keyfî takdir ölçüleriyle yürütülen bir 
iktisadi siyaset ise müspet ve emin neticeler ve
remez. Yeni istikrar tedbirlerine rağmen, piyasa 
emniyete bunun için kavuşamamıştır. Kredinin 
birdenbire dondurulması tarzı da hatalı olmuş
tur. 

Bu, memlekete ucuzluk getirmemiş, üstelik 
piyasayı da altüst etmiştir. 4 Ağustos kararları 
şâmil mânada tedbirleri ihtiva etmediği için it
hal mallarının fiyatları iç fiyatları da kamçıla
maktadır. , 

Hükümet arz ve talebe müstenit bir fiyat ni
zamını kuramadığı cihetle her talebi is'af; her 
fiyat yükselme temayülünü sadece ilân ve tes
cil etmek durumuna düşmüştür. Bu yüzden pi
yasa emniyetini ve fiyat istikrarını bir türlü 
bulamamıştır. 

6. Artan nüfusu da nazara alan bir imal 
bolluğu tahakkuk ettirilecekti : 

Artan nüfusu da nazara alarak memlekete 
mal bolluğu getirmek prensibi de artık hayal 
olmuştur. İthalât ve ihracat iyi tanzim ve tertib-
edilemediği gibi tabiî kaynaklarımız da buna 
göre harekete geçirilemediği için, en basit gıda 
maddelerine kadar, hariçten medet umar hale 
gelmiş bulunmaktayız. 

7. Hükümet hayatı ucuzlatacak ve yaşama 
standardını tabiîleştirecekti : 

Hükümet hayatı ucuzlatmak ve yaşama stan
dardını taıbiîleştirmek için bir yanlışa, enflâs
yona bel bağlamıştı. Ve : «Ucuzluk devam ede
cektir. Fiyatların daha da düşürülmesi hususun
da tedbirlerimiz birbirini takibedecektir», «Tür
kiye'de geçim darlığı yoktur.» 

«Hayat pahalı değildir, fiyatlar yüksektir, 
bu ise sadece bir kon.ionktür meselesidir.» gibi 
meşhur teminatları dilinden düşürmiyen hükü
met, nihayet memleketi pahalılıktan yasamla-
maz bir emrivakiin içine sürüklenmiştir. Her sı
nıf halkımızın eline gecen mahdut ve muayyen 
gelirle karşılamakta takatsiz kaldığı her gün 
yeni bir zam endişesi ic hayatımızın umumi ıstı
rap konusu olmuştur. Hükümet, elinde ve inhi
sarında bulunan maddelere ve hizmetlere müte
madiyen zam yaparak bu gidişe öncülük etmiş; 
piyasa ve fiyat kontroluna hâkim olamamak su-« 
retiyle de inisiyatifi elinden kaçınmıştır. 4 Ağus
tostan beri fiyatlarda görülen yükselmeler deve-
lüasyonün icabettirdiğinden daha fazladır. Bu-
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nun umumi tesirleri ve akisleri ise memur maaş- i 
larma yapılacak zammın yarısını şimdiden belle- J 
decek haldedir. Eğer zamdan sonra bu fiyat ar- ; 
tıslarına mâni olunamazsa, iç istikrar tedbirleri
nin son şansı da yok olacaktır. 

Türkiye'de hayat 1948 e nazaran % 213 İlâ 
250 artmıştır. 1957 ye nazaran ise 1958 de % 20 
daha yükselmiştir. Şu rakamlar ibret vericidir. 

Umumi 
Gıda Giyim Ev Çeşitli endex 

1958 in ilk 
ayında 797 934 460 412 663 
1958 in Ey
lül ayında 860 1 115 517 568 755 

Bugün bu nispetlerde artış hâlâ devam edi
yor. 

Hükümet yine yanlış yoldadır. Geçen seneler 
millî korunma mevzuatiyle fiyatlar nasıl düşü-
rülemedi ise, maaşlara zam yapmakla da. paha
lılık önlenemez. Artık bilinmelidir ki, fiyat bir 
tezahürdür, sebep değildir. Tezahüre kumanda 
etmekle ise sebepler ortadan kaldırılamaz. 

Zam görecek memur, emekli, dul ve yetimle
rin dışında ömürleri pahalılıkla pençeleşerek ge
çen 'daha milyonlarca vatandaş vardır. Bu mil
yonların gündelik hayatları zehir \olmakta de
vam ettikçe D. P. iktidarı vicdani mesuliyetten 
kurtulamıy ac aktır. 

Şimdi neticelere gelelim : 
Hükümetin ilk günden beri bir iktisadi sis

teme sahip ve binnetice iktisadi gidişe hâkim 
olamayışı bizi bugünlere getirmiş bulunuyor. 
Bunun neticesi olarak Türkiye'nin hayat sevi
yesi diğer memleketlerle mukayese edilemiyecek 
kadar düşmüştür. îşte delili : Nüfusumuz : 
25 500 000. Buna karşılık millî gelirimiz 
27 535 000 000 liradır. Bu, bir milleti refaha gö
türen bir siyasetin ifadesi değildir. Diğer taraf
tan kalkınma hamleleri de duraklamıştır. 

Kalkınmadan şehirlinin hissesine henüz bir 
pay düşmemiştir. Köylünün satmaldığı alet ve 
vasıtaların 10 yıl içindeki fiyat artışı yüzde 400 
ilâ 500 yükselmiş olmasına rağmen belli başlı 
hububat maddeleri olan arpa ve buğdayın fiyat 
artışları ortalama ancak % 85 i geçmediğine 

• göre köylümüz de kalkmamamış demektir. 
Vekâlet kifayetsizdir : 
Halen en mühim iktisadi ve ticari işlerin mu

hatabı olan bu vekâlet maalesef hakikatte vazi-» 
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fe ve mesuliyetine uygun bir politikaya ve fonk
siyona da sahip bulunmamaktadır. Diğer taraf
tan, bir milletin iktisadi hayatı her gün değişen, 
birbirine zıt kararlarla idare edilemez ve inki
şaf ettirilemez bu itibarla siyasi tesirlerden 
uzak, mütehassıslardan kurulmuş bir iktisat şû
rasına katî ihtiyaç vardır. 

Hükümet öteden beri politikasında muvaf
fak olamamıştır. Çünkü : paranın kıymetini dü
şürmek suretiyle iç maliyetleri yükseltmiş, bu 
yüzden dış piyasada mallarımızın rekabet ve ih-

, raç imkânı azalmıştır. İhracat âzalmca hariçten 
gelecek döviz tıkanmış ve ithalât duraklamıştır. 

Enflâsyon ve iktisadi politikadaki isabetsiz
likler dış yardımı tüketmiş, ihracat ve ithalâtın 
gerilemesi sebeplerine bu da katılmıştır. 1958 de 
sağlanan dış borç ve yardım, Hükümetin enflâs
yondan vazgeçme şartına bağlıdır. Üstelik mah
dut ve muayyendir. Gelecek seneleri de emniye
te alamaz. 

Görülüyor ki, elde edilen bu imkân, bugüne 
kadar ki, yanlış iktisadi politikanın pürüzlü va
satı üzerinde ve bunun tesirleriyle beklendiği 
gibi inkişaf edememektedir. Bu şartlar içinde 
Hükümetin, hâdiselere takaddüm ederek, gidişe 
müspet mânada hâkim ve muvaffak olacağı da 
şüphelidir. 

Durum ciddîdir : 
Bütün bunların neticesi olarak 1958 bütçesi 

hakkındaki encümen raporunun 358 nci sayfa
sında, millî gelirin fiyatların kaydettiği yükse
lişle ahenkli artmadığına ve 1957 de fiyat yük
seliş nispetinin 1956 ya nazaran % 18 e vardığı
na işaret edilerek durumun ciddiyet kesbettiği 
ve âcil tedbirler almak zamanının geldiği belir
tilmişti. 

1958 de ise fiyat yükseliş nispeti 1957 ye na
zaran % 20 arttığına buna rağmen millî gelirde 
bir artış bulunmadığına göre durumun geçen se
neden daha da çok ciddiyet kesbettiği ortada
dır. 

Son söz : 
Bu münasebetle bir görüşümüzü tekrar edi

yoruz : 
Nasıl hakiki bir demokrasi antidemokratik 

kanunlar ve antidemokratik anlayış içinde ger-
cekleşemiyorsa; 

Sağlam bir ekonomi ve sağlam bir maliye de 
antîekonomik bir zihniyetin tutumu ile başarı
lamaz. (Sağdan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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REÎŞ — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka

daşlar, (Soldan, gürültüler ve gülüşmeler) 
Şimdi Demokrat Parti icraatını anlatacağım, 

siz yine igülünüz. 
REÎS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 

Hasan Bey, siz 'de söylenenleri karşılamayın. 
HASAN TEZ (Devamla) ^- Müsaade etmez

lerse, millet de onlara müsaade etmez. 
REÎS — Hasan Bey karşılamayın. 
HASAN TEZ (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu sene ticari hayatımızda en mü
him hâdise şüphe yoktur İki, 4 Ağustos 1958 ka
rarları ve bunun neticeleridir, ihracatımızı teş
vik etmesini beklediğimiz bu kararlar neticesin
de gördük ki, Hükümet bunda muvaffak olama
mıştır. (Soldan, gülüşmeler) Çünkü, memlekette 
istihsal 'bölgelerini, müstahsil vatandaşların ih-
racettikleri mallara göre Hükümet tefrik etmiş 
ve kimine öz evlât kimine de üvey evlât mua
melesi yapmıştır. (Soldan, gürültüler, gülüşme
ler)! 

Dinleyin bakalım, bu D. P. nin b'oş vait ve 
seçim nutkuna benzemez.. 

REÎS — Lütfen Hasan Bey cevap vermeyin. 
HASAN TEZ (Devamla) — îşte bunun ra

kamlarla canlı ve inkâr edilemez misallerini arz 
ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, 
arz ettiğim bu ihraç maddeleri Hükümetin alış 
fiyatlarına göre bir bölgecilik tefriki yapılmış 
manzarası arz etmektedir. 
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Şimdi Muhterem Büyük Millet Meclisi aza

ları huzurunda bir mebus olarak Hükümete so
ruyorum : Bu şekilde müstehlik vatandaşın 
mallarının haksızca bir fon diye alınması vatan
daşın hakkını gasbetmek değil midir? 

Niçin pamuk, fıstık, ve zeytin müstahsili 
olan vatandaşlara ihracettikleri malları için bir 
dolar karşılığı olarak 900 kuruş veriyorsunuz 
da, krom, tütün, fındık, üzüm ve incir müstah
sili vatandaşların alınteri olan haklarım vermi
yorsunuz ve dolayısiyle bir kısım müstahsıldan 
hir nevi vergi alıyorsunuz? 

Size şimdi bir izah daha yapıyorum : Tütün: 
490 kuruş alış, 902 kuruş satış, 412 kuruş Hü>-
kümetin Hazinesine haksız akış. 

Fm'dık : 560 kuruş alış, 902 kuruş satış, 342 
kuruş vatandaştan haksız iktisap.. 

Üzüm : 560 kuruş alış, 902 kuruş satış, 342 
kuruş vatandaştan haksız gasbetmek. 

tncir : 560 kuruş alış, 9^2 kuruş satış, 342 
kuruş yine vatandaştan zorlaı alış. (Alkışlar) 

Bakınız imtiyazlı bölgelere geldik. (Gülüş
meler) 

Pamuk : 900 kuruş alış, 902 kuruş satış, yal
nız iki kuruş Hükümetin kasasına vatandaştan 
akış. * 

Fıstık : 900 kuruş alış, 902 'kuruş satış, yal
nız iki kuruş vatandaştan Hükümetin kasasına. 

Zeytin : Bu da imtiyazlı hölge malı, Ege'de. 
Zeytin 900 kuruş alış, 902 kuruş satış, yalnız iki 
kuruş Hükümetin cebine. (Gülmeler, soldan, 
gürültüler) Müsaade buyurun. ' 

REÎS — Hasan Bey, karşılamayın rica ede
rim. Devam buyurun. 

HASAN TEZ (Devamla) — Muhterem arka-
dşlarım, bu memlekete bir malın fiyatı veya 
Hükümetin koyduğu rayiçler her tarafta aynı 
tatlbik edilsin. Karadeniz fındık müstahsiline 
ayrı bir muamele, Ege pamuk müstahsiline veya 
zeytin, müstahsiline ayrı bir muamele insafla ka-
hilitelif değildir ve bu da maalesef Demokrat 
Partinin usulüdür. 

Bu şartlar, altında bütün Karadeniz ve bir 
kısım Ege mmtakasırida oturan ve ihraç malı 
istihsal eden vatandaşların- haklarını kim ko
ruyacaktır? . " . 

îşte muhterem arkadaşlarım, ihracatın 1958 
senesinde muntazam ve çok olmayışının başta 
gelen sebebi budur. Hükümet bu müstahsil va-
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tandasın hakkını, pamuk müstahsili vatandaşlar j 
gibi tanımaz ve vermezse beklediği neticeleri de 
alamaz. OBu yanlışı Ibiran evvel düzeltmesini Hü
kümetten rica ediyorum. (Soldan, gülüşmeler) 
Büyük Millet Meclisi âzası huzurunda bir mebus 
olarak vazifemi yapmaya mâni oluyorsunuz. 
Reis Bey, C. H. P. mebuslarına Riyasetçe yağ
mur gibi ihtar cezaları verilmekte olduğunu gö
rüyorsunuz. D. P. li mebus arkadaşlarım gürül
tü ediyorlar, bunlara da ceza veriniz. Hem Tü
zük ihlâl edilmemiş olur, hem de Riyaset taraf
sız hareketini teyidetmiş olur. 

REÎS — Hasan Bey, siz devam buyurun. 
HASAN TEZ (Devamla) — Beni seçmenler 

ve vatandaşlarımız konuşmak için gönderdiler, 
»beni vazife yapmaktan menedemezsiniz. Bunları 
lütfen vaktime saymayınız. 

REÎS — Siz devam buyurun, Hasan Bey. 
HASAN TEZ (Devamla) — Müsaade buyu

run arkadaşlar, Vekil hemşerim, Reis ihemşe-
rim, üstelik tdare Âmiri de hemşerim, siz de 
bana müsamaha edin konuşayım. (Gülüşmeler) 

Bu şekilde D. P. iktidarının vatandaşa iki 
türlü muamele yaptığını da Yüksek Meclise arz 
etmiş oldum. Bu cihetin ıslahını Hükümetten ri
ca ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi şu ciheti de 
arz edeyim. Yıllardan beri ticari hayatımız üze
rinde Demoklesin kılıcı gibi duran ve bir kâbus 
gibi memleketin esnafını korkutan Millî Ko
runma Kanununun ıstıralbmı çekmekteyiz. Tica
ri ve sınai hayatımızı felce uğratan ve meşru 
muamelelere korku havası verdiren bu kanuna 
son verelim. Yüzlerce masum bu kanun hüküm
leriyle ceza evlerindedir. Hürfiyetinden mahrum 
edilen bu esnaf ve tüccarı da hürriyetlerine ka
vuşturalım. 

REÎS — Hasan Bey, vaktiniz doldu, cümleni
zi tamamlayınız. 

HASAN TEZ (Devamla) — İltimas devrini
zin fârikasıdır. Siz de hemşerinize iltimas edi
niz de milletin derdini tam olarak söyliyeyim. 

REÎS — Hasan Bey, vaktiniz tamamdır. 
HASAN TEZ (Devamla) — Reis Bey, yarım 

dakika müsaade buyurun, cümlemi tamamlıya-
yım. 

REÎS — İstirham ederim Hasan Bey, lütfen.. 
HASAN TEZ (Devamla) — Allah D. P. yî 

iktidardan düşürecektir. O zaman bol bol konu
şuruz. (Gülüşmeler) 
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REÎS — Mığırdıç Şellefyan. 
MIĞIRDIÇ ŞELLEFYAN (İstanbul) — Büt

çe Encümeninde Hıfzı Oğuz Beketa'ııın bâzı 
suallerine cevap vermiştik. Şimdi burada tekrar 
cevap vermek mecburiyetiyle karşılaşıyoruz. 
1953 ten bu yana ihracatın azaldığından bahse
derler. Ticaret Vekâletinin fonksiyonu aynı za
manda bir iktisat fonksiyonudur. Pek tabiî 
olarak görülüyor ki ; on milyon tonluk mecmu 
ziraat mahsullerimizin miktarı bugün 20 mil
yon tonu bulmuştur. Eğer bunlar ihracedilme-
diyse nereye gitti? Yerli sanayi bunları mas
sediyor. Birleşik Amerika'nın 1(9> milyar dolar 
olan dış ticaret rakamı bugün müşterek paza
rın mecmuu ihracat kapasitesine müsavidir. Fa
kat müşterek pazarın ' millî geliri 175 milyar 
dolar iken Amerika'nın 400 milyardır. Demek 
isterim ki ; ihracat rakamlarının küçülmesi millî 
gelirin inmesini tazammun etmez. 

Enflâsyona gelince; 1946 dan beri bütün 
Avrupa devletleri enflâsyonun tesirine mâruz 
kalmışlardır. Almanya'nın ihracatı 4,5 milyar 
dolar, ithalâtı 3 milyar. Demek ki 1 milyar do
lar fazla ihracatı var. Size sorarım, bu ihraca
tın fazla parasını nasıl öder? Emisyonla öder. 
İthalât yapamıyor ki, onunla ödesin. Emisyon 
neticesinde enflâsyon meydana gelir. Demek 
oluyor ki, ihracatın kifayetsizliği ve millî geli
rin artması da enflâsyona müncer oluyor. Bizde 
de bu görülüyorsa bu, mesut bir haldir., 

IIAMZA EROĞLU (Adana) — Bu da enf
lâsyonun yeni tarifi mi? 

MIĞIRDIÇ ŞELLEFYAN (Devamla) — Ba
kınız Alman İktisat Nazırı Ludvig Erhard, ne 
demektedir: «Yalnız zirai sahaya ehemmiyet 
verilmesi, yoksulluktan kurtulmak için kâfi 
değildir. Az gelişmiş memleketlerde eksik olan 
satınalma gücüdür. Bunun için önce satmalma 
gücü istihsal edilmelidir. Düzenli bir memle
kette . satmalma gücü yalnız mal istihsali ile 
mümkün olacağından bunun için sanayileşme 
bir zarurettir.» Bunu o hükümet nasıl yapmış
tır? Kısmen dış yardımlarla, kısmen kendi büt
çelerindeki imkânlarla sanayileşmeye, cihazlan-
maya büyük çapta muvaffak olmuştur. 

Bizde bu hareketler nihayet bizi bambaşka 
istikametlere götürmektedir. Görüyorsunuz, ko
talar ilân edileli. Her kotada 40 milyon dolar
lık sanayi maddesi yer almıştır. İkinci kotada 
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da 40 milyon dolar vardır. Bu kotalarla 80 
milyon dolarlık ithalât kapasitesi sağlan
mıştır. Çünkü yarısı görünüyor, diğer ya
rısı ise iç imkânlar içerisinde kayboluyor. 
Demek oluyor ki, senede asgari 320 milyon do
larlık ithalât temin olunuyor. Bu görünmez itha
lâttır ve bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz, 
bunlar vakıadır. 

Bu hareketler pek tabiî olarak Demokrat 
Partinin aleyhine olmuştur. £>unu bir misalle 
izah edeyim: 

Bugün bir köylü uzak bir yerden tayyareye 
biner ve Hükümete hayırdualar eder. ikinci 
defa binince bu sefer «Hay Allah kahretsin, bu
nun kaloriferi yok» demeye başlar. Bununla de
mek istiyorum ki, yeni yeni imkânlar verildik
çe insanlar bunlara alışır ve hayat seviyesi yük
selen insanların ihtiyaçları artar, bununla para
lel olarak şikâyetleri de artar. Ve artık mesele
ler içinden çıkılmaz bir hale gelir, işte Demok
rat Parti prestiji pahasına bunu yapmaktadır. 

REÎS — Vaktiniz tamamdır, efendim. 
Ahmet Ispirli. 
AHMET ISPlRLl (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlar, Ticari hayatın gerekli esasları müsta
kar piyasa ve muvalzeneli bir tediye bilanço-
sudur. 

Yatırım ve kalkınma hamlelerinin ve para 
kredi saihasmdaki kararların zaman bakımından 
isabetsiz oluşunu, geçmiş zamanlarda iktisadi 
bünyemizde büyük sarsıntılar doğurduğu aşi
kârdır. Paramızın kambiyoda fiilen düşmüş ol
masına rağmen resmî fiyatların zorla tutulması 
döviz kaçakçılığına yol açmıştır. Buna rağmen 
dâhilde Millî Korunma Kanununun aksak tat
bikatı harice mal kaçakçılığından ve dâhilde 
küçük sermaye esnafını tehditten başka bir 
netice vermemiştir, istihsali de kısmıştır. Yatı
rımların ise ciddî olmaması yüzünden ithalât 
imkânlarımıza destek temin edemiyordu. 

Gerek enflâsyon ve gerekse lüzumsuz kredi
ler o mertebededir ki şiddetli talepleri artık ne 
ihracat ve ne de döviz stokları karşılıyabilmiştir. 

Liberasyon zamanlarında husule gelen bü
yük kazançlar dâhilde «arzu edilen iş ve istih
sal sahasından ziyade» istihlâki kamç^lıyan gay
rimenkul inkişafında ve hariçten gelmesi bek
lenen lüks meta arzusu üzerinde tecelli ediyordu. 

Bugün ise stop eden mekanizmanın muharriki 
kredi ve yatırımlarla imkân dâhiline giren itha

lât ve ihracatımızın istikbalini elbette düşünmek 
icabedecektir. 

Daha dün ihracatta «kademeli prim» tatbiki 
ve bunun zamanı müstahsil için bir fayda temi
ninden âridir. Gelecekte hangi prim, hangi sa
hada tatbik edilecek ve o zaman ne «olacaktır? 

ithalâtta kotalar bir müsaade imkânına müs
tenit maddelerle doldurulmaktadır. 

Daha birçok madde ve metam mahrumiyeti
ni ne kadar ve ne müddet çekeceğiz! 

Bu gidiş muasır milletlerin kavuşmuş olduğu 
serbestiyi meydana getirebilecek midir? 

Malûmlarıdır ki, Sayın Ticaret Vekilinin 
bütçe gerekçelerinde izah ettikleri veçhile, ihra
catta esas ihracedenin parasını alması, ithal ede
nin parasını ödemesidir. Biz de bu tabiî bir seyri 
beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, vaktim dolduğu için kı
sa konuşmuş bulunuyorum. Geçmişte gerek Millî 
Korunma Kanununun ve gerekse kambiyonun 
dış piyasada ve iç piyasada paranın iştira gücü
nü değiştirmiş olması büyük yaralar açmıştır. 
4 Ağustos tarihinden itibaren biz bu yola git
miş bulunuyoruz. Tetkik ettiğimiz kotalarda 
360 a yakın metam ithal edileceğini ve buna 5 
vekâlete ait mütehassısların tetkik ederek karlar 
verdiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Yalnız ithal ve ihracatın neticesinde dâhildeki 
sanayi' ithaT" mallarının değeri yükselecek mi, 
yükselmiyecek mi? Ticaret Vekilinden bunu tet
kik etmesini rica edeceğim. 

R&ÎS — Demokrat Parti Grupu adına Muh
lis Erdener, buyurun. (Sağdan, «Encümen adına 
mı?» sesleri) 

RElS — Necmettin Bey encümen adına kor 
nuştu, Grup adına Muhlis Bey konuşacak. 

MUHLİS ERDENER (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; sözlerime evvelâ bir hakikati 
tebarüz ettirmekle başlamak isterim, itiraf ede
yim ki, bu seneki muhalefetin tenkidlerinde ken
di hesabıma en ufak bir şey öğrenmiş, istifade 
etmiş değilim. Hassaten kendisine çok hürmet 
ettiğim ve hakikaten beyanlarından çok şeyler 
öğreneceğimi ümidettiğim, kendisinin de büyük 
bir itina ile hazırlanmış olduğunu gördüğüm 
Hıfzı Oğuz arkadaşım da beni sükutu hayale 
uğrattı. Hakikatleri okadar görmek istemiyerek 
konuştu ki, içimden üzüntü duydum, iddiala
rının büyük kısmı, hatıriıyanlar bilirler, geçen 
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seneki zabıtlarda vardır, aynen onları tekrar et
tiler. Yeni olarak getirdiği tek mevzu devalü
asyon meselesi idi. Buna kendisi çok sarıldı, üze
rinde durdu. Bilâhare terk ederek bir şekli hal 
arıyarak dâvanın içinden kendisini kurtarmaya 
çalıştı. 

Şimdi arkadaşlarım, prim, düvelüasyon.. Ha
kikaten bu mevzu üzerinde biraz fazla konuş
mak isterdim, ama kafamda mütemadiyen «10 
dakika bitti» diye inecek olan çekicin tesirini 
hissetmekteyim. Hakikaten bu tesiri yapıyor. 

Şimdi arkadaşlarım, muhalif arkadaşlar bir 
defa diyorlar ki; «biz hedefte biriz, yalnız tem
po ile vasıtalarda ayrılıyoruz.» Darılmasınlar 
samimî iseler tempo ve vasıtalara bağlanacak 
yerde neticeye bağlı kalmaları ve ona bakmaları 
daha isabetli olurdu. Çünkü her halde benden 
daha iyi bilirler, vasıtalar ve metotların meşru
iyeti ve makbuliyeti neticeye bağlıdır. Biz bu
gün vardığımız bu noktada bu prensibin mesut 
semerelerini ve neticelerini tatmaktayız. Siz iste
diğiniz kadar ısrar edin, istediğiniz kadar red
dedin bu eserler ortada duruyor. Maziyi tenkid 
ve batili müdafaa etmekle hiçbir şey elde edil
mez. Ancak dikkatimizi ve samimiyetimizi haliha
zıra ve istikbale tevcih ve bize de yardım ede
rek konuşursanız o zaman memleket istifade et
miş olur, her iki parti de vazifesini yapmış bu
lunur. Türk milletinin büyük bir gayretle ve bü
yük bir mahrumiyet içinde kütle halinde ve 
umumi bir seferberlik halinde vücuda getirmiş 
olduğu bu eserler el sürülmez bir hale gelmiştir. 
Hangi iktidar gelirse gelsin memleketin menfa-
atir$ bunlara sarılmakta bulacaktır, bunları 
ikmal ve itmama devam olunacaktır. -

Arkadaşlar, burada muhalefetle bizim ara
mızdaki farkı tebarüz ettirmek isterim. Yani 
sözleri kelime bakımından hemen hemen aynı
dır, fakat mânası çok derindir. Diyorlar ki, he
defimiz bir, ama tempolarımız ayrıdır. Biz me
suliyet kabul etmiş insanlar olarak arkada bı
rakmış olduğumuz mesafeyi normal tempolarla 
kapatamıyacağımıza inanarak gayritabiî, anor
mal tempolarla hattâ silindirin kırılması pahası
na bu mesafeyi kat'etmek kararındayız. Siz tem
polarınızı muhafaza ediniz. Tempolarınızın ağır-. 
lığından bahsederken bir taraftan da füzeden, 
hidrojenden ve atomdan bahsediyorsunuz. Bu 
durumda dinamik hareketlerin muhalifi vaziye
tinde olmamanız gerekir. Yani ya bize hak ve-
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rin, ya iddialarınızı beyanlarınıza uydurun. Ne 
bileyim bana öyle geliyor ki, hiçbir hareket ol
masın, ve borç da olmasın demek pasif bir poli
tika. Demokrat Parti iktidarı olarak bu bizim en 
ziyade içtinabettiğimiz husustur. 

Arkadaşlarım, borç alacağız, fakat borçlan
mamıza mukabil müspet eserleri bilançonun kar
şılık kıymetlerinde göstereceğiz. 

Bana öyle geliyor ki, esaslı bir tenkid yap
madınız. Sade muayyen bir şeyi ele alarak, ve 
hakikatleri inkâr ederek kötülemeye devam et
tiniz. Netice ne oldu? Bunun temel taşlarının 
bir tanesini çekince diğerleri gümbür gümbür 
yıkıldı. Şurada cevaplandırmadığımız hiçbir şey 
kalmadı. Hepsiai kemali cesaretle cevaplandır
dık, dokümanter bir şekilde konuştuk. Fakat 
hâlâ ısrar ediyorsunuz. 

RElS — Bir dakikanız kaldı, Beyefendi. 
MUHLİS ERDENER (Devamla) — O halde 

müsaadenizle şuna da temas edeyim. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Bu da 

muvaffakiyetlerinizden. (Sağdan, gülüşmeler) 
MUHLİS ERDENER (Devamla) — Şimdi

ye kadar böyle bir büyük iddiam yok. 
Şimdi muhterem arkadaşlar, mâruzâtımı bi

tirirken, maalesef arzularımı istediğim şekilde 
dile getiremediğimden dolayı üzüldüğümü arz 
ve mâruzâtımı birkaç cümlede telhis ederek hu
zurunuzdan ayrılacağım : 

Muhterem arkadaşlarım, kısaca hülâsasını 
yaptığım ve nazarlarınızda canlandırmaya ça
lıştığım bugünkü durumumuz karşısında ya
ni iktisadi istiklâlini her gün bir kat daha temina
ta bağlıyan muasır medeniyet bir devlet seviye
sine ulaşmakta olduğunu her gün bir miktar 
daha fiilî delil ve eserleriyle ispat eden-mun
tazam artmakta olan nüfusuna ve yükselmek
te olan hayat şartlarına rağmen bunların ya
rattığı istihlâk zorunu elindeki istihsal ve 
iştira gücü ile karşılamaya muvaffak olan - Millî 
Müdafaa gücü ile kalkınma, millî kültür iş
lerine memleketin süratle imarını da ilâve et
mek suretiyle dinamik, yapıcı ve isabetli bir 
politikanın hadimi olan bir Hükümetin mu
vaffakiyetine yardımcı olmayı bir vatandaş
lık vazifesinin başta gelen icaplarından ve 
bir vatanseverliğin de en tabiî muktezasmdan 
addetmekteyiz. Bu münasebetle., bu bütçeyi de
rin bir huzur ve emniyet içinde tasvip bu-
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yurmanızı rica ederek hürmetle huzurunuzdan 
ayrılıyorum. - (soldan, alkışlar.) 

HASAN TEZ (Ankara) — Bu söyledikle-
rinize inanıyor musunuz? 

REİS — Ticaret Vekili, buyurunuz. 
TİCARET VEKİLİ HAYRETTİN ERK-

MEN (Giresun) — Muhterem arkadaşlar, yıl
lardan beri bütçe müzakeresi- vesilesiyle ve 
her vesile ile iktisadi politikamızın müdafaa
sını imanla yapmaktayız. Ve daima muhale
fetin aynı iddialariyle karşıkarşıya bulun
maktayız. Bugün de yine dinlediğimiz iddialar, 
yıllardan beri dinlediğimiz iddiaların bir tek
rarından ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, muhalefetin bilhas
sa C. H. Partisi muhalefetinin, iktidara gel
diğimizin haftasından i t ibaren başladığı, hiç 
değiştirmediği ve devam ettirdiği iddialar şu 
birkaç kelime içinde çerçevelenebilir. 

Enflâsyonist gidiş, aşırı yatırım, para kıy
metinin sukutu, ithalât ve ihracat imkânları
nın daralması, hayat pahalılığı; 

FERlD MELEN (Van) — Doğru. 
RElS — Müdahale etmeyin. 

^FERlD MELEN (Van) — Tasvibediyorum. 
REİS — Tasvibetmenize lüzum var mı? 

Devam buyurun, efendim. 

TİCARET VEKÎLl HAYRETTİN ERK-
MEN (Devamla).— iskeletini böylece tesbit 
etmek mümkün olan bu iddiaları karşısında 
türlü yönlerden yaptığımız izahların faydalı olmı-
yacağmı bile bile bir kere daha izah etmeyi 
Büyük Meclise karşı olan hürmet vazifesi, Türk 
milletine karşı hesap vermek vecibesi telâk
ki ettiğimiz için gecenin bu geç saatlerinde 
biraz vaktinizi alacağım. 

Sevgili arkadaşlarım, Bütçe Encümeninde-
ki, müzakereler cereyan ederken belki müşte
rek bir istikamette düşünmek fırsatını elde 
ederiz diye uzun bir izahta bulunmuştum. Bu 
izahatımda başka memleketlerin takibetmekte 
oldukları iktisadi politikanın ana hatlarını 
ortaya koymuştum. Bugün aynı uzunlukta bir 
konuşma yapacak değilim. Fakat şunu söyli-
yeyim ki, dünyanın neresinde, kalkınma ih
tiyacı hisseden, veya teçhizatı yenileme za
ruretini .duyan hangi memlekete baksanız 
orada yatırımın yapıldığını görürsünüz ve ya
tırım yapılan her memlekette yatırımla bera-
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>. ber hemen enflâsyon temayüllerinin vücut 

bulduğunu görürsünüz ve bu daima istikame-
ı tin nihayetini göremiyen veya görmek iste-
I miyenler tarafından büyük bir vaveyla ve bü

yük şikâyetlerle karşılanır. «Enflâsyon fena 
j istikamette, gidiyoruz, batıyoruz!» iddiaları yal

nız bizim memlekette değil başka memleketler-
I de de gidişin hakiki istikametini ve vâsıl ola-
I cağı noktasını göremiyen veya görmek istenıi-

yenler tarafından ileri sürülmüştür. ' 
İkinci Dünya Harbini takibeden yıllarda 

kalkınma arzusu içinde bulunan memleketler 
o zamanın imkânları nispetinde yatırımlara 
başvurmuşlar v,e genişliyen iktisadi düzen 
içinde^ enflâsyonist tesir ve fiyat hareketleri hâ
sıl olmuştur. 1929 krizinden sonraki, zaru
ret, memleketleri yeniden kendi imkânlariyle 
yetinmeye ve binaenaleyh daima . yatırıma doğ
ru gitmeye sevk etmiştir. 

1929 krizinden sonra bilhassa zirai maddeler 
istihsal eden, hammadde satan memleketlerin 
durumları çok kritik bir hal almıştır. Bu nevi 
malların fiyatları yüzde elliden aşağı düşmüş 
ve bu memleketler mallarını plase etmek müş
külâtına uğramışlar, alıcının empoze ettiği fi
yatları kabul etmek zorunda kalmışlar ve bu
nun felâketini çekmişlerdir. 

Bu işte tecrübe gören hükümetler, iktisaden 
geri kalma tehlikesini daima yatırım yapmak 
suretiyle karşılamayı millî menfaatlerine uygun 
bulmuşlardır. 

Hattâ ikinci Dünya Harbinden sonra sanayi 
memleketleri dahi daima yatırımlarını devam 
ettirmişler, istihsal güçlerini artırmayıp ikti
sadi politikalarının ve millî bekalarının icabı 
olarak kabul ve tatbik etmişlerdir. Bütün bu 
memleketlerde yatırım yapıldıkça daima enflâs
yonist tesirler görülmüş ve daima fiyatlar yük
selmiş, bu fiyat yükselmesi karşısında fiyat 
kontrollerine başvurulmuş, fiyat kontrollerini 
ücret dondurmaları takibetmiştir. Yine bu gi
dişten dış ticaret açıkları husule gelmiş ve ni
hayet dış ticaret açıklarının sade millî imkân
larla değil, beynelmilel imkân, yardımlaşma ve 
anlaşmalarla kapatılması yollarına başvurul-

j 4 muştur. 
I Hakikatler bu iken, Türkiye'nin tamamen 

modern iktisat ilminin anladığı mânada, iktisadi 
! realitelere dayanan ve muasır medeni memle-
I ketlerin tatbik ettiği iktisat politikalarına uy-
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gun gidişme bakmıyarak inatçı bir anlayışsız
lıkla mütemadiyen kötüleme hareketi, bu poli
tikanın semerelerinin alınmasının gecikmesine 
hizmet etmekten öteye, hiçbir şeye yaramamış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Türkiye'yi 1923 
te, asırların geri bıraktığı, hayat seviyesi, haki
katen azap verecek derecede düşük bir memle
ket olarak bulduk, ve uzun yıllar bu şartlar 
içinde yaşadık. Biz, bu şartlara daha ne kadar 
tahammül edecektik? Milletimizi bu şartlar 
içinde daha ne kadar bırakacaktık? Böyle bir 
memlekette takibedilecek iktisadi politikanın, 
esasları ne olacaktı? Râkit, âtıl bir iktisadi va
satı dinamik bir iktisadi vasat haline getirmek, 
yatırımlarla millî ekonominin canlanmasını te
min etmek ve artık sadece sayıları belli malları 
satan memleket olmaktan çıkmak, sanayie te
veccüh etmek millî istiklâlimizin, iktisadi istik
lâlimizin icabı idi. Demokrat Partinin takibet-
tiği politikayı işte bu esaslarda görmek ve gös
termek icabeder. Sanki yıllardan beri gelişmiş 
bir ekonominin sahnesi olan bir memlekette ya-
şıyormuşuz gibi, sanki yıllardan beri ithalât ve 
ihracat, normal, kolay ve kâfi hacımlarda imiş 
gibi şimdi çıkılıyor; «İhracat kâfi değildir, it
halât kâfi değildir, ithalât ve ihracat tıkanık
lıkları vardır, millî ekonomi topyekûn bir teh
like içindedir» gibi iddialar ortaya sürülüyor. 

Kısaca, Türkiye'nin, 1923 ten bu yana ikti
sadi çehresini,dış ticaret rakamlarına dayana
rak, tersim etmeye çalışalım. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — 1914 ten baş-
latsamz. 

TİCARET VEKÎLÎ PIAYRETTlN ERKMEN 
(Devamla) — Cumhuriyet Hükümetinin bir 
âzası olarak cumhuriyet devrini alıyorum ve 
bunun da sizi rahatsız etmiyeceğini tahmin ede
rim. 

1923 te başlıyan cumhuriyet rejimimizin, 
Cumhuriyet Türkiye'sinin dış ticaret rakamla-
riyle çehresini şöylece tersim etmek mümkün
dür : 

1923 ten 1929 a, yani iktisadi krize kadarki 
devre, 

1929 dan 1939 a kadar ki, yani harb başlan
gıcı yılma kadar geçen devre, 

1939 dan 1946 ya kadar, yani devalüasyona 
kaçlar olan devre, 
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1946 dan 1950 ye kadarki devre ve ondan 

sonra da 1951 ve sonrası devresi.... 
Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyetin ilk yılla

rında ithalât ve ihracat rakamlarımız gayet mü-
tevazıdır ve ticaret muvazenesi aleyhimizedir. 

1929 yılında ihracatımız, para kıymetleri her 
zaman değişebilir, bu sebeple hacım olarak, ton 
üzerinden arz edeceğim : 669 küsur bin tondur. 
Sonra biraz yükselme olmuş ve 1932 de bir mil
yon tonun üstüne çıkmış ve bu devam etmiştir. 

Bu devrenin en yüksek rakamı 1934 raka
mıdır. Bir milyon 637 bin ton olmasına muka^ 
bil kıymet olarak en düşük, 92 -149 000 liradan 
ibarettir. Burada, biraz evvel arz ettiğim neti
ceyi, yani zirai maddeler satıcısı memleketlerin 
1929 krizinde büyük fiyat sükutları sebebiyle 
mühim zararlara uğradıkları hakikatini kendi 
nefsimizde görüyoruz. En yüksek ihracat mik
tarına mukabil, en düşük gelir elde ediliyor. 

Binaenaleyh, bu maddelere iktisadi istikba
limizi bağlıyamıyacağımızın daha o zaman an
laşılması gerekirdi. 

Bu rakamlar 1938 - 1939 yılma kadar bir 
milyonun üstünde cereyan ediyor. 

1940 tan itibaren düşmeye başlıyor. 
1941 de 658 820, 
1942 de 428 899, 
1943 te 355 026, 
1944 te 345 635, 
1945 te 309 538, 
En düşük rakam 1945 te 309 bindir. 
Buradan çıkarılacak bir ders var. Bu da 

memleketimizin harb yıllan içinde bilhassa harb 
konjonktürünün çok müsait hale getirdiği bâzı 
malların müstahsili olduğumuz halde, bunları 
satamayışımızdır. Türkiye daha evvelki yıllarda 
cihazlanmış olsaydı, ikinci Dünya Harbi içinde 
hububatını, madenlerini, hattâ pamuğunu sat
mak imkânına sahibolur ve bu sayede dış tica
retimizin gelişmesi mümkün olurdu. Bu durum 
ise, Türkiye'nin harb sonrası devrine iktisaden 
zayıflamış olarak değil, kuvvetlenmiş olarak gir
mesi gibi mesut bir neticeye müncer olurdu. Fa
kat o yılların iktisadi politika anlayışı, Bekata 
arkadaşımızın tâbiri ile, antiekonomik vasfına 
bihakkin lâyık bulunduğundan maalesef istih
sali mümkün semereler elde edilememiştir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — O zaman İktisat 
Vekili kimdi? 
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TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERK-

MEN (Devamla) — Bilmiyorum. Siz daha iyi 
bileceksiniz. 

1940 tan sonra 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 
senelerini sayıyorum. Bu antiekonomik zihniyet 
ayrıca ve hattâ sadece sununla dahi ispat edile
bilir : Bu devre zarfında bütün muharip mem
leketler, muayyen memleketlerden muayyen mal
lan almak için taleplerde bulunurlarken, ihra
catı artırmayı düşünmek şöyle dursun, ihra
catımızı taksir için İhracat Vergisi almıyordu. 
Tipik antiekonomik zihniyet işte budur. Bundan 
daha güzel bir misal bulunamaz. —-' 

Muhterem arkadaşlarım, sene 1946.. İhracat 
rakamı 905 000 ton, devalüasyon tesirini bura
da gösteriyor. Devalüasyon ile bu rakam 309 
bin tondan 905 bin tona çıkıyor. Devalüasyo-, 
mm tesiri 1947 senesinde bütün yıla şâmil şe
kilde kendini gösteriyor ve ihracatımız 1 173 000 
tona baliğ oluyor. Fakat ne yazık ki, hemen 
arkasından 1948 senesinden itibaren 880 - 900 
bin ton civarında cereyana başlıyor. 1950 sene
sine kadar 985 bin tonla geliyor. 1946 da yapı
lan 7 Eylül devalüasyonu da maksadı temin et
meye hadim olamamış, ancak saman alevi gibi 
bir senelik bir ihracat genişlemesine imkân ver
miş, fakat memleketin istihsal kapasitesi dumu
ra uğradığı için bu ameliyeden mütaakıp yıllar
da faydalanmak imkânı hâsıl olmamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, şu noktayı da işaret 
edeyim ki; 1947 senesi ticaret hadleri itibariyle 
memleketimiz için gayet müsait bir sene idi. 
Çünkü harbden çıkmış olan memleketlerin hepsi 
hammadde, yani zirai maddeler talebinde bulunu
yorlardı. Kâfi satış yapamadık, çünkü daha 
önceki yıllarda istihsal kapasitemiz kısır bir eko
nomi politikası yüzünden, dumura uğratılmış 
bulunuyordu. 

Şimdi, müsaade ederseniz bir iki mukayese
den sonra bu bahsi kapatacağım. 1947 senesi 
ihracatının bir evvelki seneye (devalüasyonun ya
pıldığı sene) nispetle artışı % 30 dur. 1950 den 
sonraki yıllar içinde en yüksek ihracat senesi 
1953 senesidir. 1953 yılı ihracatı, 1947 ihraca
tından % 109 fazladır. 

Dahası var: 1947 yılını içinde bulunduğu
muz 1958 yılı - ki ihracatın inkişaf etmediği 
söyleniyor - ihracatı ile mukayese edelim. 

1958 ihracatı, geçmiş devçenin en veıimli 
yılı olan 1947 yılı ihracatından % 37 fazladır. 
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Şimdi, bu devreler zarfındaki iki tipik kötü 
mahsul yılını mukayese edelim. Bunlar 1949 ve 
1954 tür. Bunların mukayesesini yaparken 1950 
ile 1955 i mukayese etmek lâzımdır. 1956/ ihra
catı 1950 ihracatının % 82 üstündedir. İşte en 
verimli ve en verimsiz yıllar mukayesesinin arz 
ettiği manzara budur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, aynı derele
re ait ithalât rakkamları üzerindeki tahlili bı
rakıyorum, çünkü, vaktinizi almak istemem. Ora
daki rakamların tahlili bize şu neticeyi gös
termektedir: İthalât, memleketin bütün ihtiyaç
ları dışardan geldiği devirlerde dahi gayet dar 
ve sıkışık imkânlar içerisindedir. İthalâtım az
lığı, memleket ihtiyaçları karşısında, memleke
tin içinde bulunduğu madde darlığı ve ihtiyaç 
yoksulluğunun delillerinden birisini teşkil et
mektedir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; bu, meviuda 
konuşulmadık husus hemeıj hemen yoktur. Büt
çe umumi müzakerelerinde defaatle konuşuldu, 
karşılıklı anlayışlar, kanaatler bütün delille
riyle ortaya atıldı. Yalnız, bir noktanın benim 
tarafımdan ifade edilmesi lâzımdır. O da ih-

'racat durumudur. İhracatımızın seyri ve istik
bali hakkında muhterem heyetinize kısa mâru
zâtta bulunduktan sonra sözlerime nihayet ve
receğim. 

Aziz arkadaşlarım; 1958 ihracat yılının, ya
ni 1953 Haziranından bugüne kadar olan dev
renin başlıca maddelerinin ihracat tescil hare
ketlerini ve dolar olarak kıymetlerini arz edi
yorum : 

891 156 ton E. P. U. içi', 190 316 ton E. P. 
U. dışı olmak üzere, ceman 1 081 472 bin ton 
ihraç malı tescil edilmiştir. Bu tesciller tutarı 
141 268 165 doları EPU içi, 46 457 900 doları 
EPU dışı olmak üzere 187 726 065 dolardır. 

İhracatımız yeni rejimin bidayetinde ve ilk 
aylarında biraz yavaş harekete gelmiştir. Bu
nun muhtelif ve bellibaşlı sebepleri vardır. Bu 
rejime intibak etmek, Ağustos ayında .satılacak 
malların bir kısmının henüz hazır bulunmaması, 
pamuk mevzuunda dünyada beliren kriz, ma
denlerin, bilhassa kromun fena konjonktür için
de bulunması... işte bunlar ihracatımızın bida
yette yavaş seyrine sebebolmuştur. Fakat, ih
racat* hareketleri Kasım ve Aralık aylarından 
itibaren hızlanmış ve nihayet Ocak Şubat ay
larında tatminkâr hıza kavuşmuştur. îhracati-
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mız da bu hızın devam edeceğine ve bidayette 
tahmin ettiğimiz gibi 300 - 350 milyon dolar
lık ihracatın tahakkuk ettirileceğine inanıyo
ruz. 

Aziz, arkadaşlarım; ihracat ve ithalât ra
kamlarını daha etraflı tahlil etmek isterdim. 
Burada birçok muğlâk noktalar vardır. Mıın-
hasıran ihracatın ve münhasıran ithalâtın ra
kamı bir şey ifade etmiyebilir. Melen arkadaşı
mızın dediği gibi, buna nüfus meselesini de 
koymak lâzımdır. Ben huzurunuzda şunu ilâve 
edeceğim, ithal etmekte olduğumuz bâzı malla
rın şimdi ithalât listelerinden çıkmasını ve ih-
racetmekte iken içerde imalâta tâbi tuttuğu
muz için ihracat listelerinden çıkardığımız bâzı 
malların mevcudiyetine ehemmiyetle göz önün
de bulundurmak icabeder. Bunlara sadece işa
ret ediyorum. 

Şükranla kaydetmek lâzımdır ki, birçok 
mallar bugün artık ithal edilmeksizin memle
kette imal edilmektedir. Bunların arasında çi
mento, pamuklu ve yünlü mensucat, çelik kül
çe ve hadde mamulleri ve saire, ve saire birçok 
maddeler sayılabilir. Asırlar boyunca satıcısı 
olduğumuz bir kısım ham maddelerin millî sa
nayimiz tarafından işlenerek iç pazarımıza arz 
edilmesi, bir taraftan ihracatımızda eksilme hu
sule getirirken diğer taraftan da ithalâtımız
da tasarruf sağlamakta ve bu yönden millî 
ekonomimize daha üstün bir değer katmakta
dır. îktisaden cîhazlanmamızda şimdiye kadar 
kat'ettiğimiz mesafenin ve kazandığımız istih
sal gücünün müsbet bir neticesini bu suretle 
tesbit ederken, yatırım politikamızın isabetine 
de işaret etmiş oluyorum. 

Bu politikamıza, istikrar anlayışı içinde dik
kat ve ehemmiyetle devam edeceğiz. Menfi tel
kinler, kötülemeler ve inatçı mukavemetler bi
zi büyük Türkiye'ye götüren bu yolda katiyen 
tereddüt ve za'fa düşüremiyecektir. (Soldan; 
bravo, sesleri, alkışlar) 

RElS — Nazım Tanıl yerine, Mıgırdıç Şel-
lefyan, buyurun. 

MIGIRDlÇ ŞELLEFYAN (istanbul) — 
Arkadaşlar; konuşmamın bu kısmı Ticaret Ve
kâletinin teşkilât ve tekniği hakkında olacak
tır. Memleketimizde zirai mahsullerin koopera
tiflere doğru gitmesi, birlikler ihdası bunlar hep 
Ticaret Vekâletindeki Teşkilâtlandırma Umum 
Müdürlüğünün direktifleriyle meydana gelmiş-
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tir ki bu birliklerin faydası şu olmuştur: Bun
dan evvel Türkye'deki iptidai şekil ecnebi pi
yasalarda şu tesiri bırakıyordu: Bazan hafta
nın bir gününde evinize bir köylü gelir bir pa
ket yağ getirir ama gelecek hafta ayın malın 
geleceğinden emin olamazsınız. Piyasadaki eski 
iptidai şekilde ecnebi memleketlerde aynı tesiri 
bırakıyordu. Şimdi Tariş ve Fisko Birliğin mü-
hürlemiş olduğu mallar beynelmilel sürvey, 
gözetme sahasında Lloyd kadar kıymet kesbet-
miştir. Bu, mühimdir, bununla iftihar etmek 
lâzımdır. 

Halen Türkiye'nin içinde bulunduğu ticari, 
iktisadi pozsyon şu merkezdedir: Görüyoruz ki 
halen Avrupadaki devletler kendi kendilerini 
idare etmekten âcizdir. Bunun için gruplaşmayı 
daha faydalı bulmuşlardır. Müşterek pazar, ser
best gruplar meydana çıkmıştır. Ergeç Türki-
yenin bunlardan birine iltihakı zaruri olacaktır. 
Aksi halde kendi mallarını oralara satabilmesi 
zorlaşacaktır. Memleketimiz öteden beri plânlı 
veya güdümlü bir ekonominin tesiri altında ol
duğundan serbest piyasaya, onuri ruhuna ve
ya tekniğine gitmek imkânını çoktan kaybet
miştir. Bundan dolayı serbest veya nispeten 
rasyonel konjonktüre gittiğimiz bu devirde Ti
caret Vekiline büyük vazifeler düşeceği aşikâr
dır. Hamburg, Londra gibi pazarlarla bizim bu
rada indî kararlarla yarışmamız imkânsızdır. 
Serbest konjonktüre giderken vekâletin vazife
lerinin başında evvelâ kendi sanayiimizi hima
ye etmek, bir taraftan da ihracatımızı serbest 
piyasaya uydurmak son derece güç bir vazifedir. 
Karekteri sağlam ve çok değerli Ticaret Veki
limiz şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra 
da bu işleri dirayetle idare ederse bu muhare
bede de muvaffak olacağımız şüphesizdir. 

Millî gelirimizdeki bâzı hareketlerden bah
setmek isterim. Görüyorsunuz ki millî gelirimizin 
artmamış olduğunu muhalefet daima tenkid 
mevzuu yapmaktadır. Fakat hakikati hepimiz 
müşahede -etmekteyiz. Vaktiyle millî gelirin ifa
de eden rakamlar muayyen ellerde donmuştu 
ve bu donmuş olan rakamlar köylüye, hattâ 
şehirlerin varoşlarına kadar çıkmamıştı. Fakat 
bugün konjonktürün temin ettiği imkânlar 
meydandadır. Berberimize verdiğimiz para, ayak
kabıcımıza, terzimize verdiğimiz para millî ge
lirin sayfasında yazılmıyor, işte bu yazılmayan 
rakamlar hepimizin bildiği o hareketlerdir ki, 
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bizim millî gelirimize muvazi olarak her yerde 
dağılmıştır. 

Modern bir Devlete sahibolmak pahalı bir iş
tir. Milletçe çalışılması lâzımdır. Bu sebeple mu
halefetin bizimle iş birliği yapması lâzımdır. Ni
hayet bunlar Türkiyemize mal olacak faaliyetler
dir. Bu faaliyetlere hepimizin iştiraki şarttır. 

Çin totaliter bir memlekettir, bugün orada 
adam başına istihsal edilen hububat 750 kilo
gram, bizde ise 500 kilogramdır. . Biz hür camia
ya mensubolduğumuza göre bizim daha ileri ham
leler yapmamız gerekir. îşte bu sebeple iktidarla 
muhalefetin iş birliği yapması suretiyle başarmı-
yacağımız iş yoktur. (Sağdan, bravo sesleri, sol
dan, sürekli alkışlar) 

REÎS — Kifayet takriri var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerelerin kifayetinin reye vaz'ını arz ve 

teklif ederim. 
Muğla Mebusu 

S. Pekin 

REÎS — Kifayet aleyhinde Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Çok muhterem ar

kadaşlar, gecenin bu saatinde kifayet aleyhinde 
bulunmanın konuşan için çok antipati uyandıra
cak bir hareket olacağını biliyorum. Ama buna 
mecburum. 

Bâzı arkadaşlarımızda fikir intibakı olmıyabi-
lir ama sayın Vekilin ileri sürdüğü fikirler beni 
dehşete düşürdü. Necmeddin Beyin, bendenizin 
veya başka arkadaşların fikirlerinde hatalar ola
bilir. Fakat mesuliyet mevkiinde bulunan, fikirle
rini tatbik etmek mevkiinde bulunan bir insanın 
fikirlerinde hatalar olursa bunları tashih etmeye 
çalışmak lâzımdır. Onun için bunları biraz mü
nakaşa edelim, açalım. Belki tashih ederiz. Çün
kü bunları anlattığı tazrda tatbik ettiği anda 
memleket büyük zararlara uğrayacaktır. Yüzde 
beş yüz hatalı düşüncelerdir. Binaenaleyh müza
kerelere devam edelim. Yazık olur bu memlekete! 

REÎS — Efendim, kifayet takririni reylerini
ze » arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Reis Bey 
sual sormaya hakkımız var mı? 

REÎS — Bana niye soruyorsunuz, yanınızda 
Dahilî Nizamname yok mu? 
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Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 

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

F. Lira 

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

201 Maaşlar 7 196 952 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 772 650 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 919 275 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. • 

206 4178 ve 5498 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 91 001 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 1 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 145 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 2 100 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 53 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 51 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basıİı kâğıt ve defterler 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
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ve masrafları 127 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 150 000 
REÎS — Kabul edenler... -Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Giyecekler ' 16 500 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 344 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 12 000 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 Ticaret ataşelikleri masrafları 928 000 

REÎS — Fethi Çelikbaş... 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Efendim, 
Maliye Vekili Beyden sormuş, cevap alamamış
tım. Şimdi Ticaret Vekili Beyden ataşeliklere 
bir tetkik yaptırıp yaptırmadığını öğrenmek is
tiyorum. Mevzu şu : 

Hükümet dört Ağustos kararları ile bir istik
rar politikasının tatbikine başlamıştır. Bu fiili 
istikrar politikasında isterimin satış fiyatında 
ihtilâf yoktur. Prim yeknasaktır. Bütün dolar 
satışları, doların rayici primle birlikte 902 kuruş 
üzerinden olmaktadır. Buna mukabil ihracattan 
elde edilen dövizin ihracat metama göre çeşitli 
primlerle satmalındığı kararnamede tesbit edil
miş. Bir fiilî istikrar politikasında muvaffaki
yet hâsıl olabilmesi için orada yeknasak bir tat
bikat bulunması icabeder. Bu mevzuda Hükü
metin düşüncesini sordum, daha henüz bir şey 
düşünmüyorum dedi. Mevzu, bilhassa bu ihra
catımızın hemen bugünden değil, nihayet ilerde 
muayyen bir kur üzerinden doların bir esasa 
bağlanması suretiyle halledilmek lâzımgeldiğine 
göre, ihracatın tıkanması veya bugünden itiba
ren inkişaf ederek seyretmesi Ticaret Bakanlığı
nın iştigal mevzuuna girmektedir. Acaba Tica
ret Vekâleti ataşelikler vasıtasiyle böyle bir is-
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tikrar politikasında (Türkiye gibi primli bir 
döviz kuru tesbit eden memleketlerde) alınmış 
tedbirler mevzuunda bir tetkik yaptırmış mıdır? 
Endişem şudur; kromda primin düşük olması 
yüzünden ihracat tıkanmaktadır. Yarın primi 
yükseltmek lâzımgelirse ihracatın başlıyabilmesi 
6 aylık zamanın geçmesine bağlıdır ki, bu da ih
racatın seyri üzerinde tesir eder. Eğer Ticaret 
Vekâleti bu mevzuda ataşelikleri vasıtasiyle bir 
tetkik yaptırmışsa bunun neticesini öğrenmek 
istiyorum. Çünkü bu Ticaret Vekâletini ilgilen
dirmektedir ihracat bakımından, Hükümeti ilgi
lendirmektedir, istikrar politikasını ilgilendir
mesi bakımından. 

REÎS — Ticaret Vekili. 
TİCARET VEKÎLÎ HAYRETTİN ERKMEN 

(Giresun) — Efendim, prim sistemlerinin mem
leketlerde ayrı ayrı şekillerde tatbik edildiği 
malûmdur. Arkadaşımın asıl öğrenmek istediği 
cihet üzerine cevabımı teksif edeyim. Tesbit 
edilen kademeli primlerle, krom hariç, diğerle
rinin ihracı bir müşkül göstermemektedir. Krom
da bit müşkül olduğu doğrudur. Daha geniş im
kânlardan istifade ederek pazarlar aramak su
retiyle çalışmalar yapmaktayız. 

REÎS — Fasıl hakkında bir tadilname olma
dığına göre faslı reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

403 

408 

Lira. 

418 

422 

448 

Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6224 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre yapılacak öde
meler 
REÎS - - Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâborâtuvar-
ları masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikm imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 

15 000 

25 200 

10 000 

350 000 
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451 

452 

453 

458 

501 

502 

711 

751 

Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon reis ve azalarına 
verilecek ücretler ve bu kanun 
gereğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştik. ' 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sergi masrafları 
REİS — Kabul edenler... Et-

'miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları makina, alet ve malzeme
nin onarımı 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları için satmalmacak makina 
ve alet ve malzemeler 
REİS •— Kabul edenler... Ut-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 

50 000 

10 300 

181 000 

900 001 
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12 001 

1 250 
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bütçesi. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

11. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1959 maU yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/265) (1) 

(1) 50 S. sayılı matbua zaptın sonundadır. 

. 1959 J3 : V 
REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavent Vekâleti 

bütçesini Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü bütçesiyle birlikte müzakereye başlıya 
ruz. 

Söz alanları sırasiyle okuyorum : 
Ahmet İhsan Gürsoy, 
Suphi Baykam, 
Servet Bilir, 
Ali Menteşoğlu, 
Sıtkı Salim Burçak, 
Hasan Erdoğan, 
Necati Celim, 
Hüsrev Polat, 
Ali Harputlu, 
1. Ethem Karakapıcı, 
Münif Islâmoğlu, 
Halil Gürün, 
Sami Soylu, 
Sait Erflinç, 
Şükrü Esen, 
Nusret Durakbaşa, 
Zakar Tarver, 
Fazıl Yalçın, 
Hulki Âmil Keymen, 
Âlim Sipahi, 
Ali Dedekargmoğlu, 
Dursun Akçaoğlu, 
Osman Bölükbaşı, 
Osman Canatan, 
Hayri Çopuroğlu, 
Vahap Dizdaroğlu, 
Şinasi Moran, 
Selim Soley, 

REİS — C. H. P. Grupu adına Kemali Beya
zıt, buyurun. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMALÎ 
BAYAZIT (Maraş) — Muhterem arkadaşlarım. 

•C. H. P. Meclis Grupu adına Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâleti bütçesi hakkındaki ten-
kidlerimizi arz ediyorum. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti çok es
ki tarihlerde yürürlüğe girmiş olan bir Teşkilât 
Kanunu ile idare edilmektedir. Vekâletin o za
manki teşkilâtı, sıhhat müesseselerinin sayısı, 
memleketin nüfus durumu, hulâsa iş hacmi iti
bariyle maksada 'kifayet * eden, hattâ ileri bir 
görüşle hazırlanmış olan bu kanun artı»k ihti
yaca cevap vermekten uzaktır. Hele yakın gele
cekte daha kompleks bir şekil alması tabiî olan 
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sağlık problemlerinin hallini asla sağlıyacak 
durumda değildir. Bilhassa atom devrinin hulü-

<Aü ile ıbütün ilim şuheleri ve bu meyanda taba
betin de dev adımlariyle mütekâmil bir inkişafa 
mazfhar 'olduğu şu çağda, bütün medenî mem
leketler sağlık idarelerinde, modern telâkkilere 
muvazi olarak muazzam reformlar vücuda geti
rilirken, bizim Sıhhat Vekâletimizin artık müs-
tahaleşmiş Ibir ana kanunla, işlerini tedvire ça
lışması aklıselimin kalbul edemiyeceği bir keyfi
yettir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtının (birçok masraflar 
ihtiyar edere'k teknik yardım maksadiyle vekâ
lete gönderdiği çeşitli mütehassısların raporla
rından faydalanılarak, ilerinin ihtiyaçlarını ve 
memleketimizin sıhhi, idari, iktisadi ve içtimai 
durumunu da dikkate almak suretiyle üzerinde 
(iç yıl çalışılarak hazırlanan yeni Teşkilât Ka
nunu tasarısı o günden bugüne sağlfk idaremi
zin başına gelen Vekil arkadaşlarımızdan hiçbi
rinin tetkikinden geçmemiş ve bu tasarının ka
nun şeklini alması hususunda en ufak ?>ir te-
şebibüs ve gayretleri maalesef görülememiştir. 
Artık 'köhneleşmeye yüz tutmuş idare mekaniz-. 
masının rutin çarhlarına 'kapılıp işleri günü gü
nüne alâküllihal idare etmek sisteminin bu elem 
verici tezahürü karşısında üzüntü duymamak 
mümkün değildir. 

Vekâlet yeni Teşkilât Kanunu tasarısını 
foiran evvel Yüksek Meclise sunmalı ve artık as
li vazifesi olan koruyucu hekimliği ve sosyal ta-
(balbeti modern telâkkilere göre ciddî surette ele 
alarak tedavi edici hekimlik müesseselerinin bü
yük masraflarını bütçeye yük olmaktan kurtar
malıdır. Yoksul vatandaşların sıhhi ihtiyaçla
rını karşılamak üzere Fransa'da olduğu gibi 
bir asistans püblik teşkilâtının kurulması düşü
nülmelidir. Sigorta işi ciddî hir şekilde ele alı
narak mevcut raporlar incelenmeli, sigorta ih
tiyari mi, medburi mi, hususi mi, umumi mi, her 
ne iso bu işin adı konmalı ve harekete geçilme
lidir. Halbuki Sayın Vekâlet birçok hususlar
da olduğu gibi bu hususta da eli böğründe hâdi-
satm akiişma kendini kaptırmış görünmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, umumi hasta ya
takları için konan tahsisatın, paranın satmalma 
kudretinin azalışı, nihayet ka'bul edilmek sure
tiyle artırılması cihetine gidilmesi, realiteleri 
kalbul etmekle başlamak bakımından mucibi 
memnuniyettir. Ancak geçen yıla nazaran tek-
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i lif edilen hasta yatakları için 330 yerine 550, 
j verem yatakları için 400 yerine 600 kuruş gün-
ı delik tahsisatın ihtiyaçları karşılıyamıyacağını 

bildirmek isteriz. Mukayeseyi geçen yıla göre 
yapmak hatalıdır. Çünkü ne geçen yıl, ne de 

- geride kalan yıllarda hastanelerin ihtiyaçları as
la karşılanamamış, hasta hakimi ve bilhassa te
davi için ilâç bulunmakta (büyük sıkıntılar çe
kilmiştir. 1959 yılında ise gıda maddeleriyle, 
tenvir, teshin ve melbusat fiyatlarının geçen 
yıllara nazaran pahalılıktan başka, ilâç fiyat
larının artışı karşısında hasta yataklarının gün
delik tahsisatına yapılan bu mütevazi ilâve tek
lifleri ciddiyetten çok uzaktır. Verem tedavi 
müesseseleri için yatak başına istenen 600 kuruş 
hir veremlinin tedavisine nasıl kifayet edeceği
ne akıl erdirmek mümkün değildir. Bir verem-
üye asgari üç aylık tedavi için sarf edilecek 
ilâçlardan, faraza" Straptomisinin gündelik be
deli dört lirayı 'bulacaktır. Bu rakama tenvir, 
teshin, yiyecek ve giyecek masrafları da ek
lenirse en mütevazi bir hesapla bugünkü ra
yice göre, on beş liraya ihtiyaç vardır. Bina
enaleyh günde iki lira ile veremli tedavi etmeği 
düşünmek hatalıdır ve esef verici bir anla
yıştır. 

Döviz yokluğu dolayısiyle hastanelerin yıl 
lardanberi giderilemiyen malzeme ihtiyaçları 
Öyle had bir şekil almıştır ki, bunları bir an 
Önce temin etmek gerekeceğine göre, bu yıl 
normal hesapların dışında sarfiyata zaruret 

I vardır. 1955 senesinden beri memlekete rönt
gen cihazı, yedek aksam ve ampul girmemiştir. 
Mevcut cihazların pek çoğu yedek malzeme nok 
sanından ya tamamen veyahut kısmen muattal
dır. 

Haydarpaşa Numune, Şişli Çocuk ve ilkyar
dım hastanelerinin röntgenleri bu haldedir. 
Yeni ithal edilecek bir röntgen cihazı 180 bin 
liraya, bir tek ampul ise 6 500 liraya satın-
almabilecektir. Bu hesaplarla eskilerin yeni
lenmesinin ne kadar müşkül olduğu yanında, 
genç ve yeni mütahassısların laboratuar kur
malarının da imkânsız hale geldiğini arz etmek 
istiyoruz. Hastanelerin tıbbî cihazları, cerrahi 
aletleri yenilenmeye muhtaçtır, işte bunların 
hepsi bir hasta yatağı için verilen 550 kuruşla 
temin olunacaktır. Bunun mümkün olamıyaca-
ğmı ve tutumun gayriciddî olduğunu takdir 
edeceğinizden eminiz. Hasta yatak sayılan hak-
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kında verilen rakamların hakikati ifade etmedi
ğini 1958 bütçesi görüşülürken ifade etmiştik, 
Rakamların sahih olmadığı yolundaki iddiamı
zı bu sene yüksek heyete yeni bir delil ile arz 
etmek isteriz. Doğumevi yataklarının 1948 deki 
710 adedine karşılık 1959 da 2 250 ye yükselişi 
evvelce bu doğumevlerinde doğan çocuklar için 
mevcut bulunan ve yatak hesabına katılmıyan 
bebe yataklarının Maliye Vekâletinden fazla 
tahsisat koparmak için yeniden tesis olunmuş 
yatak gibi gösterilmiş olmasından doğan bir faz
lalıktır. 

Esasen 1948 de doğumevi sayısı 16 ve yatak
ları 710 iken 1959 a kadar müessese sayısının 
ancak üç tane artırılmasına mukabil yatak ade
dinin birdenbire 2 250 ye yükselmiş olarak gös
terilmesi de işin iç yüzünü açıklamaya kâfidir. 

Birkaç yıl önce Dünya Sağlık Teşkilâtından 
gönderilmiş olan mütahassıs Briçman 'm ınemle 
ketemizin iktisadi ve malî durumunu da dikkate 
alarak hazırladığı rapora göre 25 milyon nüfus 
itibariyle* 95 bin yatağa ihtiyacımız vardır. 
Yurtta Sıhhat Vekâleti ile birlikte başka teşek 
küllere de ait olanlar dâhil topyekûn yatak sa
yısı 42 bindir. . Bunun Sıhhat Vekâletne ait 
olanı ise 25 bindir. Buna karşılık Vekâletin 
bu yıl bir kısmı tesis, bir kısmı ilâve olarak 
arttırmayı düşündüğü yatak ise bin adedtir. 
Bu tempoya göre »nüfusumuzun aynı rakamda 
kalacağı farz olunsa bile bugünkü ihtiyacı an
cak ,53 yılda karşılıyacak duruma geleceğiz. 
Memleketin nüfusu çok şükür Vekâletin tempo
sundan dana yüz güldürücü olarak arttığına 
göre bu karınca yürüyüşü ile gayeye ancak bir 
asırda ulaşacağız demektir. 

İstanbul'da büyük bir ihtiyacı karşılıyan ve 
ayni zamanda bir kan merkezi haline de gelen 
Beyoğlu İlk Yardım Hastanesinin son zaman
larda bu şekildeki fonksiyonunun üzerinden 
alınarak umumi hastane haline getirildiğini te
essürle işitmiş bulunuyoruz. Bu duruma sebep 
olarak bâzı mültemes zevata klinik temini dü
şüncesi gösterilmektedir ki, eğer bu iddia doğru 
ise teessürümüz daha da artacaktır. İlkyardım 
Hastanesinin umumi hastane haline çevrilmesi
ni hiçbir mucip sebep haklı gösteremez. Sıhhat 
Vekâletinin bu büyük hatayı acilen tashih ede
ceğini umarız. 

Baltalîmanı ve Eğridir Kemik Veremi has
tanelerinden başka, memleketinizde kemik ve-
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remi hastanesi yoktur. Giresun'da* yapılması dü
şünülen hastane ne durumdadır bilmiyoruz. 

Urla Tahaffuzhanesinin hangar halindeki 
birkaç pavyonu kemik veremi, deniz ve güneş 
tedavi müessesesi gibi iddialı bir isimle hizme
te arz edilmiştir. Burası bir nevi kemik verem
lileri deposu halinde çalışmaktadır. Ameliyat
hanesi olmadıktan başka ortopedik ve diğer ci
hazları yoktur, iklim hastalar için gayrimüsa-
ittir. 

İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi sahasın
da yeni bir tesis yapılarak Helyoterapi Müesse
sesi adı verilen ve yârü ağyara karşı bizi mah
cup düşüren bu hasta deposunun bir an evvel 
naklini temenniye şayan buluruz. 

REİS — Bir dakikanız kaldı efendim. 
KEMALİ BAYAZ1T (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım; sıhhat meselelerimizden bir-
kısmına ait görüşümüzü arz ve tahlile çalıştık. 
Sekiz senede geniş dış imkânlar elde etmiş olan 
Demokrat Parti hükümetlerinin sağlık meselele
rinde ciddî hamleler yapması mümkündü. Bu 
yapılmamış veya yapılamamıştır. Bütçe rakam
larının artışı nispetinde sağlık hizmetlerinin in
kişaf ettiği iddiasını kabul edemiyeeeğimizi ve 
iktidarımızın, memleketin ana dâvalarından bi
ri olan sağlık işlerini gereken ehemmiyetiyle ele 
almamış olduğunu arz ederek tenkidlerimize son 
vermek isteriz. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Ahmet İhsan Gürsoy, buyurun. 
AHMET İHSAN GÜRSOY (Kütahya) — 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık Vekâletinin büt
çesini tetkik ederken ilk olarak, hiç şüphe yok 
ki, bu vekâlete ayrılan tahsisatın yekûnu dik
katimizi çeker. 

1950 de 60 milyon liradan ibaret olan sağlık 
bütçesi 1959 da yatırımlarla birlikte 273 milyon 
liraya baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Bugün vekâlet kadrolarında çalışan doktar 
adedi 3 675 tir. 1950 ye nazaran % 30 un üs
tünde bir artış vardır. 

Memleketin her köşesinde mevcut kalkınma 
faaliyetlerine muvazi olarak sağlık hizmetlerin
de de inkişaf mevcuttur. Devlet hastanelerinin, 
verem hastanelerinin, doğum ve çocuk bakım 
evlerinin adedinin artması ve memleketin muh
telif köşelerine yayılması, hasta, yatak adedinin 
artması hasta vatandaşların ıstıraplarını dindir
meye vesile olmaktadır. 
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Sağlık merkezlerinin ifa ettikleri vazifeler I 

de çok mühimdir. Hem koruyucu, hem tedavi 
edici hekimlikte vazife alan bu müesseselerimiz 
köylere kadar uzanmak suretiyle halkımızın sağ
lığı ile yakînen ilgilenmektedir. 

1948 de adedi 11 den ibaret olan sağlık mer
kezleri bugün 238 e baliğ olmuştur. 

1948 de 8 322 hasta yatağı mevcut iken bu
gün bu miktar 31 355 e yükselmiştir. Sekiz se
ne zarfında hasta yatak adedinin dört misline 
vâsıl olması cidden sevinilecek bir keyfiyettir. 
Vatandaş sağlığının korunmasında köy içme su
larının ve köy yollarının rolü büyük olmuştur. 

1949 senesinde poliklinik tedavisi yekûnu 
835 000, yatakta tedavi 113 000 dir. 1958 de. 
yalnız dokuz aylık poliklinik tedavisi 3 225 000, 
yatakta tedavi 490 000 dir. 

Son senelerin polemik mevzularından biri de 
ilâç meselesi olmuştur. Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanunundan istifade ederek ecnebi firmalı 
müteşebbislerin beraberce kurdukları ilâç fab
rikaları sayesinde memleketin ihtiyacı olan müs
tahzaratın % 83 ü dâhilde imal edilmektedir. 

1949 da ilâç ithalâtımıza yabancı müstahzar 
olarak 4 451 275 dolar, hammadde olarak 
752 144 dolar tahsis edilmiştir. 1958 de yaban
cı müstahzarlara 9 532 406 dolar, hammameye 
de 14 158 000 dolar tahsis edilmiştir. Bunun 
Türk parası olarak 'karşılığı 1949 da 21 milyon j 
T. L. tutmakta, 1958 de 178 milyon T. liralık ' 
ilâç istihlâk edilmiş bulunmaktadır. 3 

Bu rakamların tetkikinden anlaşılacağı veç- I 
bile ilâç imal eden bir kısım Avrupa memleket- ! 
leri gibi Türkiye de hammaddesini dışardan it- [ 
(hal etmek suretiyle yerli olarak ihtiyacın. % 90 | 
nından fazlasını imal etme yoluna gitmektedir. 

Sağlık Encümeninde müzakeresi ikmal edilen 
'Sıtma Eradikasyonu ve Halk Sağlığı Akademisi j 
•kamın tasarıları meriyete girdiğinde memleketin \ 
büyük bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. j 

Sağlık hizmetlerinde çalışan başta doktor ve j 
(hemşire, 'hastabakıcı ve sa^bk memurlarımızın j 
fera.°ra%âr (hizmetlerinden dolayı Yüksek Mec- j 
lis'n daima takdir ve teveccühlerine mnzhar ola- ! 
eaklarmdan eminim. Bu inançla sağlık persone- j 
line Yüksek Huzurunuzda en derin hürmetleri- ; 
mi sunarak sözlerime son veririm. (Soldan, al- ; 
kışlar) 

ft^TS „ Nüzbet Chıbukeu. j 
NÜZHET ÇUBUKÇU (Sivas) — Muhterem 
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arkadaşlarım, sağlık mevzularımız arasında be
nim sinirlerimi tahrik eden,» yahut zihnimi meş
gul eden lepra, yani cüzam hastalığıdır. Geçen 
sene bunu bir soru ile Sayın Bakandan sormuş
tum ve kendilerinden buna ait vaitler almış bu
lunuyordum. Bunlar hepinizin malûmatı dahi
lindedir. Aradan bir sene geçmiştir.'Lepra üze
rindeki Vekâletimizin faaliyetlerini raporda gö
rüyoruz. Burada cüzamlılar için tesisler kurula
cağından bahsediliyor, bunları memnuniyetle 
görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çirkin hastalığın 
insanlar üzerinde yaptığı kötü tesirleri tarif 
'kabil değildir. Bir defa bunlara yapılan fena mu
amele göz önünde tutulmak lâzımdır. Bu has
talığa musabolanların tesıbiti için Sayın Bakan 
bir tarama yapmayı düşünmüyorlar mı T Bizde 
bu hastalığın tesbiti ancak hastanelerde müm
kün olmaktadır. 

Lepranın evvelden teşhisi yapılamadığı için 
Sayın Vekilden rica ediyorum, lepra faaliyeti 
önümüzdeki senede ne şekilde yapılacaktır ve 
bu tesisleri hangi yerlerde kuracaklardır? Bu
nu rica ediyorum. 

Sağlık Bakanlığından ikinci bir ricamız da, 
kazalardaki personel noksanlığına bir çare bu- , 
lunmasKİır. Bakanlığın da kadrolarında büyük 
açıklıklar vardır. Bazan bir kazada, bir sağlık 
merkezinde bir hükümet tabibi vardır. Bazan da 
bir kazada bir sağlık memuru bütün bu vazife
leri yapmaktadır. Sayın Vekilden öğrenmek is
tediğim husus, bunları ne şekilde oralarda tut
mak ve bu boşlukları hangi usulle doldurmak 
lâzımgeleceğidir. Bunların teminini rica ederim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA SERVET BÎ-

LİR (Bolu) — Muhterem arkadaşlarım, Cum
huriyet Halk Partisi Meclis Grupu adma konu
şan arkadaşımız Sayın Kemali Bayazıt Bey, bu 
vekâlette ciddî mesuliyetler deruhde etmiş bir, 
arkadaşımız olmasına rağmen, sözlerinin sonun
da şu cümleyi kullanmışlardır : «Demokrat 
Parti sağlık dâvasında ciddî hamle yapmamış
tır.» Ben kendilerinden şu şekilde itirafta bu
lunmasını beklerdim. Demokrat Parti iktidarı
nın dinamik, aktif ve hamleei ruhunun saflık 
sahasına inikasını inkâr etmek doğru değildir. 
Vaktiyle derin bir fizyolojik mahrumiyete bıra
kılmış olan vatanımızda, bugün şurada, burada 
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ıstıraplı hasta kimseler yoktur. Karnı sarkık 
sıtmalı çocukların hazin ve elîm tablosunu ha
fızalarımızdan silinmekte olduğunu itiraf etme
lerini beklerdim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada en ilmî me
totlarla, en objektif ölçülerle Demokrat Parti 
iktidarı ile C. H. Partisi iktidarının Sağlık Ba
kanlığı sahasında yaptığı hizmetlerin mukayese
sini yapmak mümkündür. Bakınız, önce 1942 
senesi ile 1950 senesi arasındaki sekiz senelik 
süreyi alalım, sonra da 1950 ile 1958 seneleri 
arasını alalım. Aynı sekiz senelik müddet zar
fında sağlık dâvamızın muhtelif safhalarında 
Demokrat Partinin nasıl ciddî adımlar attığını 
göreceksiniz. Meselâ, koruyucu hekimliğin bir 
branşını, verem dâvasını ele alalım. Verem dâ
vasında en ucuz ^e en müessir yol B. C. G. tat
bikatıdır. Bu 1950 senesine kadar 17 bin küsur 
arasında idi. 1950 - 1958 seneleri arasında 19 
milyon nüfus bir taramaya tâbi tutulmuş ve 7,5 
milyona B. C. G. tatbik edilmiştir. 

Dr. KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Zaten 
eskiden B. C. G. yoktu ki. 

SERVET BÎLİR (Devamla) — Bunun mem
leketimizin dağınık köylerini, coğrafi vaziyetini 
de düşünerek geceli gündüzlü bir çalışma neti
cesi elde edildiğini kabul etmemek elden gelir 
mi? * 

Sıtma dâvası : Bu dâva 1925 te başlar. 1925 
ten 1950 ye kadar sıtmalı nispeti % 24,4 ten 
1958 senesinde % 0,3 e kadar inmiştir. Bugün 
memleketimizde sıtma -eradikasyonu bakımından 
sıtma tamamen temizlenme yoluna gitmektedir. 

Trahom dâvasına geliyorum; trahom dâvası 
1942 - 1950 seneleri arasında trahom nispeti 
% 45-43 e indirilmiştir. 1950 - 19&£ arasında 
% 10-11 e kadar inmiştir. Bizim sekiz senelik 
iktidarımız zamanında frengi % 0,19 a düş
müştür. Veremli ölüm nispeti, yüz binde 150 
den sekiz senede ancak, 147 ye düşürülmüşken 
bu nispet zamanımızda yüz binde 60 a düşürül
müştür, ki, bu nispet aşağı - yukarı Balkan 
devletlerinde elde.edilen âzami nispettir. (Sağ
dan : Gürültüler, gülüşmeler) 

Arkadaşlar, siz ne derseniz deyiniz, bizim bu 
çalışmalarımız ve muvaffakiyetimiz ÜNİCEF ve 
Dünya Sağlık Teşkilâtının takdirine mazhar 
olmuş ve bunun neticesinde yapmakta olduk
ları yardımı % 100 artırmışlardır. Ve bu teşek-
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küller eksperlerini ve stajiyerlerini Türkiye'ye 
sevk etmeyi uygun bulmuşlardır. Bunları in
kâr insafla kabili telif değildir. 

Şimdi bakınız, size tedavi edici hekimlikte 
olanları anlatayım : 

Devletin numune hastaneleri 1946 da 16 iken 
19Ş0 de 41 e çıkmıştır. Artış 25 tir. Hasta adedi 
4 675 ten 7 329 a çıkmıştır. Artış 2 654 tür. 
Aynı miktar 1950 - 1958 arasında Devlet numune 
hastaneleri adedi 41 den 95 e çıkmıştır, iki mis
linden fazla artış vardır. Hastanelerdeki yatak 
adedleri de 16 bine çıkmıştır. 

Verem hastanesi ade*di 1942 de 2 aded iken 
18 e yükselmiştir. Bu defa 18 rakamı 69 a çık
mıştır. Hasta yatak adedi 2 binden_almıp 9 - 10 
bin adedine yükseltilmiştir. Sağlık merkezlerinin 
adedlerini artırdık. Sağlık merkezleri 1942 de 4 
iken ancak 21 e çıkarılabilmiştir. Halbuki bu 
aded bizde 22 den 222 ye çıkarılmıştır ki,.200 
aded bir fazlalık vardır. 

Muhterem arkadaşlar; vicdanlarınıza soruyo
rum: Demokrat Partinin bu çalışmalarını bir an
da silmek kötü psikolojik bir hava ile «Demok
rat Parti sağlık dâvasında ciddî hamleler yapma
mıştır.» demek bir' hakikati tahrif değil midir? 

itiraf ederiz ki, bugün sağlık hizmetlerinde 
eriştiğimiz nokta ile erişmek istediğimiz nokta 
arasındaki mesafe henüz kapanmış değildir. Bu
na da sebep sizlersiniz. Çünkü siz bu vatanı na-
f iası bakımından, yolu, -köprüsü bakımından imar 
edip bize teslim etseydiniz... 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Seni yetiş
tirdi. 

SERVET BÎLİR (Devamla) — Ben kafamın 
hakkiyle yetiştim. Zemin müsaidolsaydı bugün
kü eriştiğimiz noktalardan daha ileri noktalarda 
olacaktık. Biz şevk ile, azimle, hedefimize daha da 
sıkı bir tempo ile yürüyoruz ve bundan iftihar 
ediyoruz. Siz de ancak yapmadıklarınızın azabım 
ve ıstırabını çekersiniz. Demokrat Partinin tuttu
ğu yolda muvaffak olmasını ve yeni bütçenin 
Türk Milletine hayırlı olmasını şahsan temenni 
eder, hepinizi selâmlarım. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Ali Menteşoğlu. (Yok, sesleri) 
Sıtkı Salim Burçak, yerine Zakar Tarver! 
ZAKAR TARVER (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, Hususi bir ehemmiyetle ele alınması 
gereken memleket dâvalarımızdan birisi de hiç 
şüphesiz sağlık davamızdır, 
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Gorek geçen yılların bütçe müzakerelerini, ge- I 

rek Bütçe Komisyonu konuşmaları tetkik edilirse, 
sağlık bahsinde yapılan tenkidlerin birçoğunun 
içinde bulunduğumuz hususiyetleri nazarı itibara 
almadan, bir an evvel Türkiye'yi en mütekâmil 
bir ülke halinde görmek arzusu ile, sanki «Açıl 
Sezam» denilince hazine kapılarının açılacağı gi
bi bir isteğin mahsulü olduğu görülür. 

Memleketin sağlık işlerinde, ulaşılan nokta ile 
ulaşılması arzu edilen nokta arasındaki mesafe
nin çok fazla olduğunu müdrikiz, fakat ne çare 
ki, bu mesafenin kapanması umumi imkânlarımı
za bağlıdır. Memleketin su yolları, kanalizasyon
ları, sıhhi meskenleri, nakil vasıtaları, yollan, 
elektrifikasyonu tamamlanmadan sağlık işlerimiz 
tamamlanamaz. Bir vatan kalkınması 'hep bera
ber olur, kendi başına yalnız sağlık işleri tekâmü
le erdirilemez. Bu işlerin ikmali ancak ve ancak, 
bütçe imkânlarj çerçevesinde olabileceği çok tabiî
dir. Bundan evvel, Sayın Behçet Uz arkadaşımız, 
on senede tamamlanacak ve bir milyar liraya mal 
olacak bir program hazırladılar, fakat malî im
kânsızlık neticesi bu güzel tasavvur çıkmazda 
kaldı. 

Burada Hükümetten ricamız yıllık bütçenin 
hiç olmazsa yüzde onunu sağlık işlerine tahsis 
etmesidir. Yani altı milyarın altı yüz milyonu. 

Tekâmül, personel işidir, kadro işidir, para işi
dir. 

Kalkınma halinde bulunan, binaenaleyh ik
tisadi nizamı henüz tam mânasiyle teessüs et
memiş ve içtimai seviyesi sağlık mefhumunun 
ferdin ir siyakına henüz girememiş memleket
lerde daha uzun yıllar bugünkü sistemin yani 
Devleti koruyucu ve tedavi edici vazifelerle 
meşgul olmaya mecbur tutacaktır. 

Bu ana sistemi memleketin iktisadi ve içti
mai inkişafı seyrine uyarak çok dikkatli ve 
ilmi met odlarla ayarlamak ve tedricen, ileri 
Garp memleketlerinde olduğu gibi yalınız ko
ruyucu sahaya münhasır kılmak bir zaman işi 
olacaktır. 

Başlıca hedefi vatandaşı sağlam yaşatmak 
ve milletfn iktisat ve müdafaa gücünün idame
sini temin etmek olan saflık mefhumu bir ilim 
mevzuudur. Burada bilginin vo geçirilmiş tec
rübe ve müşahedelerin yeri mutlaktır. 

Hayale, edebiyata ve günlük politika zaru
retlerine kapılmadan memleketin içtimai ve coğ
rafi durumunu göz önünde tutmak suretiyle | 
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ilmî bir tetkikle, maddi ve mânevi imkânları
mız nispetirde, tahakkuku mümkün olacak bir 
ana program meydana getirerek hiç şaşmadan 
tatbikine çalışılmalıdır. 

Sağlık dâvamızın muvaffakiyeti, personelin 
değeri, bunların yetişmesi, çalışması ve kade-
meleşmesindeki hâkim sisteme bağlıdır. 

Bu teşkilâtta çalışanlar devamlı surette il
mî usullerle çalışmak suretiyle, «mesleki i+ibar» 
kazanmaya ve muhafaza etmeye mecburdurlar. 
Hizmetin iyiliğine ve ilmin terakkisine mâtui 
olan bu meslekî itibar doktorluk meslekinin ba
riz bir hususiyetini teşkil eder. Vekâlet bu ilmî 
zihniyetin yer alması için büyük gayret sarf 
etmektedir. 

Cehalet, taassup, isyanlar ve harblerden ar
ta kalan bugünkü Türkiye'yi başka nvdenî 
milletler* kıyasa kalkışmak henüz erkendir. 
Evet, bizim de gayemiz vatandaşı bu yüksek se
viyeye ulaştırmaktır. Bu yolda büyük adımlarla 
ilerliyoruz. Yakın bir istikbalde Türkiye de 
dünyanın mütekâmil milletleri arasında yer 
alacağına imanımız var, ancak unutmıyalım ki, 
zafere sabırla, devamla ulaşılır. 

Türkiyenin nüfusu, arazisinin genişliğine 
kivasen cok azdır. Sağlık dâvamızın ilk hedefi, 
ilk hamlede nüfusumuzu elli n.ilvfma vardır
mak olmalı. Türkiye'de ölüm, bilhassa çocmk ve-
fivatı, henüz çok fazladır. Vekâlet bu hususta 
büyük gavret sarf etmelidir. 

Sayfan başlıca düşmanı iktisadi darlık ve 
bilgisizliktir. 

Hükümet lüzumlu personel yetiştirmek ga-
yesivîe insan üzerine de bir miktar yatırım 
varmalıdır. Bugün daha en az on bin hekime 
ihtivaç vardır. 

Sağlık köye kadar lâfla gitmez: Bunun as
gari şarlı, iyi yetişmiş ve kafası ile beraber 
midesi de boş olmıyan bir saflık personelidir. 

Bu günün ilmî gelişmelerine göre be«j mil
yon nüfusa bir tıp fakültesi ve eczacı okulu 
bulunması icabeder. 

Tebabet son yirmi yıl zarfında iki bin sene
de elde edemediği tekâmüle erişmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâletinin mut
lak ve âcil olarak muhtacolduğu şey, sağlık 
dâvasınla şahıslara bağlı olmıyan bir millî sağ
lık plâmdır. Bu plân en salahiyetli ilim ve ihti
sas erbabının, memleket realite ve imkânları ile 
telif ederek zaruri millî ihtiyaçların muayyen 
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bir zaman ölçüsü içinde, hangi işin daha önce 
yapılması gerektiğini tâyin ve tesbit eden ve 
hükümetlerin heva ve hevese kapılarak değiş
tirme salahiyetinde olamıyacağı bir millî ahit
name olmalıdır. 

Sözlerime son verirken Devlet bütçesinin 
yi!fede onunun sağlık işlerine tahsisi muvaffaki
yetin birinci şartı olacağını tekrar eder, gür
büz vatandaşlara malik olmak en kârlı yatırım 
olduğunu arz ederim. 

1959 bütçe yılının felâket ve hastalıklardan 
mâsun kalmasını diler, büyük vukufu sayesin-
de memleketin sağlık ve sosyal yardım işlerini 
tahakkuk ettireceklerine itimadım bulun.ın Sa
yın Vekil Doktor Lûtfi Kırdara muvaffakiyet 
ve canu gönülden basanlar dilerim. (Soldan; 
alkışlar) 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Baha 
Akşit. 

D. P. MECLİS GRUPU ADINA BAHA AK-
ŞÎT (Denizli) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
gecenin bu saatinden sonra huzurunuzu fazla 
işgal etmek kararında değilim. Hattâ muhterem 
Kemali Bayazıt en son sözünde Demokrat Parti 
iktidarının sağlık dâvasında hemen hemen hiç
bir şey yapmadığını veya çok az hizmette bu
lunduğunu ifade etmemiş olsa idi uzun konuş
maya dahi lüzum hissetmiyecektim. Muhterem 
C. H. P. Sözcüsü Kemali Bayazıt Bütçe Encü-
menindeki konuşmalarında evvelâ hakikaten 
bence ağır telâkki edilebilecek tenkidlerini yaptı 
fakat sonra âdeta rücu edercesine başka türlü 
ifadede bulundu. Ben de kendilerine mukabele 
ederken fevkalâde itinalı hareket ettim. Ama 
görüyorum ki, bugün yine konuşmaları haki
katlere uymamaktadır. 

Azil arkadaşlarım; sağlık dâvası, sağlık me
selelerinin halli çok pahalıya! mal olan, külfetli 
bir iştir. Hele bizim gibi hükümet yalnız ko
ruyucu tababeti değil» tedavi işini de üzerine 
alırsa külfetin ne derece ağır olacağı elbette 
takdir edilebilir. 

Sağlık işlerinde ideal seviyeye ulaşmak çok 
güçtür. Bu itibarla sağlık dâvasında en ileri 
seviyelere ulaşmış olan memleketlerde dahi bir 
tenkid kapısı açılabilir. 

Ancak yapılan hizmetleri görmemezlikten 
gelmek, yapılanları inkâr etmek, hiçbir hizmet 
yapılmadı demek katiyen caiz değildir. 
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Bu hal muvacehesinde 1950 yılından beri bu 

mevzuda yapılanların kısaca bir hülâsasını ver
mek isterim. 

Yatak adedi: 
1949 da 6899 dan özel idarelerden alınan

lar dâhil 1958 de 31 355 e yükselmiştir. Bu mik
tar 1959 da 32 535 e çıkarılacaktır. 

Verem yatakları; 
1949 da 1 097 den 1958 de 11 000 e yüksel

miştir. 
Sağlık merkezleri: 
1949 da 16 aded ve 160: yataktan 1958 de 241 

adede ve 3 410 yatağa,çıkarılmıştır. 
Bu artışlar teşekkür edilmeye .değer. Çünkü 

biz hekimler hastalarımızı yatıramamanın, hele 
mikrop saçtığı halde veremlileri yatıramamanın 
eski iktidar zamanında çok acılarını, ıstırapla
rını çekmişizdir. 

, (Sağdan, «Yine de çekiyoruz» sesleri) 

Enkisi ile kabili mukayese dahi değildir. 
1949 da 1 097 veremli yatağı 1958 de 11 000 ve
remli yatağı, aradaki fark aşikârdır. 

Ben söylemek istemezdim ama mecbur et
tiniz. 

Kemali Bayezıt Beyin vekilliği zamanında 
hissettiğim büyük bir ıstırabı nakledeceğim. 

Salâhattin isminde bir zat vereme müptelâ 
idi. 

O zamanlar fazla sayıda verem hastanesi 
yoktu. Heybeliadaya müracaat ettirdik. Kendisi 
ve Salâhattin'den hastalık alan kardeşi ve anası 
vefat ettiler. Sıranın geldiğini ancak mezar 
taşlarına bildidebildik. O devirde bu ıstırabı 
çekmiş bir hekim arkadaşınızım. 

Şimdi dâva kökünden halledilmiş midir? 
Henüz değil.. Ama eski iktidarın gayretinin 
neticesi yalnız bin verem yatağı sekiz yıllık De
mokrat Parti iktidarı zamanında 11 000 verem 
yatağı, bu az iş mi? Ben bu yıl bütçesine konu
lan tahsisatın azlığı ifade edildiği için geçmiş 
senelerle bu yıl bütçesini mukayese etmeden 
geçemiyeceğim. 

1949 senesinde cari masraflar 52 259 908, 
1959 da cari masraflar 249 289 685, artış nis
peti yijzde 324,56. 

Yatırımlarda 1949 da 2 633 000, 1959 da 
24 650 000, artış nispeti yüzde 836,19. 

Bunun delâlet ettiği mâna aşikâr. Demokrat 
iktidar her dâvaya olduğu gibi sağlık meselele-
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rine de gerekli alâkayı göstermiş, büyük hamle
ler kaydına muvaffak olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben Halk (Partisi 
Sözcüsünün bir sözüne de takılmadan geçemiye-
•ceğim. Doğum yatakları 1949 da 710 du; 1958 
de 2 250 oldu dediler ve bu artışın tek sehelbi 
fbefbe yataklarının yatak sayılarına ilâve edilme
sidir, dediler. Çok rica ederim, insaf buyurun, 
iktidarımız, ilâve tesisler meydana getirdi. Yep
yeni doğum evleri inşa etti. Yatak artışı ıbundan. 
OBu eserlerin meslekdaşlarımızm ^gözüne çarp
mamasına imkân var mı? Sağlık Vekâletinin, 
•ciddî bir müessese olan mesuliyet sandalyesine 
oturmuş olan bir zatın ağzından bunları duy
mak beni çok üzdü. (Sağdan, uzattın sesleri) 

Hakikatlerin ifadesi bâzı insanları sıkabilir. 
Muhterem arkadaşlarım, şu hususu belirtmek 

isterim. Hakikaten hekimlerimizin ve sağlık per
sonelinin feragatli ve fedakâr çalışmalarına ik
tidarımızın ibüyük gayretleri ve Yüksek Mecli
sin hizmetleri eklenmiş, sağlık dâvasında büyük 
ilerlemeler kaydedilmiştir. Arkadaşımızın söy
lediği B.C.Gr. ve tüberkülin tatbikatından elde 
edilen neticeleri zikrediyorum. 

1949 da yapılan tüberkülin 69 618, 1957 de 
958 503, 1949 da kontrol edilen 62 057, 1957 de 
'3 353 850, yapılan B.C.G. 1949 da 14 925, 1957 
de 1 381 040. Bunlar topyekûn Demokrat Par
ti iktidarının çeşitli sahalardaki muvaffakiyet
lerinin fbir muhassalasıdır. Sağlık dâvasında 
köy yolundan köy içme suyuna ve yapılan köp
rülere varıncaya kadar, her türlü imar hareke
tinin büyük hissesi olduğu şüphesizdir. 

Yolu olmıyan bir memlekette bir hastayı 
en yakın sağlık merkezine veya hastaneye na
sıl getireceksiniz. Sallarla ve hayvan sırtında 
hasta taşımanın, (bir güç doğuma koşmanın zor
luğu aşikâr, içme suyunun bulaşıcı hastalıklar
la mücadelede oynadığı rol meydanda.. 

Yolu olmıyan kasaba ve köylere yol yapan, 
temiz içme suyundan mahrum olan yerlerimize 
tertemiz suları getire» hir iktidarın hizmetleri
ni inkâr etmek ve küçümsemek olmaz. Bu in
safsızlık olur. 

Bu hizmetleri yapan bir Hükümet ve ikti
darı takdir etmek lâzımdır. 

Bizden büyük gayret ve hizmet beklemek
te olan sağlık dâvasında konuşmalar bu isti
kamette olmalıdır. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım. ('Soldan , al

kışlar) 
REİS — Sağlık Vekili, buyurun. 
SIHHAT VB İÇTİMAİ MUAVENET VEKİ

Lİ DR. LÜTFİ KIRDAR (İstanbul) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâletinin işleri hakkında uzun malû
mat arz edersem, sabaha kadar sizi burada tut-,. 
mam icalbedecektir. («Oooo!» sesleri, gülüşme
ler) Bunun için sağlık işlerimiz üzerinde müm
kün olduğu kadar muhtasar ve kısaca durarak 
geçeceğim. Yalnız takdir buyurursunuz ki, bi
raz da malûmat vermek mecburiyetindeyim. 
Onun için özür dilerim. 

Geçen 1958 malî yılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı bütçesi, yatırımları dâhil, 
203 597 045 lira idi. Bu yıl bütçesi 70 milyon 
fazlasiyle yatırımlar dâhil 273 939 685 liraya 
iblâğ edilmiştir. Bu miktar umumi bütçenin 
yüzde 4,58 dir. Evvelce umumi bütçenin % 2 si 
iken çok seneler evvel çıka çıka bu sene 4,58 
çıkmıştır ki, bu bir muvaffakiyettir. Devlet 
hastanelerindeki bu para 70 milyon lira nere
lere sarf ediliyor? Kemali Bayazıt arkadaşım 
hastanelerin ihtiyaçlarından bahsetmişti, geçen 
seneye nazaran epeyce fark vardır. Devlet has
tanelerindeki yatak sayısı başına iaşe masrafı 
geçen sene 330 iken, bu sene 550 ye, verem ya
taklarında bu miktar 400 den 600 e, talebe ya
taklarında 300 den 450 ye çıkarılmıştır. Sadece 
bundan mütevellit fark 32 milyon tutmaktadır. 
Bundan başka geçen sene bu paralar içinde ilâç 
masrafları da vardı. Bu sene ilâç masrafı ayrıl
mış ve ilâç ve malzeme için 12 milyon ilâve edil
miştir. Geri kalan 20 milyon da bulaşıA hasta
lıklarla mücadele ve bilhassa mücadelede lü
zumlu olan motorlu vasıtalar için sarf edile
cektir. * 

Çok muhterem arkadaşlarım, yüksek malûm
larıdır ki, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
millî hükümetimizin teessüsü, ile kurulmuşlar. 
Mazisi kısa bir zamana tevafuk etmektedir. Çok 
uzun, asırlık bir mazimiz yoktur. 

Sağlık yolundaki hizmetlerimizin bellib aslı
ları şu noktalarda toplanmaktadır : Koruyucu 
tababet çalışmaları, iyi edici tababet çalışmala
rı,. sağlık işlerindeki sosyal hizmetler. 

Bu vazifeleri mümkün olduğu kadar kusur
suz ifa etmek için büyük azim göstermekteyiz 
ve bu azmi, şüphe yok ki, meslekdaşlarımız gös-
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termektedir. (Bravo, sesleri) Demin de temas 
ettim, uzun uzun arz etmiyeceğim. Geçmişlerden 
de bahsetmiyeceğim. Yalnız, müsaade buyurur
sanız, 1958 senesi içinde, yani iki üç güne kadar 
bitecek olan bu sene içinde yaptığımız işlerin 
bir hulâsasını arz edeyim : 

Kayseri'de bir doğum paviyonu yaptık, bu
nun yatak adedi 125 tir. Eski doğum paviyon-
ları nihayet 10 - 15 yatak içinde idi. Nihayet 
çocukla beraber 25 yataktı. 

Keza İsparta'da 50 yataklık doğum ve çocuk 
evi. 

Tekirdağ'ında yine 50 yataklık bir doğum ve 
çocuk bakım evi. 

Trabzon'da 75 yataklık kemik veremi hasta
nesi, 

Buldan'da 100 yataklı verem hastanesi, Eğ-
ridir'deki kemik hastanesine bir paviyon ilâve 
edilmiştir, 245 yataklıdır. Rize'de bir verem pa
viyonu 50 yataklı.. Bütün bunlar bu sene içinde 
yapılmıştır. Böylece ceman yedi aded sağlık 
müessesesi yeniden halk hizmetine açılmıştır. 
Ayrıca 20 aded sağlık merkezi muhtelif vilâ
yetlerde yapılmış ve halkın hizmetine açılmış
tır. Hizmete açılan bu yeni tesislerle birlikte 
evvelce mevcut 29 396 yatağa 1 959 yatak ilâ-, 
vesiyle bugün hasta yataklarımız 31 355 e yük
selmiştir. Yani bir sene içinde ilâve edilen ya
tak adedi 1 900 küsurdur. 

HASAN TEZ (Ankara) 
Ier, anlıyamadım. 

Hangi hastane-

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFİ KIRDAR (Devamla) — Derhal 
yazıp isimlerini size vereceğim, Hasan Bey. 

önümüzdeki yıl arkadaşlarım, umumi yatak
lara ve verem yataklarına bin yatak daha ilâve 
edilecek, sağlık merkezlerindeki yataklarımızla 
beraber 32 505 yatağa iblâğ edilmiş olacaktır. 

Arkadaşlarım, bu yıl yine köy ebe okulları 
ile sağlık memurları sayısı artırılıyor. Yardımcı 
hemşire kurslarına, devam etmekteyiz. 

Hasan Bey, dinlemenizi rica ederim : Bu yıl 
Eskişehir, Kayseri, Adana, Gazianteb, Sivas ve 
İstanbul'da birer ana çocuk sağlık merkezi açıl
mıştır. İzmit, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve 
Erzurum'da birer deri ve tenasül dispanseri te
sis edilmiştir. Ayrıca 5 verem dispanseri açıl
mıştır. İnşa edilmekte olan 23 devlet hastanesi, 
(7) verem hastanesi, 3 doğum ve 54 sağlık mer-
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kezi inşaatı bitince hasta yataklarımızın umû
mi sayısı 40 555 e yükselmiş olacaktır. Bu in
şaat süratle devam etmektedir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Adana hastanesi ne oldu Vekil Bey? 

SIHHAT VE,. İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFİ KIRDAR (Devamla) — Adana 
hastanesi plânı müsabakaya konulmuş, detay 
plânları yapılıyor .Bu sene iş katı safhaya gi
recektir. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Temelleri atılmıştı Vekil Bey? 

REİS — Siz devam buyurun, Vekil Bey. 
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE

KİLİ LÛTFİ KIRDAR (Devamla) — Biraz 
sonra malûmat vereceğim. 

Sıtma hakkında malûmat vermeyi zait 
addediyorum. Hepiniz biliyorsunuz, sıtma kö
künden kazınma safhasına gelmiştir. Hattâ ve
rem için de malûmat vermeye lüzum yoktur. 
Arkadaşlarımız bu hususta malûmat verdiler. 
Bu sene meslekdaşlarım ve arkadaşlarım on 
dokuz milyon vatandaşı verem bakımından 
muayene etmişler ve bunlardan yedi buçuk 
milyonuna aşı tatbik edilmiştir. 

HASAN TEZ (Ankara) — Ne kadar ilâç 
verildi bunlara? 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ LÛTFİ KIRDAR (Devamla) — Ar
kadaşımız belki bilmezler bunu. Biz kendile
rine aşıdan ye muayeneden bahsediyoruz, o bi
ze ilâç soruyor. 

Arkadaşlar verem için halen 65 vilâyetimiz
de verem savaş dispanserlerimiz mevcuttur. 
Bunların dışında derneklerin de 39 dispan
seri vardır. Yurdumuzda verem savaş dernek
lerinin sayısı 122 dir. Halen verem yatakla
rımızın adedi 9 bindir. Vekâletimizin dışın
da diğer vekâlet ve teşekküller ve derneklere 
ait yataklarla birlikte 11 bin yatağımız var
dır. Yeni tesislerimiz ikmal edilince 12 500 e 
baliğ olacaktır. Fakat hedefimiz bunu 20 bin 
yapmaktır.. Her sene 1 500 yatak ilâve edi
lirse yakın zamanda 20 bini bulacağız. Bu su
retle ihtiyacımız belagan mabelag giderilmiş 
olacaktır. 

Sonra verem işi için halka bilgi vermek ve 
koruyucu tedbirleri öğretmek üzere her vası
tadan istifade ederek propaganda yapıyo-
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ruz. Verem mücadelesini daha esaslı bir şe
kilde yürütebilmek için Vekâletimiz bir Ve
rem Savaş Umum Müdürlüğü Kanununu ha
zırlatmıştır. Yakında Meclise gelecektir. 

Arkadaşlarım sâri hastalıklardan bahsetti
ler. Hepsi de muvaffakiyetle neticeleniyor. 
Bütün çevremizde görülen sâri hastalıklar bu 
tedbirler sayesinde memleketimize sokulmamış
tır. Kızıl, kızamık gibi hastalıklar andemik bir 
halde bulunmaktadır. Ayrıca frengi, trahom 
gibi hastalıklar gerek yeni ilâçların tesiri, ge
rekse tesislerimizin çoğalması dolayısiyle he
men hemen onda bire, beşte bire inmiştir ve 
her sene de inmekte devam etmektedir. 

Efendim, kancalı kurt diye bilhassa Kara
deniz sahillerimizde çok görülen ve hastalık ya
pan bir kurt vardır. Ziraat Vekâletiyle teşriki 
mesai ederek suni gübre kullanmak suretiyle 
bu haşere ile mücadele ediyoruz. 

Arkadaşlarım, sağlık merkezleri üzerinde, 
koruyucu ve iyi edici hekimliği köylü vatan
daşlarımızın ayağına kadar götürmek kasdiyle 
her kazada bir sağlık merkezi tesisini progra
ma almışızdır. Halen 241 sağlık merkezi var
dır. Bunları kaza adedimiz kadar artıra
cağız. 

Şimdi arkadaşlarım, bir sene içinde yapı
lan işleri arz ettim. İleri memleketlerin bir
çok meclislerin merkezlerinde bulundum. Dai
ma vekâletler bir sene evvel yapılan işler hu
susunda meclise arzı malûmat ederler ve ge
lecek sene yapılacak işlerin nelerden ibaret 
olduğunu söylerler. Ben de böyle yapmak is
tiyorum. (Sağdan, soldan, bravo sesleri çok gü
zel sesleri.) 

Efendim, 1959 senesinde yapılacak işler : 
Sağlık memurları kâfi gelmiyor, yeni bir 

okula ihtiyaç vardır. Bu okulu açacağız. 
Ankara'da bir ebe okulu daha açacağız. 
Devlet hastanelerindeki yataklara 300 ya

tak daha ilâve edilecek ve 200 yataklı yeni 
tesisler de ekliyeceğiz. Ayrıca verem müessese
lerine 120 yatak ilâve edilecek ve yeniden ya
pılan tesislere 380 yatak ilâve edilecektir. 

Yeni bir doğum evi tesis edeceğiz, yeniden 
10 sağlık merkezi açacağız. 

Burslu talebi adedinin 900 den bine çıkarıl
ması, 

Altı kan nakil merkezi tesisi; 
Korunmaya muhtaç çocukların korunması 
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için koruma birliklerine beş milyon dokuz yüz 
sekiz bin lira verilmesi. 

Bunların bu sene plânlan yapılmıştır, önü
müzdeki sene bu binalara başlanacaktır. Bilhas
sa İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana gibi 
büyük şehirlerimizde bu işe başladık. 

Sağlık merkezleri için otuz aded jeep satm-
alınması. Bu sene otuz jeep alacağız. 

Hemşire kadrolarının bine çıkarılması. 
Üç köy ebe okulu açılması, 
İnşa halinde bulunan 23 devlet hastanesin

den başka 7 verem müessesesi, 3 doğum evi 54 
sağlık merkezinin inşası devam ediyor ve yeni
den 30 sağlık merkezi "inşası, 

Antalya, Balıkesir, Edirne, Malatya, Trab
zon ve Zonguldak'ta vilâyet merkezlerinde birer 
ana çocuk sağlık merkezi kurulması, 

12 kazada sağlık merkezi bünyesinde tâli ana 
çocuk sağlık merkezlerinin kurulması, 

Bu vilâyetlerin her birinde dokuzar köyde 
olmak üzere 63 köy sağlık istasyonu kurulması, 

Memlekete şâmil BCG verem aşısı tatbik 
edilmesi, 

Mevcut 65 verem dispanserine iki ilâvesiyle 
vilâyetlerdeki dispanserlerin tamamlanması, 

30 kaza sağlık merkezine teşmil etmek üzere 
otuz kaza sağlık merkezinde verem mücadele 
şubesi açılması, 

Dünya Sağlık Teşkilâtı ile birlikte, bir verem 
anketi ekibinin faaliyete geçirilmesi, 

Cüzam için Kars, Ağrı ve Van'da birer cü
zam dispanseri tesisi. 

Cüzam meselesi mühim bir mevzudur. Halen 
Elâzığ'da; İstanbul'da müessesemiz vardır. Bir
kaç ay evvel bir mütehassıs arkadaşımızı Dünya 
Sağlık Teşkilâtı delâleti ile Afrika'ya gönder
dik. Orada yeni tedavi usullerini gördü.,,Şimdi 
bu işin başındadır. Afrika'yı Dünya Sağlık Teş
kilâtı birçok dispanserlerle idare ediyor. Biz de 
o rapora atfen üç yerde dispanser açıyoruz. 
İlerde bir site teşkil edeceğiz. 

Bu suretle arkadaşımın sualini cevaplandır
mış oluyorum. 

Arkadaşlarım, vaktinizi israf ediyorum, özür 
dilerim. Millî bir sağlık programımız var. Buna 
gövef memleket 16 bölgeye ayrılmıştır. Her böl
ge içinde 4 - 5 vilâyet bulunacaktır. Bu bölge
deki yataklı müesseselerin tesis programı şöy
ledir : 
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Her kazada bir sağlık merkezi tesisi, -
Her vilâyet merkezinde 200 yataktan aşağı 

olmamak üzere mütevassıt bir Devlet hastanesi 
tesisi, 

Her bölge merkezinde 400 yataktan aşağı ol
mamak kaydiyle bir bölge hastanesi tesisi, 
- Her bölge merkezinde bir doğum evi tesisi, 

Beş mühim bölgede en az bin yataklı sana
toryum, 

Her bölgede 250 yataklı bir verem hastanesi 
tesisi, 

Her vilâyet merkezinde 50 - 75 yataklı verem 
paviyonu, beş mühim bölgede bir kemik hasta
nesi tesisi, 

Beş mühim bölgede biner yataklı bir akıl 
hastanesi tesisi... 

Ş&ndi arkadaşlarım, müsaade ederseniz Ke
mali Bayazıt arkadaşımın temas ettiği bâzı nok
talara cevap vereyim : 

Hastanelerdeki bakımın iyi olmadığına te
mas ettiler. Geçen sene yatak başına 330 olan 
tahsisat bu sene 550 ye çıkarılmakla eksiklikler 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Hastanelerimizin malzeme miktarından ve 
röntgenlerin çalışmadığından bahsettiler. Ev
velce arz ettiğim gibi bu sene 30 röntgen alaca
ğız. Numune hastanesindekilerin hepsi çalış
maktadır. Haydarpaşadakiler de normal olarak 
çalışmaktadır. 

Beyoğlu ilk yardım, hastanesine dokundular. 
Burada yanılıyorlar, ilk yardım hastanesi yine 
ilk yardım hastanesidir, ancak evvelce mevcut 
yataklann çok azından istifade ediliyoıdu. Ben 
emir verdim ve geri kalan kısmına hasta yatı
rılmasını temin ettim. Bu suretle % 80 fayda
lanmamız imkân dâhiline girdi. 

İstanbul, Eğridir ve Urla'da birer kemik ve
remi hastanesi vardır. Urla'daki hastane bir 
paviyon ilâvesiyle genişletilmektedir. Urla'daki 
iklimin kemik veremli hastalara uygun bulun
madığı hakkındaki mütalâa varit değildir. 

Doğum evlerindeki\ yatak adedi 710 dan 
2 250 ye yükselmiştir. Bunun 1 450 si doğum 
ve 800 ü bebek yatağıdır. 

Efendim, Vekâletin Teşkilât Kanunundan 
bahsettiler. Biz bu kanunu hazırladık. Yalnız 
Personel Kanununu bekliyoruz. Bundan dola
yı Meclise takdim etmedik. Bu kanun çıkınca 
takdim edeceğiz. Yine Sosyal Hizmetler Kanunu 
Meclistedir. Ümidediyorum ki, Mart tatilinden 
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sonra çıkarılacaktır. Bütün encümenlerden gel
miştir. 

Şimdi muhterem atkadaşlar; Yüksek Meclis
te bütçemizin müzakeresi dolayısiyle söz alan 
mebus arkadaşlarımızın konuşmaları, hem ilâve 
edeyim ki, bizim için istifadeli olmaktadır. Bâzı 
çok faydalı tenkidlerde bulundular. Ben ten-
kidleri hürmetle karşılarım. Bunları dikkatle 
ve ehemmiyetle dinledim, kendilerine teşekkür 
ederim, bunların üzerinde duracağım, ve bun
ların ışığı altında çalışarak mümkün olanlarını 
muhakkak yapacağız. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Efendim, şunu da ilâve edeyim: Sfağlık dâva
larımızda her işin çok mükemmel ve kusursuz ol
duğunu iddia edecek değiliz. Çünkü her gün her 
müessesenin ihtiyacı artıyor. Sağlık /lâvaşı gibi 
mühim bir dâva üzerinde uzun seneler geri kal
mış bir memlekette bütün ihtiyaçları tıpatıp kar-
şılıyacağız diyemeyiz. 

Amerika'da ve Avrupa'da bizzat gördüm: On
lar bile sağlık işlerindeki bütün dâvalarını tama-* 
men halletmiş değildirler. Binaenaleyh bizimde 
sağlık işlerimizi tamamen hallettik diye bir iddi
amız yoktur. Fakat son on yıl içinde başarılan iş
lerde asla az değildir. 

Müsaade ederseniz bir hâtıramı arz edeyim: 
1919 da merhum Atatürk, Erzurum Kongre

sine fittiği zaman Şark vilâyetlerimizi de dolaşı
yorlar. istanbul Kızılayına bir yazı yazıyor, .di
yorlar ki; geldim, gördüm, halk yeraltında yaşı
yor. Halkın birçoğu aç, çıplak ve hastadır, diye
rek vaziyetin feci, halkın ilâçsız ve sefalet içinde 
olduğunu bildiriyor ve yardım istiyor. Onun üze
rine Kızılay Şark vilâyetlerine üç heyet gönder* 
meye karar verdi. Erzurum bölgesine gönderilen 
heyete beni Reis seçtiler. Birçok arkadaşlarla be* 
raber bâzı malzeme, elbise, gıda maddeleri ve ilâç
larla gittik. Kızılay hakikaten o zaman büyük 
fedakârlık yaptı. Bizim heyet Gümüşane'den işe 
başladı. Bizim bölgede Bayburt, Erzurum, Doğu-
bayazıt vardı. Arkadaşları taksim, ettim, Doğu-
bayazıt'a da ben bizzat gittim. Atatürk o zaman 
kongre yapıyordu. Bu vilâyetleri ve köylerini 
gezerken Atatürk'ün yazdığından daha feci va
ziyette gördük. Yardım için halkı davet ediyor
duk, halk bizden kaçıyordu. Çünkü o güne kadar 
hiç Hükümet yardımı görmemişlerdi. Bizi tahsil
dar zannettiler. Çünkü köye tahsildar para top
lamak için gider, yardıma giden heyet görmemiş-
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ler. Sonra inandılar, kendilerine elbise, ayakkabı, 
ilâç ve gıda maddeleri verdik. Bunları aldılar. 

O zaman sıtmadan kırılıyorlardı. Baktık her
kesin elinde bir iplik, hoca bağlamış. Fakat gö
türdüğümüz ilaçlan kimseye veremedik. Tabibe 
inanmıyorlardı. Van, Bitlis, Elâzığ ve saireye bu 
yıl gittim. Orada manzara tamamiyle değişmişti. 
Son defaki seyahatlerimde bu bölgelerde eskisinin 
aksine tenevvür etmiş olan halk şimdi antibiyotik 
istiyorlar, sağlık merkezi istiyorlar, bir tabibi 
olan merkezler üç tabip istiyorlar. 40 sene önceki 
memleketimizin sıhhi cephesindeki tahavvülü gö
rüp sevinmemek, övünmemek ve iftihar etmemek 
mümkün değildir. (Soldan, alkışlar) 

Yalnız iyimser olmak lâzımdır. Benim taba
bet hayatımda müşahedem böyledir. 

Arkadaşlar, bu sene kaç şişe antibiyotik geti
rildi bilir misiniz? 25 milyon nüfusumuz için 
21 milyon şişe antibiyotik sarfedilmiştir. Kemali 
Bayazıt arkadaşımızın bahsettiği Hastalık Sigor
tası mevzuuna gelince; 

Bu mevzu sosyal, ekonomik ve teknik şartlara 
dayanan sosyal bir mevzudur. Geniş mikyasta 
bu mevzuu etüd ettirdik. Bu gün için memleketi
mizde kabili tatbik olmadığı kanaatine vardık. 
Bizde para ile tedaviye halk alışmamıştır. Bu pa
rayı milyonlarca insandan tahsil etmek ve mües
sese kurmak kolay değildir. (Alkışlar) • 

Arkadaşlar bir vecibeyi unuttum, o da Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet teşkilâtında çalışan meslek
taşlarımız hakikaten feragatle çalışmaktadırlar. 
Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim. (Al
kışlar) 

REÎS — Necati Celim. 
NECATİ CELİM (Aydın) — Çok muhterem 

arkadaşlar, son sözün bir mebusa düşmüş olması 
dolayısiyle ben de vazifemi yapıyorum. 

Sağlık dâvası millî bir dâvadır. Biz, bu mem
lekette vatandaşın sıhhat ve selâmetini istiyen in
sanlarız. Meclis olarak buna müştereken hizmet 
etmeye mecburuz ve Türk Milletinin hakkı ve is
tediği de budur. O, buna lâyıktır. Bu yolda Dev
letle birlikte vazife almış olan personelin de tak
diri lâzımdır. Ben bu kürsüden kendilerini teb
rik ederim. , 

Sağlık dâvası aynı zamanda sosyal bir dâva 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Milletinin 
sosyal mevzuu günlerce, senelerce ıstırap içinde 
geçmiştir. Bu mevzuda tenkidlerde bulunan arka-
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daşlarımızm hakları vardır, hattâ Kemali Ba
yazıt arkadaşımın bile. Bunda Vekâletin de hak
kı vardır. Biz üç yüz yılın ihmalini, ıstırabını 
çekmiş olan bir memlekette yaşamaktayız. 

Ben şu kürsüden bu konuşmamı yaparken bir 
noktaya temas ederek ayrılmak istiyorum: Tür
kiye'de bir zamanlar 10 yıllık sağlık plânı yapıl
mıştı, fakat sökmedi. (Sağdan; «Kim yapmıştı?» 
sesleri) Halk Partisi iktidarı yapmıştı. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — İşte 
elimde, 1954 tarihlidir, insaf artık. 

NECATİ CELİM (Devamla) — 1946 senesin
de 10 yıllık sağlık plânının müzakeresi sırasında 
birçok konuşmalar olmuştur. 

Bakınız Hasan Reşit Tankut ne demiş : 
«Kalker tepelerde, orman kuytularında gömü
len insan obaları sıtma bataklıkları üstünde yer
leşmiş vatandaşları öyle bir manzara arz ediyor
lar ki, bu manzarayı dünyanın hiçbir milletinde 
göremezsiniz. Nüfus dağılışımız bu kadar pe
rişan ve perakende olduğu için mesafeler zalim 
yollar yıpratıcı olmuştur. Bir köyden bir köye, 
imdat varana kadar orada olacak olmaktadır. 
Bu imdadın kurtarabildiği hasta ancak % 5 - 6 
dır. Nüfus bu kadar perakende mesafeler, bu ka
dar zalim, yollar bu kadar yıpratıcı olan bu 
memlekette yer yer, vakit vakit açlık olmakta
dır. Bu bölgelerin halkı tokluk denilen şeyi an
cak mide şişliği ile tanımışlardır. Masum mide
leri şişiren gıda maddelerinin zayıflığıdır. Bun
lar böylece tedricî kansızlığa uğrarlar ve açlık 
bilirsiniz insanın evvelâ vicdanını yiyip bitirir. 
Yine bu zalim mesafeler, bu yıpratıcı yollar, sağ
lık arzusuna ve sağlık hissine karşı tedbir arama 
teşebbüsüne karşı bir gevşeklik, 'bir uysallık do
ğurmuştur.» 

Bu söz 1947 de Hasan Reşid Tankut tarafın
dan söylenmiştir. 

Biz bu memleketin bünyesini,* sosyal bakım
dan bu şekilde devraldık, teslim aldık ve bugün 
bu şekilde aldığımız bünye üzerinde çalışmaları
mıza devam ediyoruz. 

REİS — Kifayet takriri vardır. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerenin kifayetinin reye vaz'ını arz ve 

teklif ederim. 
Aydın Mebusu 

N. Geveci 
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RE IS — Kifayeti reye arz ediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

F. 

101 

201 

202 

204 

Lira 

206 

207 

209 

210 

217 

301 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.. 
Ücretler •-._ 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
'bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. , 

12 000 

63 510 125 

32 760 490 

610 000 

2 202 000 

Ö 000 

3 755 500 

2 100 

629 900 

124 000 
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302 Vilâyetler büro masrafları 473 500 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 417 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 502 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 35 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 6 997 500 
. REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve ... 
harcırahları 84 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler.,. Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları ... 2 566 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil masrafları , 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. _ ; 

405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Huzur ücretleri 30 250 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Sağlık müzeleri umumi mas- r 
. rafları 50 000, 

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

416 Okullar, kurumlar umumi mas
rafları 1 240 695 
REÎS — Kabul edenler... Et- ' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Bulaşıcı ve salgın^ hastalıklar- . 
la savaş umumi masrafları 2 000 000 
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REİS — 422 nci fasıl hakkında ibrahim 

Etem. 
İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) — 

Muhterem arkadaşlarım, geçen sene de burada 
aynı şekilde Sıhhat bütçesini müzakere etmiş
tik. Aradan geçen bir seneye rağmen, dikkat 
buyurulursa Sıhhat bütçesinde 6,5 milyon lira 
bir artıştan başka elle tutulur, gözle görülür 
yeni bir hamleye şahidolmamaktayız. Bu artan 
miktar, yeni kurulan her hangi bir sıhhi tesisi 
veyahut da şu veya bu bölgede esaslı bir sıhhi 
dâvanın halline mütedair olmayıp, maliyecilerin 
söylediği gibi, bir kur farkından ibarettir. 

Sıhhat Vekâleti bundan evvelki senelerde 
de, bugün de ve bu gidişle yarın da aynı durum
da kalacak ve hiçbir müspet iş ''görme" yoluna 
girmiş olmıyacaktır. 

Çünkü, bugün memleketin sıhhat mevzuun
da bir sürü meseleler ve işlerin kanunları ko
misyonlarda, şurada burada beklemektedir. 

Bugün değil kazalarımız, kasabalarımız, bü
yük vilâyet merkezlerimizin manzarası, bu mem
lekette sıhhi murakabenin mevcudolduğuna in
sanı güç inandırır. Şehrin her türlü temizlik iş
leri ile birinci plânda vazifeli belediyesi, bu ko
nuyu şöylece bir tarafa atıp işi gücü politikaya 
dökmüşlerdir. Bir vilâyetin bir sıhhat müdürü, 
bir hükümet tabibi, ekseriya olmıyan bir bele
diye tabibi ile, sıhhi işleri ancak, dosya üzerin
de kalmaktadır. Sıhhat Vekâleti müfettişleri 
her şeyden evvel ̂ sıkı sıkıya dosya ararlar ve 
bunlar üzerinde tetkikat yaparak geçip gider
ler.. Geri tarafta, memleketin suyu, yenilen, içi
len gıda maddeleri, lâğımları, helaları, çöpleri 
ve bir sürü gayrisıhhi müesseseleri, umumi yer
leri, vatandaşın toplu olarak bulunduğu mahal
ler yüzüstü bırakılmıştır. Buralara her gün, her 
saat, vatandaşın sıhhatini bozacak faktörler ge
lişigüzel murakabesiz kalmaktadır. 

îşte benim bu arada bilhassa dokunmak iste
diğim salgın hastalıklar mevzuu, böylece koru
yucu hekimlik yönünden alınması zaruri ve as
rın icaplarına uygun tedbirler ortaya çıkmak
tadır. 

Komşu memleketlerde zaman zaman' çıkan 
küçük epidemilerin memleketimize yayıldığı 
görülmüştür. Andemik salgın hastalıkların şe
hir ve kasabalarda mevcudiyeti son senelerin 
ihmali yüzünden artmıştır. 

Vekâlet, ancak, hastalık etrafa yayılıp bir
çok vatandaşları musap kıldıktan sonra, hattâ 
basma aksettikten sonra tedbirlere girmişlerdir. 

Şimdi halen görülen salgın hastalıklar mev
zuuna gelelim : 

Karadeniz sahil bölgesinin Doğu kısmı hal
kının sıhhati üzerinde meşum tesirini büyük öl
çüde devam ettiren ve son zamanlarda Güney 
vilâyetlerimizde de mevcudiyeti anlaşılan nejica-
tür hastalığının önlenmesi hususunda ciddî ça
lışmalar lâzımdır. Meselâ bu bölgelere gübrenin 
parasız olarak verilmesi ve halkın sıhhi şartları 
öğrenmesi bu yolda gerekli propagandaya 
önem verilmesi zaruridir; Böylece bu bölgelerde 
insan gübresinin kullanılmasına sureti katiyede 
son verilmelidir; 

Güney vilâyetlerimizden bâzılarında görül
meye başlanılan ve küçüksenmiyecek musap 
verdiği anlaşılan mikrobik sosyal hastalıkların 
önlenmesi ve bunların memlekete yayılmadan 
imha edilmesi lâzımgeldiğini burada kaydetmek 
yerinde olur; 

Diğerdir misal, trahom, Güney vilâyetlerde 
nispetin % 25,50 olduğu istatistiklerden anlaşı
lıyor. Halbuki bâzı bölgelerde bu nispet % 60,70 
dir. 

Hükümet Dünya Sağlık Teşkilâtiyle anlaşa
rak bu işi kökünden halletmek yoluna girdiği 
öğrenilmiştir. Bu yolda alman malûmata göre 
önümüzdeki yıllarda Adana, Gazianteb; Malat
ya ve Hatay vilâyetlerinde tatbikatına başlanı
lacağı söylenilenilen bu müşterek trahom müca
delesinin diğer vilâyetlere de teşmili zaruridir. 
Meselâ Ürfa'da musap % 30 - 40 olduğuna göre 
bu vilâyetin ithali lüzumludur. Halbuki bunun 
için bütçeye kâfi derecede para konulmamıştır. 
Hükümetin kavli ile fiili birbirini tutmamak
tadır. 

Trahom mücadelesi, personel, vasıta, ilâç ile 
olur. Bunun için vekâletin ne" gibi bir hazırlığı 
vardır bilmiyoruz. Sokaklarda sık sık görülen 
ve cemiyetimiz için hakikaten hicabaver bir du
rum arz eden dilencilerin ekseriyeti trahom kur
banı alil yurttaşlar teşkil etmektedir. 

Diğer sâri hastalıklar : Tifo, paratifo, di
zanteri, boğmaca, kızamık, menenjit ve sair has
talıklara musap adedi meselâ 1957 senesinde 
25 - 30 bin kişidir, ölenlerin adedi 3 - 4 bin kişi
dir. Bu istatistiklere göredir. En azından ihbar 
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edilmiyenler de bunlann yarısı kadar farz edi
lirse fecaat kendiliğinden meydana çıkmış olur. 
1958 senesinde adedler bundan aşağı değildir. 

Şimdi biz, Sıhhat Vekâletinin buna seyirci 
kalmasına nasıl tahammül ettiğine şaşmaktayız, 
Bir sene içinde kızamıktan, evet yalnız kızamık
tan ölen çocuk adedi birkaç binin üstündedir. 
Bu durumda olan vilâyetleri Sıhhat Vekâletine 
yeniden hatırlatıyor ve ihbar ediyorum. 

Doğu ve Güney vilâyetlerinde vatandaşın 
gerek koruyucu hekimlik gerekse' tedavi edici 

t hekimlik bakımından sıhhati tehlikededir. Bu
ralarda geniş tetkikat ve ciddî tedbirlere ihti
yaç vardır. • ı 

Gene bu vilâyetlerde sosyal dâvalar tama-
miyle mühmeldir. Sokaklarda, camilerde han ve 
hamam köşelerinde sürünen vatandaşlar vardır. 
tnsanhk namına bunlara el Uzatılmasü azimdir. 

BEİS — Müddetiniz bitmiştir. Faslı reyinize 
arz ediyorum... Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 

423 Trahomla savaş umumi mas
rafları 650 000 
BEÎS — Kabul edenler... Et-
miyenler-. Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş 
umumi masraflar» 600 000 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler._ Kabul edilmiştir. 

425 Sıtma ile savaş umumi masraf
ları * 5 500 000 

BEİS — Mehmet Diler. 
MEHMET DİLER (Kütahya) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu fasıl münasebetiyle öden
mesi lâzımgelen bir vicdan borcunun edası için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bu sene seçim bölgem olan Kütahya'nın 
Tavşanlı kazasında Hükümet tabibi iki aded 
sıtma vakası tesbit ediyor. Bu hâdiseyi ilgili 
makama arz ediyor, derhal harekete geçen sıt
ma savaş teşkilâtı 3 ton DDT ve diğer lüzum
lu İlâç ve malzemeyi hâmil olarak Tavşanlı'ya 
geliyor. Kazaya bağlı 130 köyü taramak sure
tiyle muayene ve dezenfekte yapıyor. Br teş
kilâtın vazife anlayışı ve t>cmokrat Parti Sağ
lık Vekâletinizi sıtmaya verdiği kıymet karşı-
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smda, hemşehrimin hassasiyetine tercümen ola
rak, muhterem Sağlık Vekilimizin şahsında bü
tün Sağlık Vekâleti mensuplarına şükranlarımı 
arz ederim. 

BEİS — 425 nçi faslı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.« Kabul edil
miştir. 

F. Lira 

426 Veremle savaş umumi masraf
ları 5 000 000 

BEİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELtKBâŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar; mahallî bir mevzu için huzu
runuzu işgal ettiğimden özür dilerim. 

Burdur'un /Yeşilova kazasında bundan 4 - 5 
sene evvel bir verem dispanseri inşa edilmek 
üzere 45 bin lira bir para verilmişti. Bu 1957 
den evyd bir yazılı, 1957 den sonra sözlü soru 
mevzuu yapılmış, bu da kâfi gelmeyince bu
nun için bir sözlü soru daha verilmiştir. Niha
yet yeni bir usul bulduk, Vekil Beye^açık mek
tup yazdık. Bunun böyle gecikmesine sebep; 
işin başındaki zat biraz siyasi nüfuz sahibi ol
duğu içindir ki, bu 45 bin Jiralık tahsisatın sarf 
şekli hakkında vatandaşları ve bu işle alâkalı 
olanları tatmin edecek cevap verememektedir. 
Esbabı şu: 

Burada bir sağlık merkezi ve bir verem dis-
penseri yapılmaktadır. İkisinin de tahsisatı ay
rıdır. Sağlık merkezi inşaatı bitmiştir.' Vekil 
Beyden ricam merkezden bir müfettiş arkadaş 
göndersinler, işi mahallinde tetkik ettirsinler. 
Bu kadar basit bir yolsuzluğun ortaya konma
ması haklı olarak vatandaşları huzursuz bırak
makta ve Hükümetin otoritesini ve prestijini 
zedelemektedir. Vekil Beyden icabının yapılma
sını rica ederim, N 

BEİS — 426 ncı faslı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. ., . 

P. fcira 

427 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet kurumları umumi 
masrafları 105 545 300 

BEİS — Abdullah Yaycıoğlu, buyurun. 
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Muh-
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terem arkadaşlarım, ben de bir mahallî ihtiya
cın lüzumundan bahsetmek için huzurunuza 
çıktım. 

Andirin'de geçen sene bir sağlık merkezi 
yapılması, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlı
ğının inşaat programına dâhil idi. Bayındır
lık Bakanlığına gittik, bize : «az miktarda pa
ra var, hangisine verelim» dediler • Sonra Sa
yın Sıhhat Bakanını ziyaret ettik, bizi kabul 
ettiler, lütufkârlık gösterdiler ve mevcut pa
ranın verilmesi için Andirin Sağlık Merkezi 
için Bayındırlık Bakanlığına bir tezkere yaz
dılar. Biz mahalline gittik ve! bir arsa temin 
ettik. Hattâ Bakanlık mahalline de bu has
tanenin yapılacağını bildirmiştir. Fakat, bu 
yapılmadı. Şimdi Sayın Vekil bu sene yapı
lacak işler arasında birçok şeyler okudu. Sağ
lık Memurları Okulu, ebe okulu §u, bu. Fakat 
bize vadettiği sağlık merkezinden hiç bahset
medi. Sonra bu kazanın ayrı'bir hususiyeti 
vardır, vilâyetle irtibatı yoktur, hemen he
men müecrret bir vaziyettedir. Sayın Bakan
dan vadettiği bu sağlık merkezini hiç olmaz
sa bu sene lütfetmesini rica ediyorum. 

REİS -— Faslı ^reyinize arz ediyorum : Ka-
pul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

428 Hıfzıssıhha müesseseleri umu
mi masrafları 
RElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşekkül ede
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler ve bu kanun gere
ğince yapılacak hizmetler kar
şılığı 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri-

1 850 000 

50 000 
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lecek burslar 2 100 000 
REİS — Kabul edenler... Et- ' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 86 000 
REÎS — Kabul edenler... JEt- ' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 80 000 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 2 326 500 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. .:• 

457 Kongre ve konferanslar 15 001 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs masrafları 225 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 17 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 5 500 
REİS — Kabul edenler... Et-,,. . / 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Readaptasyon müesseseleri te- _ 
sis ve işletme masrafları ,. 525 000 
REİS — Kabul edenler... ftt-V :; 
miyenler... Kabul edilmiştir. , ., 

603 Özel kurum ve derneklere '', '"... 20 000 
REİS — Kabul edenler... St- . ~i\ 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Kan Bankası mütedavil "serma
yesine yardım 400 000 
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. : 

605 Avrupa Milletlerarası1 Roma- '.•'"' 
toloji Kongresi masrafları için _; , 
Türkiye Romatizma Araştır
ma ve Savaş Derneğine yardım 50 ÖÖ'O 
REİS — Kabul edenler..., Et- \';','; 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardımlar ; 5 908 323 
REİS — Kabul edenler... fit-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 
15 nci Beynelmilel Tüberküloz 
Kongresi masrafları için Tür
kiye Ulusal Verem Savaş Der
neğine yardım 
REİS — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı 
pılar 

onarımı ve küçük ya-

250 000 

3 000 000 

NÜZHET ÇUBUKÇU (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar, Sivas'ta çok güzel, hepimizin 
iftihar' edeceği bir hastane var, Numune Has
tanesi. Bu binanın bahçe duvarları tâhdide-
dildikten sonra, içinde bir ahır ve bir apartman 
kaldı; bunlar bu güzel binayı berbat ediyor
lar. Bunların da kaldırılarak hastanenin açıl
masını rica ederim. 

ikincisi, biliyorsunuz eski hastane yar, bu 
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bina verem paviyonu olarak kullanılıyor. Bu 
verem paviyonunda yemekler yukarda pişmekte
dir ki, bu suretle hastanelerde yemeklerin 
oradan oraya nakledilmesi büyük bir külfet 
oluyor ve hem de hastaları memnun etmemek
tedir. Bir verem paviyonu ekleneceği va'dini 
işittik. Bu şekilde bir verem paviyonunun bir 
an evvel yapılmasını rica ediyorum. 

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

F. Lira 

731 Ankara Hastanesi civarında 
satmalmacak binalar bedeli ile 
her türlü masrafları 950 000 

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

Bugün saat 10 da toplanılmak üzere ini
kadı kapatıyorum. 

Kapanma saati : 5,36 

TASHİHLER 

Bu inikat zaptına merbut matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır : 
S. 

sayısı Sayfa Sütun. Satır Yanlış Doğru 

59 
59 
59 

13,14 
14 
17 

1,2, 12,16 Öğretmen Yardımcıları 
2 11 8 Okutman N 

1 24 Aded Aylık 

öğretim Yardımcıları 
9 Okutan 
Aded Aylık 

1 90 1 40 
60 12,13 ' 1,2,1 36,9, 7* Büro şefi 8 Büro şefi 

21,33,5 

29 . VIII .1956 tarihli 102 nci inikat zaptı-ve buna bağlı 308 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tas
hih yapılacaktır : ,„ 

Sayfa Sütün Satır Yanlış Doğru 

907 
907 

11 
12 

bir ceza ile muhakemesi 
bir ceza ile muhakemesi 

bir ceza ise muhakemesi 
bir ceza ise muhakemesi 
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Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğîu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali tleri 
Halil îmre 
, Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 
Şevki Hasırcı x 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin înan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Necdet Azak 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Halftk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurnllah thsan Tolon 
Hilâl Ülman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
^hmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakııp Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Kostekçl 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ ••' 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
rTalil Tursrut 
Hüseyin Ülkü 
Mehraed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
HaRan Numanoğlu 
Mönip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
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Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZIANTEB 
Ekrem Cenanı 
îhsan Daî 
BahadıV Dülger 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin înanç. 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜTVIÜŞANE 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven ' 

HATAY 
Ahsen A™1 

ÎÇEL 
Mehmet. Dölek 
Yaknp Karabulut 
Hidayet Sin an oğlu 
Niyazi Snvdan 

İSPARTA 
Hamdi Onerun 
Tevfik Tı*lı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Aralan Nihad Bekdik 
Muhlis Erdener 
Rüştü Oüneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Farnk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harpntlu 
Lfıtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Haluk Pepeyi 
Mithat Perin 
Mıerırdıe. Şellefyan 
Zakar Tarver 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

î : 45 
İZMİR 

Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 
ti han Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
FTilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif tslâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
Ali "Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakla Knrmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Ma m di Raerıp Atademir 
Mustafa Bağnaçık 
Osman Bibioğlu 

25.2.1959 0 : 1 
Remzi Birand 
Keyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç, 
Ali Saim Kaymak 
Tank Kozbek 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Germeyanoğlu 
Ahmet îhsan Gürsoy 
trfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer_ 
Emin Topa ler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu * 
Cemil Şener 
thsan Ya Ikın 

MUĞLA 
Rnrhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Vnri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettir» Emre. 

NEVŞEHtft 
Necmeddin önder 

NteDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
tzzet Akçal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Taeettin Barış 
belâmı Din çer 
Hamza Osman Erkan 
Baha Hun 

Nusret Kirişcioğlu 
SAMSUN 

Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Ömer Güriç 
Tevfik tleri 
Asaf Saraçoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Edip tmer 
Süleyman özsev«r 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Sel âh attın Karayavuz 
Hasan Polat 
tsnıail Şener 

URPA 
Osman Ağan 
t. Etem Karakaplcı 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Fuad Nizam oğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
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ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim İmirzalıoğlu ; 
İsmail tnan 
Ahmet Üstün 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

y ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

v 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Hasan ikiz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Ali Yeniaras 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 

[Reddedenler] 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Hilmi Soydan 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
ismail Güven 
Vedat Mengi 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Necati Ilter 

Ahmet Kangal 
Şinasi M oran 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakurt 
Abdürrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Avni Yurdabayrak 

[Müstenkifler] 
ANKARA 

Übeyde Elli 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Satın 
Turgut Yeğenağa 

AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muammer Akpınar 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
(t) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
ibrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Ekrem Torunlu 

BALIKESİR 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Hüseyin Bayrı 
Hulusi Köyraen 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (I.) 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 

DENIZLI 
Turan Bahadır 
Refet Tavaslıoğlu 
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DİYARBAKIR 
Tahsin Gahit Çubukçu 
Hâmid Zülfü Tigrel 

EDİRNE 
Rasih Oürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğla 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIÛ 
Mustafa Altındoğan 
Celâl Dura 
Fahri Karakaya 

'Hürrem Müftigil 
Nâzım öztürk 
tsmaiJ Tlakkı Talay 

ERZİNCAN 
Adil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Abdülkadir Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Hamit Dedelek 
Abidin Potııoglu 

GAZIANTEB 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altıncan (t.) 
Ali Naci Duyduk 

GÜMUŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 

HATAY 
ihsan Ada 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
înayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

tÇEL 
RÜ4tü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami fröknar 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

I : 45 26.2 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 

İSTANBUL 
tsak Altabef 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 

«Faruk Nafiz Çamlıbel 
Sedat Çetintifş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Oiray 
Ayşe öünel 
Hadi Hüsman (V.) 
Knver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Celâl Ramazanoğîu 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (î.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Perihan Ârtburan 
Enver Durular Başar 
Selim Ragıp Emeç (I.) 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlu 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Sırrı A talay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Oöle 
Kemal Güven 
Rasim tlker 
Behram öeal^ 
Osman Yel tekin 

KAYSERİ 
Ehnbekir Develinglu 
ibrahim Kirazoğlu 
(Rs. V.) 
Durdu Turan 

. im o: ı 
KIRKLARELİ 

Mehmet Ali Ceylân 
KIRŞEHİR 

Osman Canatan 
Hayrf Çopuröğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
tshak Avni Akdağ 
Sıtkı Salim Burçak 
Hulki Amil Keyman 
Ahmet Koyuncu 
nimmet ölçmen 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
Muhittin özkefeli (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
Kâmil S/ırenkök 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Semi. Ergin 
Nafiz Körez 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Halil Gürün 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Halim Kermooglu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUÖLA 
Turhan Akarca 

MUŞ , 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan nayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Ilayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet'Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoglu 
Mehmet Fahrf Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
nam di Başak 
Rifat Kadı zade 

SAMSUN 
Naci Berkmarı 
Abdullah Keleşoğlu 
Fikri Şen 
Şükrü Uluçay 

StlRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nıısret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioglu 
Kâmil Kırıkoglu 
Yalçın Kocabay 
Cemil öacan 

TOKAD 
FanıR Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet tspirli 
Reşit önder 
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t : 45 25.2.1959 0 : 1 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu (Rs.-V.) 

Jd. Nuri Lemioğlu (1.) 
Salih Zeki Ramoğlü 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
-Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

ÜRFA 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Abdullah Koksal 

Ömer Yüksel 
UŞAK 

Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıeı (î.) 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvahap Altınkay-
nak 

Tevfik Doğuışıker 
YOZGAD 

Mahmut Ataman 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 

[Münhal mebusluklar! 
Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

* 5 
ı 
1 
1 

Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

1 
1 
2 
1 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

1 
1 
1 
1 

Van 
Yozgad 

. 

1 
1 

"~~ 
19 

# 



t : 46 25. 2 .1959 O : 1 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yıl*. Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi 

Bey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
359 
201 

67 
1 

232 
10 

[Kabul edenler] * 
ADANA 

M. Yılmaz Mete 
ADIYAMAN 

Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHtSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
\Tecati Topeuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 

Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA ; 

Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazif i Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muamme? Akpmar 
Osman Alişiroğlu 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN , 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Eteni Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacîd Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Mekki Said Esen 
Ali îleri 
Ahmet Koeabıyıkoghı 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sırrı Yır cali 

BİLECİK 
Ertuğral Çolak 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Sait Göker t f 
Ekrem Yıldız 

BÎTLtS 
Nusrettin Barut 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mithat DayıoğOıı 

ihsan Gülez 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâhaddin Karâcagil 
Recep Kırım 
Halûk Şaman' 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman ._ 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 
Servet Sezgin 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğln 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Kara/san 
Osman Origan 

A. Hamdi Sancar 
DİYARBAKIR 

Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip Özer 
Fethullah Tagkesenli-
oğlu 
Rıza Topeuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
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GÎRESUN 
Kamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Ilemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMUŞANE 
Nihat Sargınalp 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmı Ataç 
Aralan Nihad Bekdik 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aîeksandros Ilacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nızamettin Kırşan 
Mı girdi ç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla. Tekinel 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Enver Dündar Başar 

t : 45 25.2 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet lncekara 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğta 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğm^z 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
AH Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkcroğlu 
Hakkı Kur m el 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahnian Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağnaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gçkmenoğlu 

.1966 0 : 1 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
İbrahim Oermeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Topaler 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Muzaffer Knrbanoğlu 
Sııdi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
ihsan Ya Ikın 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topnloğlıı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

NlcrDE 
Medeni Berk 

ORDU 
Ferda Gül oy 

RİZE 
nüseyin Agun 
izzet AkçaJ 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 

Tacettin Barış. 
Seiâmi Dinçer 
ilanıza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Yalçın Kocabay 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TOKAD 
Sıtkı Eken 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
İsmail Şener 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Atıf Bcndcrlioğlu 
Sefer Eronat 
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t : 45 26.2.196Ö 0 : 1 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Saim Karaömerlioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
tîbeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim tmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Ahinet Üstün 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

ÇANKIRI 
Durgun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barla» 
Kâmil Tabak • 
Ethem Yalçmalp 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 

Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 

[Reddedenler] 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal Işık 

GÜMÜŞANB 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Ilüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Hasan İkiz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şemsettin Ataman 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Ali Yen i ara s 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

Kâmil Sjırenkök 
Mehmet Zeki Tultnay 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu * 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 
Vedat Menpri 

ORDU 
Muammer Tekin 

SİVAS 
Nüzjıet Çubukçu 

Tahİr Öktem 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 

Necati Üter 
Edip Imer 
Şinasi Moran 
Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakul* 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Ferid Melen ı 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Avni Yurdabayrak 

[Müstenkifleri 
TOKAD 

Mustafa L£t#oğlu 

ADANA 
Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçiojjlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte* 
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi öner 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 

[Reye iştirak 
AFYON KARAHISAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
(t) 
Hıfzı Oğuz Bekata 

etmiyenîer] 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan . 
Bülent EceTİt 
tlyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tea 

ANTALYA 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 

AYDIN 
Nihat lyriboz 
Ekrem Torunla 

BALIKESİR 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğla 

933 

A 



t : 46 25.2.1959 0 1 
BİTLİS 

Rifat Bingöl 
Selâhattin Inaıı 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Kadir Kocaeli 

BURDUK 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Sadettin Karacabey 
Mazlum Kayalar 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) j 

ÇANKIRI j 
Naşit Fırat j 

DENİZLİ l 
Baha Akşit 
Turan Bahadır I 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur \ 
Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioglu 
Sabahattin Parsoy . 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürre.m Müftigil 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Na#i Yıldırım 

ERZURUM 
Rıi'kı Salim Burçak 

Abdülkadir Eryurt 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenanı 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan (1.) 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
Anmet Sırrı Hocaoğlu 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Beisicum 
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Güne! 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl yRamazanoğlu 
Yusuf Salman 
ibrahim Sevel 
Nazlı Tlabar 
Nuri Yamut (1.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 

Perihan Arıburun 
Selim Ragıp Emeç (t.) 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Fevzi Uçaner 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Sim. Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rasim ilker 
Behram öcal 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Ishak Avni Akdağ 
Sıtkı Salim Burçak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
Muhittin özkefeli (t.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Nafiz Körez 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

1 MARDİN , 
Mehmet Ali Arıkan 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz tJras 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Asım Eren 
Şefik Refik Soyec 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruln 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Atıf Topaloğlıı 
Hüsrev Yürür 

• RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rifat Kadı zade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ömer Güriş 

SîtRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİNOŞ 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
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1:45 25.2 
Turhan Feyzioğlu 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kınkoğlu 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Ahmet îspirli 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

Ankara 5 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa J 

TRABZON 
Muhmut Goloğlu (Rs. 
V.) 
0. Nuri Lermioğlu (î.) 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TÜNOELt 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 

[Münhal w 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
istanbul 2 
Kırklareli 1 

, 1959 C : 1 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
M. Yaşar Alhas 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı (î.) 
Avni Uraİ 

Kocaeli 1 
Konya X 
Muğla 1 
Sinob 1 

VAH 
Abdülvahap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 
Hulusi Timur 

Van 
Yozgad 

1 
1 

19 



1 : 4 5 2Ö.SI .1909 C : 1 
Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Kıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
Hüseyin özbay 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVÎN 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Mvüp Dojrnri 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Piraye Levent 
Btem Menderes 
Ekrem Torunlu 

(K 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
335 
274 

61 
o; 

256 
10 

[Kabul edenler] 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emir oğlu 
Mekki Said Esen 
Ali ileri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
ihsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil .• 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman ö 

Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

Kenan Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp* 
kartal 
Ahmet Hamdi Sezen 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Ded&kargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacıreccpoğlu 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

• Kemâl Terzioğlu 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Sezai Demiray 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Sabri Erdüman 
Şevki Erker 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik. Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli-
oğiu 

neticesi 
anun kabul edilmiştir.) 

Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Mustafa Çürük 
Hasan Polatkan 

GAZİANTEB 
1 ihsan Daî 

Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargınalp 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Yaknp Karabulut 
Refik Koralta» 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Sfiyrlan 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Ali Lâtifaoğlu 
Hamdi Ongun 
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Tevfık Tığlı 
İSTANBUL 

Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver. 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 

% Fahrettin Ulaş, 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

ÎZMÎE 
Sebati Acun 
Danyal Akbel 
Selâhattin Akçiçek 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Necdet încekara 
Ekmel Kavur 
Nuriye Pınar 
tlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 

1 : 45 25.2 
Münif Islâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Kâmil Gündeş 
Servet Ilacıprşaoğlu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurme1 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Reyhan Gökmenoğtu 
Muhittin Güzelkılınç 
Ali Saim Kaymak 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
İbrahim Germeyanoğkı 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İrfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 
Emin Tcpaler 

.1959 0 : 1 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Aki§ 
Nebil Sadi Altuğ 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cemil Şener 
İhsan Yalkın 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsî Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Ilamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 

Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 

SİVAS 
Yalçın Kocabay 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail Özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Mahmut Goloğln 
Selâhattin Karayavuz 
Hasan Polat 
İsmail Şener 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğlu 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğhı 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
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1 : 4 5 25.2 .1999 O : 1 
[Reddedenler] 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Saim Karaömerlioğlu 
M. Yılmaz Mete 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
Mustafa Yeşil 

BURDUR 
Osman Eroğlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 

Kâmil Tabak 
Ethem Yalçınalp 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nıısret Safa Coşkun 
Cemal Işık 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Kâmil Sürenkok 
Mehmet Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tanküt 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedajt Mengi 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Necati llter 
Edip İmer 
Şinasi Moraıi *. 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Dâniş Yurdakul 

ÜRPA 
Aziz Gökkan 
E. Mahmut Karakürt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Perid Melen 

[Beye iştirak etmiyenler] 
ADANA 

Suphi Baykam 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Menteşoğlu 
Hamdi Öner 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
Ali Yaşar 

AFYON ÇARAHİSAR 
Arif D«mirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
'Selim Yatağan 

AMASYA 
Riimit Keray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmed Barutçu 
(I.) 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez * 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 

Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 
İbrahim JSubaşı 

AYDIN 
Nihat lyriboz 

BALIKESİR 
Halil İmre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖİL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbümez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot (1.) 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 

DENİZLİ 
Turan Bahadır 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
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Kâmil Tayşi 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
ftasih Gürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğa» 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
tsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

, ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Abdülkadir Eryurt 

ESKİŞEHİR / 
Muhtar Başkurt 
Hamit Dedelek 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 5 
Ekrem Cenani 
Bahadır Dülger 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Avni Karaman 

HATAY 
ihsan Ada 
Ahsen Aral 
izzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
inayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
ibrahim Gürgen 

I ; 4$ 25,5 
İSPARTA 

Said Bilgiç 
İSTANBUL 

Isak Altabev 
jJelâl Bayar (Reisicum
hur) 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil } 
Hüsamettin Giray 
Ayşe GüneÖ 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğ'lu 
Yusef Salman 
ibrahim Sevel 
Nuri Yamut (I.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Kemal Serdaroğlü 
Fevzi TJçaner 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Raşim ilker 
Behram öcal» 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Ali Gözlük 

KAYSERİ 
Ebubekir Develioğlu 
Durdu Turan 

• KIRŞEHİR 
Osman Cahatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

.1060 C : İ 
^ KONYA 

Abdürrahman Fahr 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Mustafa Runyun 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
Muhittin özkefeli (î.) 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Cevdet özgirgin 

MARAŞ 
Kemali Bayazit 
Nusret Durakbaşa 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Emin Soysal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğiu. 
Aziz Uras 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR. 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri ^Ürgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

"SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hun 
Rifat Kadızade 

SAMSUN 
Naci Berkman 
Ömer Güriş 

SURD 
Veysi Oran 

SİNOB 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS w 
Halim Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
Turhan Feyzioğlu 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cemil özcan 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Ahmet Ispirli 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Fikri Karanis 
O. Nuri Lermioğlu 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
M. Reşit Tarakçıoğl 
Osman Turan 



t : 45 25.2.1959 0 : 1 
TtTNCEU 

Hızır Aydın 
Aralan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
M. Yaşar Alhaa 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyîkoğlu 
Rıza Salıcı (t.) 

Avni Ural 
VAN 

Abdülvehap Altınkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 
Sait Erdinç 

ZONGULDAK 
Necati piken 
Tahir öktem 
Mustafa Saraç 
Hulusi Timur 
Avni Yurdabayrak 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

(Münhal mebusluklar] 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kırklareli 

Kocaeli 
Konya 
Muğla 
Sinob 

Van 
Yozgad 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yıh Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kauun kabul edilmiştir.) 

,' 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Şefik San 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHlSAE 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Necati Topcuoğlu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Nazifi Şerif Nabcl 
Hüseyin özbay' 

ANTALYA 
Mehmet Ak . 
Ahmet Tokuş 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Iliîmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşe! 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik " 
Nail Geveci 
Etera Menderes 

Aı 
Rey 

ta adedi 
verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

610 
: 373 

292 
80 

1 
218 

19 

[Kabul edenleri 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emirpğlu 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Halil Imre 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
»Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem ^ 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
thsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 

Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Yekta Teksel 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
N. Fuad Alpkartal 
Ahmet Hamdi Sezen 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargınoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi nacırecepoğlu 
Cevat Köstekçi 
nüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
tsmail nadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Anğ 
Sezai Demiray 
Nuri Onur 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mükerrem Sarol 

ERZURUM 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 
Fethullah Taşkesenli 
oğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Mustafa Çürük 
Ilamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZtANTEB 
\ thsan Daî 

Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Nedim ökmen 
Cevdet San 

GİRESUN 
Tlamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mustafa Hemiş 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Ş^ner 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 
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HATAY 
Ahsen Aral 

ÎÇEL 
Mehmet Dölek 
Hüseyin Fırat 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Hamdi Ongun 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıhel 
Sedat Çetintaş 
Muhlis Erdener 
Rüştü Güneri 
Mehmet Gürpınar . •' 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin 
Celâl Ramazanoğltı 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 
İJristaki Yoannidis 
Mahmut Yüksel 

İZMÎR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker , 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavupoğlu 
Necdet Davran 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 

t : 45 25.! 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Zeki Cemal Bakiçelebi-
oğlu 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif îsîâmoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmeü 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğhı' 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğhı 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Dündar Tekand 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
.Ömer Cebeci 
Öursun Erol 
Nfizhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ali Saim Kaymak 
Tank Kozbek 
Himmet Ölçmen 
Mustafa Runyun 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 

1959 O : 1 
İbrahim Germeyanoğl 
Ahmet İhsan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Sururi Nasuhoğlu 
Kemal özer 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Sezai Akdağ 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğln 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
Cevdet Özgirgin 
Cemil Şener 
thsan Yalkııı 

MUĞLA 
Burhan Belge 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topal oğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

t NEVŞEHİR 
Necmeddin önder 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mörgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Hamdi Başak 
Selâmi Pinçer 
Hamza Osman Erkan 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 

Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Abdullah Eker 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

SURD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Hamdi Özkan / 
Muharre'm Tansel 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz 

•. Ali Çakır 
i Zeki Erataman 
3 Hasan Gürkan 
| ismail özdoyuran 
1 Ahmet Paker • 
i 
] TRABZON 
] .Mahmut Goloğlıı 
i Fikri Karanis 

Selâhattin Karayavuz; 
i O. Nuri Lermioğlu 
I Hasan Polat 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğln 
Sefer Eronat 
ö. Lûtfi Erzurumluoğbı 
Numan Kurban 
Fuad Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Necati Tanyolaç 
Hüseyin Ulus 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Nevzat Arman 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Ali Menteşoğlu 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İsmail İnan 
Ahmet Üstün 
Mustafa Yeşil 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 

Ethem Yalçınalp 
ERZİNCAN 

Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 
Cemal \Işık 

GÜMÜŞANE 
Necmettin Coşar 

Sabahattin Kadirbeyoğlu 
Hüsrev Polat 

HATAY 
Rifat Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Hasan İkiz 

KARS 
Şemsettin Ataman 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
İbrahim Us 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 

Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ ' 
Kemal Aksüyek 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Hasan Fehmi Evliya 
Mehmet Şişman 
Abdullah Yaycıoğlû 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Vahap Dizdaroğlu 
Şevket Dursun 
Hasan Reşit Tankut 

NİĞDE 
Asım Eren 
Rifat Gürsoy 
İsmail Güven 
Vedat Mengi 

ORDU 
Muammer Tekin 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Turhan Feyzioğlu 

Necati Üter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi (Moran 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Bekir Şeyhoğlu 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
t. Etem Karakapıcı 
E. Mahmut Karakurt 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mustafa Saraç 

[Müstenkifler] 

TOKAD , 
Mustafa Lâtifoğlu 

ADANA 
SupKı Baykam 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemfci Küçükte-
pepmar 
Haindi öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Gani Gürsoy 
AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 

[Reye iştirak 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Alişiroğlu 
Hüseyin Balık 
Faik Ahmet Barutçu 
(t) 
Fuat Börekçi 

etmiyenler] 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
İbrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Selim Soley 
Hasan Tez 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
Adnan Selekler 

İbrahim Subaşı 
ARTVİN 

Mecit Bumin 
AYDIN 

Nihat lyriboz 
Piraye Levent 

BALIKESİR 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker 
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Mustafa Nuri Okcuoğlu 
BİTLİS 

Nusrettin Barut 
Rifat Bingöl 
Selâhattin İnan 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin, Bayrı 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Halim Alyot \ 
Emin Kalafat (it.) 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu (V^ 

ÇANKIRI 
Naşit Fırat 

DENİZLİ 
Refet Tavaslıofclu 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Kâmil Tayşi 
Hâmıd Zülfü Tigreî 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Oürkan 
Nurettin Manyas 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 

ELAZIĞ 
Mustafa Al tın doğan 
Celâl Dora 
Fahri Karnkfva 
nörrem Müftügil 
Nâzım öztürk 
İsmail TTaklo Tnlay 

ERZİNCAN 
^dil Sa£ıro51u 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Osman Alibnengil 
Rıfkı Salim Burçak 

t : 45 25.2 
ESKİŞEHİR 

Abidin Potu oğlu 
OAZİANTEB 

Ekrem Cenani 
Ali Şahin 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Sadık Altmcan (1.) 
Ali Naci Duyduk 

OÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Avni Karaman 
Nihat Sargınalp 

HATAY 
İhsan Ada 
İzzettin Çilli 
Ali Şelhum Devrim 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Sami Göknar 
İbrahim Gürgen 

İSPARTA 
^aid Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Ali Lntifaogln 

İSTANBUL 
fsak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum 
hur) 
Selim Erengil 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Enver Kaya 
Mucip Komalyeri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Yusuf Salman 
İbrahim Sevel 
Ynelâ Tnkinel 
Nuri Yamtıt (t.) 
Necmi Nuri Yücel 

İZMİR 
Sebnti Acun 
Selâhattin Akeieek 
Perihan Anburun 

.İM» 0 : 1 
Enver Dündar Başar 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Sadık Giz 
Kemal Serdaroğlu 
Tevzi Uçaner 
Behçet Uz-
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Behram öcal 
Osman Yel tekin 
Ali Yeniaras 

KAYSERİ 
Elmbekir Develioğlu 
Durdu Turan 

KIRŞEHİR 
Osman Can atan 
Tlayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Cemal Tüzün 

KONYA 
A. Fahri Agaoglu 
fshak Avni Akdag 
Sıtkı Salim Burçak 
TTıılkî Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
nalil özyörük 

KÜTAHYA 
Muhittin özkefeli (1.) 
Emin Tnr»alor 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
tsmet înnnfı 

MANİSA 
Somi Ersin 
Nafiz Körez 

MARAŞ 
TTalil Gürün 
TTilmi Soydan 
Emin Snvsal 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

'-* 

Halim Kermooğlu 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Ura» 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

MUŞ 
Zeki Dede 

NEVŞEHİR 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 
Münib Hayri Urgüblü 

NİĞDE 
Ali Gürün 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Ferda Güley 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif nikmet Onat. 
Kahraman Sağra 
Atıf Topal oğlu 
nüsrev Yürür 

SAKARYA 
Baha TTnn 
Rifat Kadı zade 

SAMSUN 
Ömer Güriş 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay* 

StlRD 
Veysi Oran 
Fikri Şendnr 

SİNOB ^ 
Nnsret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Mahmut Pınar 

SİVAS 
nalım Ateşalp 
Rahmi Çeltekli 
nasftn Peger 
Kâmil Kırıkoğlu 
Cemil özean 
Süleyman özsever 
Ahmet Yılmaz 

— m~~ 



tta 4 * ' • U . JLvOı/ 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Reşit önder 
Rıza Ulusoy , 

TRABZON 
Halûk Çulha 
Sabri Dilek 
Salih Zeki Ramoğlu 

Ankara 5 
Artvin 1 
Aydın 1 
Bursa 1 

Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
M. Reşit Tarakçıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
M. Yaşar Alhas 
Abdullah Köksel 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı (î.) 
Avni Ural 

[Münhal mebusluklar] 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kırklareli 1 

Kocaeli 1 
Konya 1 
Muğla 1 
Sinob 1 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
nak 
Tevfik Doğuışıker 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Tahir öktem 
Hulusi Timur 
Avni Yurdabayrak 

Van 1 
Yozgad 1 

— 
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Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/260) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . XI . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 821/3203 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında . hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi îcra Vekilleri Heyetince 28 . XI . 1953 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, es
babı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekü 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Yabancı memleketlerde yaptığımız millî temaslar bize spor sahasında hiçbir masraf ve fedakâr
lıktan kaçınılmadığını göstermektedir. Binlerce sporcunun kendi memleketlerini en iyi kıyafet ve 
malzeme ile teçhiz ederek milletlerarası alanlarda gösteri ve propaganda ypatıklarmu görüyoruz. 

Bütçede ayırdığımız tahsisat yeter derecede olmadığından esasen sayılı olan sporcularımda 
bu imkânı bahşetmek güç olmamaktadır. Türk gücünü dünya milletlerinin iştirak ettiği büyük alan
larda yaymak ve şampiyonalarda istiklâl marşı çaldırarak şeref direğne çekilen Türk bayrağını 
selâmlattırmak kadar zevk ve iftiharlı bir tablo tasavvur edilemez. Bunun gurur ve zevki ancak 
orada bulunmakla anlaşılır. 

Daha evvel muhtelif şekillerde idare edilmiş olan spor faaliyetlerinin geçirdiği bu tecrübe so
nunda devlet elinde ve murakabesinde en iyi işlediği ve himaye edildiği kanaati hâsıl olmuştu;.*. 
Türk sporunun devlet yardımı, himaye ve kontrolü olmaksızın gelişemiyeceği bugün bir hakikat 
olarak sabit olmuştur. Her yıl inkişaf eden spor faaliyetlerinde devlet yardımının da o nispette ar
tırılması bir zarurettir. Geçen yıl bütçesine nazaran bütün masraf tertiplerinde 397 228 liralık bir 
artış görülmekte isede bu gelir bütçemizin Hazine yardımı faslında 672 228 lira bulunmaktadır. 
Keçmiş yıllar bütçelerimizin kabulü sırasında gerek hükümetin ve gerekse Yüksek Meclisin encü
men ve umumi heyetinde izhar edilen sempatiye daha lâyik bir şekilde Türk sporunun inkişafı 
için bu yıl bütçesine koymuş bulunduğumuz tahsisat miktarının aynen kabulünü candan temenni 
ederken gelir ve gider durumu hakkında aşağıdaki izahatın verilmesini faydalı bulduk. 

Gelir durumu : 

1959 yılı bütçesine bağlı (B) işareti varidat cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere geçen 
yıl bütçesine nazaran 397 228 lira ' bir fazlalık bulunmakta isede birinci faslı teşkil eden Hazine 
yardımında geçen sene nakit mevcudunda 275 000 liralık noksanlığa ve. dünya Basketbol şampiyo
nası gibi bir faaliyetin memleketimizde yapılmasını teminen açılan yeni bir fasla 300 000 liralık 
tahsisatın konulmasına ve bâzı hizmetlerde kanuni ve zaruri fiyat artışları bulunmasına binaen 
masraf bütçesinin tevazünü için 672 228 liralık bir artış bulunmaktadır. Hazinenin geçen seneki 

(S. Sayısı: 43) 
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yardam miktarını artırması Türk sporunun kalkınması bakımından memnuniyeti muciptir. Ĝ eçen 
sene bütçe müzakerelerinin encümende yapıldığı sıralarda 250 000 liralık zam teklifinin Maliye
den yardım alınmaksızın nakit devrinden temin •edilmesi bu yıl naldt devrinin azalmasına sebob 
olmuş ve Hazine yardımında artırmayı icabettirmiştir. Geçmiş on senelik bütçelerinin Hazine yar
dımı fasılları aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. Bu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere artış 
çok cüzidir. Halbuki diğer devlet dairelerinde bu artış misilleme olmuştur. 

Bütçe 
yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Tahmini 

894 000 
824 770 
901 677 
757 088 
778.975 
910 399 

1 468 074 
1 436 368 
1 488 497 
2 160 775 

Tahsilatı 

820 000 
841 268 
712 502 
975 000 
778 975 

1 025 000 
1 500 000 
1 542 238 
1 100 000 l.XI.195$ tarihine kadar 

672 228 lira fazlasiyle 

(Mir bütçesinin ikinci faslını teşkil eden spor faaliyetlerinden elde edilen hasılat Bütçe Kanu
nunun 7 nci maddesi gereğince bu fasla İrat ve masraf (bütçesinin 421 ncü faslına tahsisat kayde-
diinıektedir. Yerli ve yabancı spor temaslarından elde edilen 'bu hasılat her isene artış /kaydetmek
tedir. Aynı zamanda Bütçe Kanununun 7 nci maddesi fcalhsisat üstünde <olup da masrafından fazla 
gelir getiren müsabakaların sene İçinde ücrası imkânını ibahşetmiş bulunmaktadır. Bu şekilde sene 
içinde hariçten gelecek spor teması tekliflerini federasyonların müspet karşılamak imkânı bulun
maktadır. 

Gelir getiren ibaşta futbol,güreş, »baskeilbö'l, boks ve atletizm feidertasyonlarmın muhtelif yıllar 
hasılatı aşağıda gösterilımİş olupher yıl artmakta olduğu görülen bu fasla yalnız .1 lira konulmuş
tur. Hasılat oldukça (tahakkuka da ilâve edilmektedir. 

1951 yılında 
1952 » 
1953 » 
1954 » 
1955 » 
1956 » 
1957 » 
1958 » 

77 764 
59 032 

191 676 
395 690 
616 432 
927 604 
054 182 
404 266 ( 1 . XI . 1958) tarihine kadar, 

Gelir bütçesinin üçüncü teberrular ve dördüncü çeşitli varidat fasılları cüzi olup geçen senenin 
aynı tahmin edilmiştir. Beşinci geçen seneden müdevver nakit mevcudu faslında görülen 275 000 
lira noksanlık ise 1958 yılı bütçesinde hazine yardımı yapılmaksızın 421. faaliyetler faslının artırıl-

(S.:Sayısı; 43-) 
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ması dolayısiyle tahmine ilâve edilmesini ve mütaakıp yıl bütçesinde devrin daha noksan tahminini 
icabettirmiştir. Muhtelif yılların devir mevcudu aşağıda gösterilmiştir : 

Yılı Tahmini Tahsilatı Fazlası H Noksanı 

Masraf durumu: 

1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

• 

350 000 
206 600 
456 085 
220 786 
425 000 

324 920 
204 399 
310 178 
290 911 
300 261 

. 
— 
— 

70 125 
— 

£5 080 
2 201 

145iS08 
, — 

İ24«739 
-

Geçen yıl bütçesine nazaran çeşitli spor faaliyetleri ve kanuni artışlar,„sebebiyle 399 728 lira bir 
fazlalık bulunmaktadır. Yukarda bahsedildiği üzere iç ve dış memleketlerde günden güne inkişaf 
eden spor faaliyetlerinin yayılması ve bu faaliyetlerin on beş federasyona, çıkarılması, bu müsaba
kaların icabı ödenen tren, vapur, uçak ücretleriyle otel ve kamplardaki ia§e ve ibate masraflarının 
yükselmesi ve İstanbul'da yapılacak Avrupa Basketbol Şampiyonasına iştirak edecek yirmi iki mil
let için «tertiplenecek organizasyon masrafları ve kanuni artışlar bu farkı icabettirmiştir. Her fasla 
ait artış sebepleri aşağıda kısaea arz olunmuştur. 

Artış 
miktarı Faslı 

20 825 202 Hizmetliler ücreti : 
Yeni binada kaloriferci, santralci ve hastabakıcı ile beş odacının ilâvesinden. 

8 956 209 Emekli Sandığına : 
(5434 sayılı. Kanun gereğince Emekli Sandığına kanunen ödenmesi lâzımge-
len keseneklerle ikramiye ve yönetim masrafları karşılığı. 

8 800 301 Yönetim masrafları : * 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş öteberi, «aydınlatma ile ısıtmadaki artan ihtiyaç
ları karşılamak için. 

1 000 303 Basılı, kâğıt, defterler : 
Basılı kâğıt ve defterlerle bütçe ve sair bülten ihtiyacını karşılamak üzere. 

13 000 305 Kira bedeli : 
Mal sahibinin takdir komisyonuna müracaatle bu miktar artışı kabul ettirip 
talebetmesi üzerine. 

1 100 306 Giyecekler : 
Hizmetliler kadrosuna ilâve edilen beş odacı ile diğerlerinin elbise, ayakkabı. 
ve miadı dolan palto karşılığı; 

4 000 307 Harcırahlar : 
Muvakkat memuriyet, teftiş harcırahı bu fasılda olup memleket iç ve dışın
daki tren ve uçak ücretlerinde yapılan artışı karşılıyabilmek için. 

700 309 Taşıt masrafları : 
Mevcut motosikletin bütün gün hareket halinde bulunması dolayısiyle benzin, 
tamirat masraflarının karşılanması. 

27 000 311 Fahrî tazminatlar : 
4047 sayılı Kanun gereğince uhdesinde asli vazife bulunan on beş federasyon
dan on üçünün başkan, yardımcısı, sekreteri ve mütehassısına 1/3 nispetinde 
verilmesi lâzımgelen kadro ücretlerinin karşılığı 

(,S. .Sayısı : 43) 



Faslı 

347 407 Geri verilecek para : 
1956 yılında İstanbul'da, oynanan Türkiye İspanya Millî Maçı hasılatından 
ödenmiyen Belediye Rüsumu için. 

000 451 Yayın masrafları : 
Satmalmacak gazete ve mecmualarla bastırılacak eserlerin baskı ücretleri 
ve telif hakları, ücreti ve satmalmacak filim ve propaganda neşriyatmm 
fazlalığı dolayısiyle 

000 453 Basketbol şampiyonası : 
22/31 . 5 . 1959 tarihinde İstanbul'da yapılacak basketbol şampiyonasına 
iştirak edecek yirmi iki milletin sporcu ve idarecilerinin ibate ve iaşe mas-
raflariyle ağırlama, merasim, propaganda büro masrafları ve mükâfat be
deli gibi çeşitli ve müteferrik masraflarının karşılanabilmesi için. 

000 502 Eski yıllar borçları : 
Eski yıllarda tahakkuk edip de ödenmemiş borçların karşılığı. 

728 Artış yekûnu. 

- (S. Sayısı Î 43 ) 
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7.1.1959 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1959 malî yılı katma bütçesine ait sarfiyat ve varidat 
durumu aşağıda hulasaten arz edilmiştir. 

Masraf bütçesi : 

(A/l) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1959 malî yılı masraf bütçesi geçen yıla 
nazaran 399 728 liralık bir artış arz etmektedir. 

Bu artış bütçe lâyihasına bağlı gerekçede müfredatı itibariyle görüleceği üzere federasyonlar 
sayısının 15 şe çıkmasından ve bu federasyonların memleket içi ve dışı çeşitli faaliyetleri icabı 
olarak tren, vapur ve uçak ücretleriyle otel ve kamplardaki iaşe ve ibate masraflarının yüksel
mesinden ve bundan başka istanbul'da ilk defa yapılacak 11 nci Avrupa Basketbol Şampiyonasına 
iştirak edecek asgari 22 milletin organizasyon masraflariyle kira bedellerindeki zamlardan ileri 
gelmektedir, 

421 nci spor faaliyetlerinin getirdiği masraflara karşılık geçen sene olduğu gibi bir milyon 
lira konulmuş bulunmakta ise de federasyonların hazırlamış oldukları yıllık faaliyet programları 
gereğince yapılması düşünülen sarfiyat bu miktarın iki ilâ üç misline baliğ olacağı anlaşılmak
tadır. Bilhassa bu yıl Beyrut'ta yapılacak Alideniz müsabakalarına ve Amerika'da yapılacak kış 
olimpiyatlarına iştirakimiz takarrür etmiş olduğundan asgari 200 000 liranın ilâvesini zaruri gör
mekteyiz. 

Bandan başka 424/12 fasıldaki spor vasıta ve araçları malzemesine, fiyat farkları hasebiyle 
asgari on bin liranın ilâvesini, 

Bunlardan başka bu sene Türkiye'de beynelmilel çapta Avrupa Basketbol Şampiyonasının 
istanbul'da yapılması beynelmilel kongrede takarrür etmiştir, istanbul'da yapılacak olan bu müsa
bakalara 22 milletin iştirak edeceği tahmin edilmektedir. 

Bu organizasyonun tam ve mükemmel 'olması, memleketimizi propaganda bakımından da 
önemli bulunmaktadır, ihtiyar edilecek masrafların karşılanabilmesi için bu fasla da asgari 
100 000 liranın ilâvesiyle 400 000 liraya çıkarılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

Gelir durumu : 

1959 yılı bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere geçen yıl büt
çesine nazaran 397 288 lira bir fazlalık bulunmaktadır. 

Birinci faslı teşkil eden Hazine yardımından ise bu artış miktarı daha fazla bulunmaktadır. 
Nakit devrindeki noksanlık ve Avrupa Basketbol Şampiyonası dolayısiyle yeniden açılacak fasla 
konulacak tahsisat sebebiyle bu artış farkı 672 228 liraya baliğ olmaktadır. 

Keyfiyet bütçe lâyihasına bağlı gerekçede tafsilen görüleceği üzere nakit devrindeki 275 000 
liralık noksanlık geçen yıl bütçesinin müzakeresi esnasında Hazine yardımı olmaksızın 421 nci 
faaliyet faslına nakit devri mevcudunun artırılmasiyle zam yapılmış olmasından, sene başına 
müdevver nakde sirayet ederek noksan devrini icabettirmiştir. 

Gelir ve gideri mütevazin olarak tanzim edilen Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1959 
malî yüı bütçesinin 310 000 lira fazlasiyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

izmir Mebusu Edirne Mebusu Denizli Mebusu Diyarbakır Mebusu 
D. Akbel M. Sarol M. Karasan H. Turgut 

. Antalya Mebusu 
K. Akmantar 

(S. Sayısı: 43) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encüryeni 19.1.1959 
Esas No. 1/260 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Baş
vekâletin 29 . X I . 1958 tarihli ve 71-821/3203 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale edilmiş olmakla Maarif Ve
kili, Beden Terbiyesi Umum Müdürü ve Maliye 
Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1959 malî yılı bütçesini 
encümenimiz namına tetkik eden raportörlerimi
zin hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildik
ten ve müessesenin faaliyet sahasına giren mev
zular üzerinde gerekli izahat, alındıktan sonra 
bütçenin fasıl ve maddelerinin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı masraf tertip
lerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 397 228 lira fazlasiyle 
2 321 726 lira olarak Hükümetçe tesbit ve tek
lif edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddelere mevzu tahsisatlar üzerin
de yapılan incelemede gerek raportörlerimizin 
vâki teklifleri ve gerek Hükümetin teyid edici iza
hatı nazarı dikkate alınarak 421 nci spor faali
yetlerinin gerektirdiği masraflar faslına 400 000 
ve 457 nci İstanbul'da yapılacak 11 nci Avrupa 
Basketbol Şampiyonası umumi masrafları, faslı
na 100 000 İranın ilâvesi uygun görülmüş ve bu 
suretle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 2 821 726 
lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir. 

Umura Müdürlüğün varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla rispetle 
397 228 lira fazlasiyle 2 321 726 lira olarak Hü
kümetçe tahmin ve teklif edilmiş bulunmakta 
olup bu -varidatın 2 160 725 lirası umumi büt

çeden verilen tahsisattan, 150 000 lirası geçen 
yıldan devreden nakid mevcudundan ve müte
bakisi umum müdürlüğün muhtelif gelir kay
naklarından terekkübettiği görülmektedir. 

Geçen yıldan devreden nakid mevcudunun 
senei maliye sonuna kadar tezayüdedeceği an
laşılmış olduğundan 5 nci fasla 130 000 ve (A/ l ) 
işaretli cetvelde yapılan ilâvelerin karşılığını 
teşkil etmek üzere 1 nci umumi bütçeden yar
dım faslına 370 000 liranın ilâvesi muvafık gö
rülmüş ve; bu suretle (B) işaretli cetvel yekûnu 
da 2 821 726 lira olarak tesbit ve > kabul edil
miştir. 

(B) işaretli varidat cetvelinin 2 nci spor fa
aliyetlerinden elde edileeek varidat faslına mev
zu bir lira üzerinde cereyan eden müzakereler
de spor faaliyetlerinden elde edilen varidatın 
Bütçe Kanununun 7 nci maddesine göre bir ta
raftan bu fasla irat kayıt, diğer taraftan (A/ l ) 
işaretli cetvelin spor faaliyetlerinin gerektirdi
ği masraflar karşılığı olarak 421 ve 457 nci 
fasıllarına tahsisat kaydedileceği hakkındaki 
hükmün geçen senelerden beri tatbik edilegel-
mekte olduğu anlaşılmış olduğundan önümüz
deki senede bu vaziyetin tashih edilerek spor 
faaliyetlerinden elde edileeek varidatın bir ta
raftan muhammen miktarının varidat bütçesin
de, diğer taraftan spor faaliyetlerinin gerektir
diği masrafların hakiki miktarının da 421 ve 
457 nci fasıllarda yer alması hususu encümeni
mizce temenniye şayan görülmüştür. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, (A/ l ) 
ve (B) işaretli cetvellerde yapılan tahsisat de
ğişikliğinden husule gelen rakam yekûnları me
tinlere aksettirilmek suretiyle tadilen ve müta-
akıp maddeler ise Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı 

( 8 . Saya» \ ıM) 
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Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cet
vellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. 
Balıkesir izmir 
H. İmre B. Bilgin 

Afyon K. Antalya 
N. Topcuoğlu K. Akmanlar 

Balıkesir Çorum 
M. H. Timurtaş Y. Gürsel 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 

Artvin 
E. ÇelUkçıoğlu 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Gazianteb İsparta İstanbul 
E. Cenani T. Tığlı N, Kırşan 

îzmir Kastamonu Kayseri 
D, Akbel M. îslâmoğlu O. Kavuncu 

Konya Kütahya Manisa 
M. Bağrıaçık S. 8. Nasuhoğlu S. Mıhçıöğlu 

Nevşehir 
N. önder 

Sinob 
ö. özen 

Siird 
B. Erden 

Yozgad 
T. Alpay 

TS'.'.-S*F»ı<:.43-) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı masrafları için bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2 321 726 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat; bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 321 726 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1959 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayı
lı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlile
rine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu lâ-
yihasiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30 . V . 1941 ta
rihli ve 4Q47 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazı
lı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1959 bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1.941 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebci Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış 've karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçları, 1959 yılı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı masrafları için bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2.821.726 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat; bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 2 821 726 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayıs ı : 43) 
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bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 
veya 4 ncü kısım, fasılları bakiyelerinden eski 
yıllar borçlan faslına Maliye Vekâletince akta
rılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hasılat, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelin ikinci faslına varidat, diğer ta
raftan bağlı (A/l) işaretli cetvelin 421 ve 457 
nci fasıllarına tahsisat kaydedilir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

// . Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
// . Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
//. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 43) 
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201 

202 

203 
204 

206 

M. 

10 
20 

10 
20 

10 
20 
30 
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A / l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 

I I - Başka haklar 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

238 400 
1 

238 401 

110 000 
134 410 

244 410 

86 750 

68 850 

6-000 
1 000 
1 000 

8 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

235 900 
1 

235 901 

110 000 
155 235 

265 235 

86 750 

68 850 

6 000 
1 000 
1 000 

8 000 

kabul edilen 
Lira 

235 900 
1 

235 901 

110 000 
155 235 

265 235 

86 750 

68 850 

6 000 
1 000 
1 000 

8 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere-
ğince ödenecek para mükâfatı 

r a i y i m - 43) 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 

karşılığı 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

210 Temsil tahsisatı 
221 Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 
21 Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

18 536 
3 370 
15 600 

\2 880 
9 000 

49 386 

1 500 
5 100 

21 037 
3 825 
15 600 

2 880 
15 000 

58 342 

1 500 
5 100 

21 037 
3 825 
15 600 

2 880 
15 000 

58 342 

1 500 
5 100 

702 398 729 679 729 679 

2 500 
2^00 
3 000 
5 000 , 
2 000 
4 200 

19 200 

2 000 

4 000 
4 000 
4 500 
7 000 
3 000 
5 500 

28 000 

3 000 

4 000 
4 000 
4 500 
7 000 
3 000 
5 500 

28 000 

3 000 

7 000 7 000 7 000 
5 500 5 500 5 500 

12 500 12 500 12 500 

(S; Sayısı : 43) 
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F. 

305 
306 
307 

308 

309 

M. 

10 
20 
30 
50 

21 
22 

Tahsisatın nev'i 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 
Taşıt işletme masrafları 
Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

60 000 
1 100 

4 000 
4 000 
2 000 

10 000 

20 000 

1 000 

900 
500 

1 400 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

73 000 
2 200 

4 000 
7 000 
3 000 

10 000 

24 000 

1 000 

1 350 
750 

2 100 

73 000 
2 200 

4 000 
7 0O0 
3 000 

10 000 

24 000 

1 000 

1 350 
750 

2 100 

311 4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahri hizmetler taz
minatı 33 000 

Üçüncü kısım yekûnu 150 200 

60 000 

205 800 

60 000 

205 800 

403 
407 
418 

419 
421 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Geriverilecek paralar 
Faiz, acyo ve para taşıma 
masrafları 
Mahkeme masrafları 
Spor faaliyetlerinin fferektir-

1 000 
0 

300 
4 000 

1 000 
10 347 

300 
4 000 

1 000 
10 347 

300 
4 0O0 

diği masraflar 1 000 000 

(S. Sayısı : 43) 
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F. M. 

422 

424 
11 

12 

Tahsisatın nev'i 

Spor muayene merkezleri 
umumi masrafları 1 

. Spor malzemeleri 
Mevcut malzeme ve vasıtaların 
onarılması ve yenilenmesi 
Satmalmacak spor vasıta ve 
malzemeleri 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 

3 000 

40 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

2 000 

3 000 3 000 

40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 43 000 43 000 43 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 2 000 3 000 3 000 
20 Başka her çeşit yayın ve pro

paganda masrafları 5 000 6 000 .6 000 

Fasıl yekûnu 7 000 9 000 9 000 

457 İstanbul'da yapılacak 11 Av
rupa Basketbol Şampiyonası 
umumi masrafları 0 300 000 400 000 

460 Danışma Kurulu azaları umu-1 

mi masrafları 5 000 5 000 5 000 

Dördüncü kısım yekûnu 1062 300 1374 647 1874 647 

501 
502 

505 

10 
20 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçlan 
1954 - 1957 yılları boraları 
1939 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

3 000 

3 000 
100 

3 100 

3 500 

9 600 

3 000 

5 000 
100 

5 100 

3 500 

11 600 ' 

3 000 

5 000 
100 

5 100 

3 500 

11 600 

(S. Sayısı : 43) 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

702 398 
150 200 

1 062 300 
9 600 

729 679 
205 800 

i 374 647 
11 600 

729 679 
205 800 

l 874 647 
11 600 

1 924 498 2 321 726 2 821 726 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Umumi bütçeden yardım 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 
Teberrular 
Çeşitli varidat 
G-eçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1 488 497 

1 
1 001 

10 000 

424 999 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

2 160 725 

1 
1 000 

10 000 

150 000 

tahmin edilen 
Lira 

2 530 725 

1 
1 000 

10 000 

280 000 

Yekun 1 924 498 2 321 726 2 821 726 

( S, Sayısı : 43 ) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

_A 

Nev'i 

Karnın 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

16 . 7 . 1938 3530 Beden Terbiyesi Kanunu 

G. 

3 
4 
2 

Memuriyetin nev'i 

Laborant 
Daktilo 
Memur 

€ Hademe 

F. 

D - CETVELİ 
Aded Ücret 

2 
5 
2 
9 
3 
7 

10 
4 

150 
150 
300 
250 
200 
175 
150 
100 

G. Memuriyetin nev'i 

Hademe 
Dağıtıcı 
Şoför 
Kaloriferci 
Hastabakıcı 
Santralci 

E - CETVELİ 
Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti. 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 

yardımcı personelin harcırah ve başka 
masrafları. 

Aded 

5 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

125 
100 
175 
200 
200 
200 

52 

D. 

L - CETVELİ 
Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

6 Reis muavini 
8 Sekreter 
6 Mimar 
7 Mimar muavini 
8 Fen memuru (Ressam) 
7 Mütercim 
S Mütercim 
9 Doktor 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

400 
300 
400 
350 
300 
350 
300 
250 
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E - CETVELİ 

Fasıl 419. — Mahkeme masrafları 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421. — Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar 
Memleket içinde ve dışında her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve* 

idarecilerinin (memur olup da bu maksatla görevlendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma,™ 
haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği halinde 
bando ve benzeri müzik masrafları ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcula
rın giydirilme, teçhizat, tören ve spor kıyafetleri masrafları, beden terbiyesi ve spor temas ve hare
ketlerinin gerektirdiği madalya, kupa, şilt ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muha
faza kaplarının yaptırma, satmalma, taşıma, tanzim, onarma değiştirme masrafları millî bayramlar
da ve resmî günlerde törenlere katılacak sporcuların bu törenlere katılmalarının gerektirdiği mas
raflar; afiş, reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor hareket çalışmalarını belirten nizamname ve ta
limatname, program, hedef, cüzdan, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin, fotoğraf, sinema 
ve fotoğraf filimi ve plâk tedariki, hoparlör ve teferruatının satmalma ve işletme masrafları, 
spor temas ve hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilere yiyecek ve yatacak karşılığı olarak 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince verilecek gündeliklerle yol paraları, spor kulüp
lerine para ve malzeme yardımları, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılma dolayısiyle işin
den ayrılanların bu münasebetle kaybettikleri kazançlarını giderme bakımından yapılacak tazminat 
ödemeleri (resmî vesika alınması mümkün olmıyan hallerde ödenecek tazminat miktarı Umum Müdür
lükçe takdir olunur). 

Nizamname gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takımlarla yapılacak anlaşma üzeri
ne verilecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezdirme, karşılama, ağırlama, 
uğurlama, ziyafet masrafları ve spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak stad ve
ya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma 
ile buralarda kira karşılığında yapılacak tesis, ıslahat, onarma masrafları, olimpiyatlara, Balkan 
oyunlarına, milletlerarası spor temas ve hareketlerine katılacakların hazırlık çalışmaları veya 
memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerinin hazırlıkları ve federasyonlarca 
başka türlü faaliyetler için açılacak kamp ve kursların umumi masrafları veya bu kamp veya kurs
lara çağrılacak sporcu ve idarecilere 6245 sayılı Harcırah Kanununun 23 ncü maddesi gereğince 
verilecek gündelikleri ile yol paraları, federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve 
millî olimpiyatlar komitesi masrafları, umum müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, 
mihmandar gişesi ve benzerlerinin gündelik ve ücretleri veya yedirmeleri ile günlük başka gerekli 
masrafları, beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya toplan
tıya ve her çeşit spor hareketlerine Umum Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için icrası 
zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunların çağırıldıkları yerlere giriş ücretleri ile 
federasyonlar işi ile ilgili olarak beden terbiyesi ve spor faaliyetleri bakımından tetkik, kontrol, 
teftiş veya başka maksatlarla yurt içinde ve dışında seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol para
ları, beynelmilel spor kurumlarına ödenecek kesenek, bilûmum vergi ve rüsum, yevmiye, spor ka
zalarına karşı sporcuların sigorta ücretleri, okullar spor yurtlarının Umum Müdürlük programla
rına karşılık olarak yapacakları beden terbiyesi ve spor hareketleri dolayısiyle yukardaki esasla
ra göre tahakkuk edecek masrafları ile Binicilik Federasyonunca tertibedilecek (her nevi binicilik 
müsabakalarında kullanılacak hayvanların hususi vagon ve ambarlarda yapılacak nakil masraf
ları, yem bedelleri, ahır kiraları, sair masrafları ile seyislerinin yukardaki esaslar dâhilinde öde
necek yevmiye ve sair zaruri masrafları ve satmalmacak mâni ve bu mânilerin tamir bedelleri. 

( S . Sayısı : 43 ) 
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Fasıl 422 — Spor muayene merkezleri umumi masraf lan 

Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu fasıldan öçlenir. 

Fasıl 424 — Spor malzemeleri 
Madde 12 — Satmalmacak spor vasıta ve malzemeleri 

Beden terbiyesi ve spor temas heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleriyle bunlara ait muha
faza kablarmm yaptırma, satmalma ve taşıma masrafları. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 10 — Satmalma ve abone 

Madde 20 — Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları 
Kitap, defter, broşür, nizamname, talimatname, talimat, gazete ve benzerlerinin satmalma, abo

ne karşılıkları ve baskı, yayın, klişe, resim, yazı ve makale, tercüme, taşıma ve dağıtma, inceleme 
ve bunlar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve -masraflar, spor ve spor işlerini tesislerine ilişkin es
ki ve yeni eserleri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma masrafları, beden ter
biyesi hareketi ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit konfe
rans masrafları veya bunların Umum Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, millî ve milletlerarası 
spor kurumlarına yapılacak tebrik masrafları, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde ya
pılmış her hangi yazı veya yapılmış konferanslardan Umum Müdürlükçe belirtileceklere verilecek 
karşılıklar, kitap, broşür ve benzerlerine konmak, münferit albüm halinde dağıtmak veya çektirile
cek fotoğraf, kroki, maket ve benzerlerinin masraf ve karşılıkları, "beden terbiyesi ve spor Mim
lerini ve fotoğraflar için atelye kurma ve işletmesi, federasyonlarca hazırlattırılmış veya satmalm-
mış filimlerin propaganda bakımından teşhir masrafları. 
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1958 yılı bütçesinin (E) cetveline ^iren 203 ncü geçici hizmetlilıer ücreti faslı ile 204 ncü «ecne

bi uznuan ve hizmetlilerle ıbunlara yardımcı personellin ücretleri faslına üsonulan tahsisattan Vekil-
ler Heyetlinin 11. I I I . 1958 tarih ve 4/10085 sayılı Kararı ile kafbul edilen kadrolar : 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Gfeçici hizmetliler : 

204 Eenefbi uzman ve hîz-
'metfüilerle bunlara yar
dımcı personlelin üc
retleri : 

Memuriyetin nev'i 

Ecnebi uzman 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Gtireş mütehassısı 
» müşaviri 
» antrenörü 
» çalıştırıcısı 
» öğreticisi 

Atletizm antrenörü 
» » 
» çalıştırıcısı 

Futbol çalıştırıcısı 
Mîotorcu 
Antrenör 
Çalıştırıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

875 
750 
550 
475 
300 
350 
350 
250 
625 
'250 
200 
250 -

5225 

1800 
1800 
1800 
1500 
1500 
1500 
1500 

11400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

'10 500 
9 000 
6 600 
5 700 
3 600 
4 200 
4 200 
3 000 
7 500 
3 000 
2 400 
1 500 

61 200 

10 800 
10 800 
10 800 
9 000 
9 000 
9 000 
9 000 

68 400 

( S. Sayısı : 43 ) 



Devre: XI / / 
içtima:* S. SAYISI : 4 4 

1959 Yılı 
İstanbul Üniversitesi Bütçesi 





İstanbul Üniversitesin 1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1 /267) 

T. C. 
Başvekalet 29 . XI . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-819/3201 * 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
•b 

İstanbul Üniversitesi 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Ve
killeri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişikle-
riyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

istanbul Üniversitesi 1959 yılı bütçe tasarısı 

ESBABI MUCÎBESİ 
* 

İstanbul Üniversitesi 1958 yılı (A/l) bütçesi 24 074 446 lira ve (A/2) bütçesi 4 550 000 lira olup 
ceman 28 624 446 lira olarak kabul edilmiş idi. 1959 yılı (A/l) ve (A/2) bütçeleri yekûnu 1958 yılı
na nazaran 1 201 008 lira fazlasiyle 29 825 454 lira olarak teklif edilmektedir. 

Aşağıda (I) işareti ile gösterilen tertiplere çok zaruri ihtiyaçlar dolayısiyle 3 911 208 lira eklen
mekte ise de (II) işareti ile gösterilen tertiplerden de 2 710 200 lira indirilmiş olduğundan geçen yıla 
nazaran umumi fazlalık 1 201 008 lira olduğu anlaşılacaktır. 

I - Arttırılan miktarlar * 

A/l - Bütçesi 
j 

Lira P. 

888 046 201 Maaşlar : 
Bu fasılda görülen artışın sebepleri aşağıda izah edilmiştir. 
a) Terfi müddetlerini doldurmuş bulunan üniversite mensuplarına kendi kad
rolarında kanuni haklarını verebilmek. 
b) Üniversitemizin öğretim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gelişimi dola
yısiyle yeniden ihyasına zaruret görülen hizmetleri karşılamak için 7161 sayılı 
Teşkilât Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelden çıkarılan ve unvan ile miktarları 
aşağıda gösterilen profesör, doçent ve asistan kadrolarının yıllık tutarları ile bu 
kadrolara 6211 sayılı Kanunla verilmesi gereken 5 aylık tahsisat tutarlarının 
bütçeye konmasından ileri gelmiştir. Bu kadroların (L) cetvelinden alınmasını 
gerektiren sebepler üzerinde İstanbul Üniversitesi Senatosu ayrı ayrı durmuş 
ve daha geniş ölçüdeki tekliflerden ancak buraya aksedenleri kabul" ile iktifa 
eylemiştir. 
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(L) Cetvelinden çekilen kadrolar 

Fakültesi 

Tıp 
» 
» 

Hukuk 
» 

Edebiyat 
» 
•» 

» 
Fen 

» 
» 
» 
» 

İktisat 
» 

Orman 
Tıp 

» 
Edebiyat 

» 
Fen 
Orman 

Fakültesi 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

4? » 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

Unvanı 

Profesör 
Asistan 

» 
Profesör 
Asistan 
Doçent 

» 
Asistan 

» 
Profesör 

» 
» 

Doçent 
Asistan 
Profesör 

» 
Doçent 

» 
Uzman 
Profesör 
Asistan 
Profesör 
Doçent 

Aded . 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
6 
1 
1 
2 
3 
5 

Aylık 

80 
60 
50 
80 
35 
70 
60 
60 
50 

125 
100 
90 
80 
50 

125 
100 

80 
50 
60 
80 
40 
8 0 ' 
70 

194 650 202 Ücretler : 
Bu fasıldaki artışın sebebi rektörlük ve fakültelerde idare, -öğretim ve incele
me hizmetleri ile, öğrencilere daha geniş ölçüde yardım zaruretinin doğurduğu 
personel ihtiyacını karşılamak için, yeniden ihdas edilen kadrolardan ileri gel
miştir. 

481 730 204 Ecnebi Profesör ve uzmanlar ücreti : 
Bu faslın muhtelif maddeleri ile istenilen fazla tahsisat ecnebi profesörlerin 
mukaveleleri gereğince dış memleketlere çıkaracakları paraların kur farkın 
dan ileri gelmiştir. 

3 800 206 4598 S. K. gereğince yapılacak yardımlar : 
Geçmiş senelerin ödeme seyrine göre bu fasıldaki tahsisatın artırılmasına za
ruret hâsıl olmuştur. Bu artış, fakültelerin durumu nazarı itibara alınarak 
muhtelif maddelere dağıtılmıştır. 

64 518 209 5434 Sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
Bu faslın 11 ve 12 nci maddelerindeki artış maaş ve ücret fasıllarına göre, 13 
ncü maddesindeki artış da; ihtiyaca göre tertibedilmiştir. 

83 000 219 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı : 
Bu fasıldaki artış terfi edecek olan tedris üyeleri ve yardımcılarına, (L) cet
velinden alman kadrolara verilecek tazminatı karşılamak ,/maksadiyle konuları 
tahsisattan ileri gelmiştir. ^%**'**".• °;< •• > 
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710 000 301 Büro masrafları : 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş ve öteberi maddelerinde fakültelerin zaruri mas
rafları nazarı itibara alınarak, bu faslın muhtelif maddelerine cüzi zamlar ya
pılmış ve üniversitemizin fakülte, enstitü ile hastanelerinin su ihtiyacını kar
şılamak için 41 nci maddeye 75 000 lira, elektrik için 50 nci maddeye 50 000 
lira ve kömür fiyatlarına yapılan ayarlama neticesinde hâsıl olan farkın karşı
lanması için de 60 nci maddeye 570 000 lira fazla tahsisat konulmasına zaru
ret hâsıl olmuştur. ,; . < • t r , , 

4 500 303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Fakültelerin öğrenci artışına mütenazır olarak her sene artan baskı işlerine ait 
masrafı karşılamak üzere geçen seneye nazaran 4 500 lira fazla tahsisat iste
nilmiştir. 

22 860 306 Giyecekler : 
Bu fasıldaki artiş^ kumaş fiyatlarında yapılan ayarlamadan ileri gelmiştir. 

58 750 307 Harcırahlar : ' 
Fakültelerin yurt içinde yapacakları ilmî araştırma ve inceleme seyahatlerini 
geçen seneye nazaran daha geniş mikyasta yapılmasını temin için bu faslın 
muhtelif maddelerine ceman 58 750 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

ÎÖ 000 308 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar : 
ilâç fiyatlarında vukubulan ayarlama dolayısiyle 10 000 lira fazla tahsisat ko
nulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

12 250 309 Taşıt masrafları : 
Rektörlük ve Orman Fakültesi servis arabalan ile Orman Fakültesine yeniden 
alınacak servis arabasının onarım ve işletme masraflarını karşılamak üzere bu 
fasla, geçen seneye nazaran 12 250 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

2 000 417- Üniversite binalarının, Bina ve Arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer mas
rafları ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerinin sigorta bedelleri : 
1959 yılındaki ihtiyacımız nazarı itibara alınarak bu fasla 2 000 lira eklenmiştir. 

5 280 420 Araştırma, inceleme ve öğretimi^ ilgilendiren malzemelerle ve her çeşit mas
rafları : 
Üniversitemizin başlıca hizmetlerinden olan -araştırma, inceleme ve öğretimi il
gilendiren mevzuların genişlemesi münasebetiyle satınalınmasma kati zaruret 
hâsıl olan alet ve cihazlarla tıbbi ve ıkimyevi malzemelerin temini için bu faslın 
13 neü Hukulk Fakültesi maddesine Ş 280 lira eklenmiştir. 

10 000 434 İşletme Enstitüsü (her çeşit masrafları : , 
İşletme İktisadı Enstitüsü öğretim faaliyetini 3 er aylı'k 'kurslar şeklinde de
vam ektirirken ayrıca yüksek tahsil yapmış olanlara 2 şer sömes'trelik işletme
cilik ihtisas programı tatbik edilerelk mezunlar verme'ktedir. Böylece faaliyet
lerine muvazi olarak masrafları da 'artmış (bulunan enstitünün 1959 yılında da 
faaliyetlerini devam ettirebilmesi için 10 000 liralıik fazla tahsisata ihtiyaç 
Msı l olmuştur. 

485 824 435 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları : 
Üniversitemiz ile İstanbul Bjlediyesinin müştereken İstifade 'ettikleri Cerrah
paşa ve Haselki hastanelerindeki üniversiteye ait yataik ye( iaşe 'bedellerinin 
belediye tarafından artırılmış bulunmasından dolayı bu fasla geçen seneye 
nazaran 485 824 lira fazla tahsisat konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1 j ı 71 
• ; • • • • , • ı > * ' * I *' ' - f J . 
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184 200 451 Yayın masrafları : 
Fakültelerin yayın organı 'olan mecmuaların, kâğıt ve Ibaskı ücretlerinin te
mini ile 1959 yılında eski senelere nazaran daha fazla neşriyatta 'bulunmak ve 
makale sahiplerine Yayın Yönetmeliği gereğince tahakkuk edecek ücretlerini 
ve fa/külte kütüphanelerinde eksik Ikalan kitapların temini için ibu fasla ceman 
184 200 lira zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

294 800 452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj için ecnehi memleketlere ıgönderi-
ieceklerin harcırahları ile îbaşka her çeşit masrafları : 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince Ibilgi ve görgülerini artırmak mafksa-
diyle ecne'bi memleketlere gönderilen öğretim üyeleriyle 'asistanlarının Harcı
rah Kanununa göre yol masrafları ile yevmiyelerinin verilebilmişini temin et
mek için bu fasla geçen seneye nazaran 294 800 lira eklenmesine medburiyet 
(hâsıl olmuştur. 

175 000 453 Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masrafları ve bunlara katı
lacakların her çeşit masrafları : 
Hukuk Fakültesinin Colombia Üniversitesi ile müştereken yapacakları mil
letlerarası hukuki araştırmalar seminerinin her türlü masraflarını karşıla
mak için bu fasılda yeniden açılan 20 nci maddeye 10 000 lira tahsisat ko
nulmuş ve bu faslın 10 ncu maddesine de döviz fiyatlarındaki değişiklikten 
dolayı 165 000 lira eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

50 000 603 Talebe kantinlerine yardım : 

Üniversitemize dâhil kantinlerde yemek yiyecek olan öğrencilere daha geniş 
mikyasta yardım yapılmasının temini için bu fasla 50 000 lira eklenmiştir. 

3 741208 A/l Bütçesi fazlalık yekûnu 

A/2 - Bütçesi 

10 000 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar ; 
Orman Fakültesinin işgalinde bulunan binaların idamesi için yapılacak kü
çük tamirleri karşılamak için 10 000 lira fazla tahsisat istenilmiştir. 

50 000 741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar : 
Bu faslın 11 nci "maddesiyle yıkılmak tehlikesinde bulunan üniversite kü
tüphanesinin takviyesi için geçen seneye nazaran 50 000 lira fazla tahsisat 
istenilmiştir. 

110 000 752 Taşıt satmalına masrafları : 
Üniversite Filim Merkezine alınacak bir jip arabası ile Orman Fakültesinin 
arazi üzerinde yapacağı ilmî tetkiklerde kullanılmak üzere alınacak otobüs 
için geçen seneye nazaran 110 000 lira fazla tahsisat istenilmiştir. 

170 000 A/2 Bütçesi fazlalık yekûnu 
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II - Eksilen miktarlar 

# A/l -Bütçesi ^ T l v ) T- ? 

37Ş 800 209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına 13 - 15 yapılacak öde
meler : 
1959 yılında üniversitede emekliye sevkedilmesi mukarrer personel adedinin 
geçen seneye nazaran az olmasından dolayı faslın 13 ncü maddesinden 28 800 
lira ve 15 nci maddesinden de 350 000 lira tenzil edilmiştir. 

14 400 223 Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin ücret ve yollukları 
ile başka masrafları : 
Geçen senelerin ödeme seyri nazarı itibara alınarak bu tertipten 14 400 lira 
düşülmüştür. 

5 000 41£ Mankeme masrafları : 
20 000 tahsisatın 1959 yılında kâfi geleceği anlaşıldığından 5 000 lira tenzil 
edilmiştir. 

30 000 420 Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerin her çeşit masrafı: 
17 Orman Fakültesi tarafından Amerika'dan getirtilecek malzemenin bedeli olarak 

1958 yılında fazla verilen 30 000 lira tahsisat iş yapılmış olduğundan bu sene 
tenzil edilmiştir. 

24 000V 426] ,. 
431 j. Enstitülerin her çeşit masrafları : 
441J 

Geçen senelerin ödeme seyri nazarı itibara alınarak tasarruf maksadiyle 426 nsı 
fasıldan 4 000, 431 nci fasıldan 5 000 ve 441 nci fasıldan da 15 000 lira ki, 
ceman 24 000 lira düşülmüştür. 

5 000 505 Hükme bağlı borçlar : 
1959 yılında 5 000 liralık tahsisat;n kâfi geleceği anlaşıldığından geçen sene-
ki tahsisattan 5' 000 lira teuzil edilmiştir. 

457 200 * A/ l bütçesi yekûnu: 
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(A/2 -Bütçesi) 

23 000 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
1959 yılında tasarruf maksadiyle bu tertipten 23 000 lira düşülmüştür. 

210 000 741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar : 
1958 yılı tahsisatı ile başlanılmış yapı işleri senesi içinde bitirilmiş olduğundan 
1959 yılında 210 000 lira tenzil edilmiştir. 

2 000 000 742 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapısı 
ve tesisatı türlü masrafları : 
1959 yılında projeleri hazırlanacak olan Tıp Fakültesinin Çapa'da yaptıracağı 
150 yataklı ikinci dahiliye kliniği ve 250 kişilik anfi binasının inşaatına 1960 
yılında başlanacağından bu tertipten 2 000 000 lira düşülmüştür. 

20 000 75Ş Taşıt satmalma masrafları: 
12 Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Okuluna alınmak istenilen seyyar diş muayene 

arabasının alınmasından 1959 yılında vazgeçldiğinden 20 000 lira düşülmüştür. 

2 253 000 A/2 bütçesi eksikler yekunu : 

î C M A L 
Fazlası Eksiği 

A/ l Bütçesi 3 741 208 457 200 
A/2 Bütçesi 170 000 2 253 000 

3 911 208 2 710 200 

istanbul Üniversitesi 1959 yılı gelir bütçesi 

ESBABI MUCÎBESÎ 

1959 yıh (A/l) gider bütçesi 27 358 454 lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi 2 467 000 lira 
olmak üzere 29 825 454 liraya baliğ olan her iki gider bütçesi aşağıda izah edildiği üzere kar
alanmış olacaktır. 

1. — Tahsili tahmin edilen harçlardan 1 275 000 lira, kitap satışından 75 000 lira, diğer 
çeşitli gelirlerden 100 000 lira ve ayrıca geçen yıldan devredilecek 3 000 000 lira ve ayrıca 
tahmin olunan iki lira nakitle birlikte gelir yekûnumuz 4 450 002 liraya baliğ olmaktadır. 

2. — Gider bütçesinin toplamı olan 29 825 454 liradan 4 450 002 lira çıkarıldığı takdirde 
geriye kalan 25 375 452 liranın 2 467 000 lirası yatırımlar içinrfve 22 908 452 lirası da, yatı
rımlar dışındaki masraflar için Hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedil-
miş ve gelir bütçesi yukardaki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. 
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Rapor 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

7.1. 1959 

1959 yılı bütçesinin tetkiki münasebetiyle ilk olarak İstanbul Üniversitesinin temsil ettiği geniş 
kariyere işaret etmeyi raportörlerijaiz faydalı mütalâa etmişlerdir : 

Bütünlüğü içinde 55 kürsü, 64 enstitü, 19 kliniğe sahibolan İstanbul Üniversitesinin öğretim üye
leri ile öğrenci sayısını gösterir tablolar tetkik olunduğu zaman irfan hayatımızda bu müessesenin ne 
kadar geniş bir tesire sahibolduğu anlaşılır. 

İstanbul Üniversitesi öğretim üyeelri 

Titri Türk Yabancı Yekûn 

Ord. Prof. 
Profesör 
Doçent 

44 
104 
185 

333 

öğretim yardımcıları 

öğretim görevlisi 
Asistan 
Uzmaıt 
Okutma** 

10 
360 

4 
27 

8 
10 

. — 

18 

—. 
r 

21 
3 

52 
114 
185 

351 

10 
360 
25 
30 

401 24 425 

4si*tanljfe, ka4rosu»&&, çaju§an eğlenişiz; doçentlerim, durumu da şöyledir : 

Dişfeekîm- Bfcsaa - Umumi 
Ttp ligi Ok; Ok. Hukuk Edebiyat Fen İktisat yekûn 

27 2 1 î 11 11; 2 55 

İstanbul Üö5verı»te»i 

1958 • 1959 ders ydmda.müracaat eden öğrenci sayısı 

Kut Erkek Yefeûa 

2 110 5> rm T288 

E^bnl edilen öğrenci sayısı 

1179 $922 *$1Q* 

(S. Sayı» : 44) 
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öğrenci mevcudu M 

Y a b a n c ı 
Yekûn Kız Erkek Yekûn 

3 991 12 954 1.6 945 108 817 925 

Umumi öğrenci mevcudu 

Kız Erkek * Yekûn 

4 099 13 771 17 870 

Milletimizin yarınını inşaya matuf çalışmaların büyük ktymeti vardır. Bu büyük kıymet içinde 
İstanbul Üniversitemiz ağırlığını daima hissettiren bir olgunluğa yıllar geçtikçe daha iyi tesahüt 
etmektedir. Bugünkü manzara odur ki, üniversitelere karşı Devlet ihtimamını daima ibzal eden Bü
yük Millet Meclisimiz istanbul Üniversitesinin bütün fakültelerindeki çalışmaları itminan ile müşa
hede edebilir. 

1959 yılı bütçesi 

İstanbul Üniversitesi 1959 bütçesi 1958 yılına nazaran 1 201 008 lira fazlasiyle 29 825 454 ljra ola
rak tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. . 

Tetkiklerimize göre hemen kayıt edelim ki, geçen yıldan bu yıla İstanbul Üniversitemizde inkişaf 
eden hizmetleri karşılamakta % 6 nispetinde olan bu artış yetersizdir. Ve bu müessesemize teretüüb-
eden hizmetlerin normal seyir ve inkişafını karşılamak için olsun çok mübrem bâzı tahsislerin kabu
lüne imkân verilmesi zarureti vardır. 

Bunların sıra&iyle Yüksek Encümenin mütalâa ve tasvibine arz ediyoruz : 
201/12 — Tıp fakültesi ile alâkalı olan bu maddede 6 doçent ve 1 uzman kadrosunun (L) cetve

linden çıkarılması bu suretle eylemsiz doçentlerin esas kadroya alınmaları çok faydalı olacaktır. 
201/16 — İktisat Fakültesinin, öğretim üyelerine olan fazla ihtiydç münasebetiyle iki 60 liralık 

doçentlik kadrosunun (L) cetvelinden alınmasına katî zaruret vardır. 
202/11 — İki yıl evvel ^üniversitede teşekkül eden filim merkezinin haricî memleketlerle muha

bere temin etmek maksadiyle yabancı dil bilir bir büro şefine katî zaruret vardır. 
202/22 — Tıp Fakültesinin yeni yapılmakta olan ve bu yıl servise açılacak olan birinci kadın do

ğum ile çocuk hastalıkları (200 yataklı) kliniklerinin hemşire, hastabakıcı, laborant, narkozcu ve lâbo-
ratuvar şefliği kadrolarının yeniden ihdası zarureti vardır. 

203/11 — Üniversite kütüphanesinde mevcut elyazma kitaplarından çoğu arapça ve farsça oldu
ğundan bu dilleri bilen bir memura katî zaruret vardır. 

203/13 — Yeniden ihdas edilecek bu bölüme 600 liralık bir uzman ile 400 liralık bir uzmanın Hu
kuk Fakültesi seminerlerinde istihdam edilmesi zaruri görülmektedir. 

203/18 — Üniversitede lisan bilgisini arz ettiği ehemmiyet çok büyüktür. Yabancı dil okulu bu 
maksatla ihdas edilmiş olmakla beraber ciddî oiarak temin edilemediği cihetle talebe lâyıkiyle istifade 
edememektedir. Buna da başlıca sebep her okutmana 200 ze yakın talebe isabet etmektedir ki, bu ka
dar kalabalık bir sınıfta dil öğretmenin imkânı olmadığı şüphesizdir. 

Üniversite içinde hayati bir ehemmiyeti arz eden bu meselenin halli ancak yabancı dil öğretim 
kadrosunun ihtiyacı karşılıyacak bir duruma getirmekle kabil olacaktır. Bunun için 20 okutmana katî 
ihtiyaç yardır. , 

301/60 — Son zamanlarda kömür fiyatının ayarlanması münasebetiyle bu zamma da zaruret hâsıl 
olmuştur. 

309/71 — Orman Fakültesinin şehirden uzak bulunması dolayısiyle işletme masraflarına iki bin 
liranın zammı zarureti hâsıl olmuştur. > 

(S/Sayıs ı : 44) 
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420/12 — Tıp Fakültesinin geniş olan enstitülerinin materyal ihtiyacını karşılamak maksadiyle 100 

bin liralık bir zamma lüzum görülmüştür. 
420/15 — Fen Fakültesinin geniş olan enstitülerinin öğretim tecrübelerinde kullanılacak mater

yal için 350 bin liralık bir zamma lüzum görülmüştür. 
424 — Gazetecilik Enstitüsünün daha geniş çalışabilmesini temin etmek maksadiyle ve lüzumlu 

malzemenin alınması için 14 bin lira zaruri görülmüştür. N 

451 — Üniversitenin geniş olan kitap satınalma ve abone ve çeşitli yayın masraflarını karşılamak 
üzere 319 bin 410 liralık bir zam yapılması zaruri görülmüştür. 

603 — Üniversitede okuyan fakir ve muhtaç talebeye öğle ve akşam yemekleri (Kızılay vasıtasiyle 
verdirtmektedir) için 100 bin liralık zam yapılması zaruri görülmüştür. 

741/12 — Çok geniş ve dağınık bir halde bulunan Tıp Fakültesi klinik, hastane ve enstitülerinin 
her türlü büyük onarımlarının yapılması için 200 bin liralık bir zam zaruri görülmüştür. 

Fasıl 
, \ ' 
201/12 (L) cetvelinden çıkarılan kadrolar 
201/16 17 cetvelinden çıkarılan kadrolar 
202/11 Yabancı dil bilir muhabere şefi kadrosu 
202/22 Tıp Fakültesi kadroları (Beyanı aşağıdadır) 
203/11 Arapça ve farşça bilen uzman (ihdas) 
203/13 Hukuk Fakültesi için ihdas edilen kadre lar 
203/18 Yabancı diller okulu için ihdas edilen kadrolar 
301/60 Isıtma masrafları 
309/71 Orman Fakültesi işletme masrafları 
420/12 Tıp Fakültesi öğretimle ilgili masraflar 
420/15 Fen Fakültesi öğretimle ilgili masraflar 
427 Gazetecilik Enstitüsü 
451 % 30 zam kitap mubayaası için 
603 Muhtaç talebeye yardım (kantinler için) 
741/12 Tıp Fakültesi onarım masrafları 

42 500 
13 600 
10 625 
103 275 
9 350 
17 000 
211 650 
170 000 
2 000 

100 000 
350 000 
14 000 
319 410 
100 000 
200 000 

1 663 410 

Tıp Fakültesi için istenilen kadroların müfredatı 

Aded Unvan Ücret" 

3 
5 
5 
1 
5 
1 

Başhemşire 
Hemşire 
Laborant 
Narkozcu 
Hastabakıcı 
Lâboratuvar şefi 

400 
300 
Ş00 
400 
200 
475 

Varidat bütçesi 

Varidat bütçesi üzerinde yaptığımız tetkikler bu yıl ancak 3 ncü faslın birinci maddesine (Kitap 
satışından elde edilen varidat) 25 000 liralık bir zam yapılabileceğini tesbit etmiştir. 

Bu vaziyete göre çok zaruri olan tekliflerimizin karşılanabilmesi için Hazine yardımının 1 638 410 
lira fazlasiyle 27 013 862 lira olarak tesbiti icabetmektedir. 

(S. Sayısı: 44) 



Bu takdirde İstanbul Üniversitesinin 1959 bütçesi 1958 yılma nazaran % 10 bir artış kaydedecek
tir ki, bu cihet raporumuzun başında da arz olunduğu gibi bir yıldan diğer bir yıla normal bir 
terakki addolunmak lâzımdır. Nitekim diğer üniversitelerimizin bütçe tekliflerinde de bu nispetler 
mevcuttur. 

Bütçenin tekliflerimizle beraber kabulünü Yüksek Encümene arz ederiz. 

Antalya Diyarbakır Edirne Diyarbakır 
K. Akmantar M. Ji. Ünal M. Sarol H. Turgut 

( S. Sayısı: 44) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/267 

Karar No. 53 

13 . II. 1959 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniyersitesi 1959 yılı bütçesi hak
kında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâle
tin 29 . XI . 1958 tarihli ve 71-81ÎV5201 sayılı 
tezkeersiyle gönderilen kanun lâyihası encü
menimize havale edilmiş olmakla Maarif Ve
kili, üniversitesi rektör ve dekabları ile Maliye 
Vekâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Üniversite 1959 malî yılı bütçesini encüme
nimiz adına tetkik eden raportörlerimizin ihzar 
ettikleri rapor incelendikten ve üniversitenin 
muhtelif fakültelerine ve müesseselerinin faali
yetlerine dâir sorulan sualler rektör ve alâkalı 
fakülteler dekanları tarafından cevaplandırıl
dıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin-tet-" 
kikine geçilmiştir. 

Üniversitenin 1959 malî yılı masraf tertip
lerini ihtiva eden (A/ l ) cetvel yekûnu geçen 
yıla! nispetle 3 284 008 lira fazlasiy^e 27 358 454 
lira ve'yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu ise 2 083 000 lira noksaniyle 
2 467 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek (A/ l ) ve gerek (A/2) işaretli cetvel
lerin muhtelif fasıl ve maddelerinde görülen 
artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâyihanın 
gerekçesinde her fasıl ve madde hakkında ayrı 
ayrı arz ve izah edilmiş bulunmaktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri
nin tetkiki sırasında raportörlerimizin de vâki 
teklifleri nazarı dikkate alınarak 309 ncu ta
şıt masrafları faslının 71 nci Orman Fakültesi 
taşıt işletme masrafları maddesine 2 000, gerek 
tıp ve gerek fen fakültelerinin geniş olan ens
titülerinin materyal ihtiyaçlarını karşılamak 
üzeye 420 nci araştırma ve inceleme ve öğ
renimi ilgilendiren malzemelerle her çeşit mas
rafları faslının 12 nci Tıp Fakültesi maddesine 
50 000 ve 15 nci Fen Fakültesi maddesine 
100 000, Antalya Bölgesi Arkeolojik Araştırma 
istasyonu masraflarım gösteren 439 ncu fasla 

( S. Sayısı : 44) 

15 000, 451 nci yayın masrafları faslının mad
delerine ceman 110 000 ve 603 ncü talebe 
kantinlerine yardım faslına 50 000 liranın ilâ
vesi encümenimizce uygun görülmüş ve bu su
retle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 27 685 454 
lira olarak encümenimizce tesbit ve kabul edil
miştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan in
celemelerde, fasıl ve maddelere mevzu tahsisatın 
hizmetin ifasına kifayet edeceği kanaatine va
rılarak Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Üniversitenin varidatını gösteren (B) işa
retli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 1 201008 
lira fazlasiyle 29 825 454 lira olarak Hü
kümetçe tahmin ve teklif edilmiş bulunmak
tadır. Bu varidatın 25 375 452 libası Hazine 
yardımından, 3 000 000 lirası geçen sene devre
den nakit mevcudundan ve mütebakisi ise üni
versitenin çeşitli gelir kaynaklarından terek-
kübetmektedir. 

Varidat cetvelinin fasıl ve maddeleri üzerin
de yapılan incelemede 3 ncü çeşitli varidat fas
lının 1 nci kitap satışından elde edilen gelir 
maddesine mevzu muhammen tahsisatın 1959 
malî yılında fazla tahakkuk edeceği rektör tara
fından teyidedilen izahatla anlaşılmış olduğun
dan bu maddeye 25 000 ve aynı mucip sebeple 
3 ncü diğer çeşitli gelirler maddesine de 39 000 
liranın ilâvesi uygun görülmüş ve bu suretle 
(A/ l ) işaretli cetvele ^yapılan zamların mecmu
undan bu miktarlar mahsubedilmek suretiyle 
bakiye kalan kısmı bütçeden verilecek tahsisata 
ilâve edilmek suretiyle (B) işaretli varidat cet
veli yekûnu da 30 152 454 lira olarak encüme
nimizce tahmin ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, (A/ l ) , 
(A/2) ve (B) işaretli cetveller üzerinde yapılan 
değişikliklerden sonra husule gelen rakamlar 
metine aksettirilmek suretiyle tadilen ve mütaa-
kıp maddeler ise Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 
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istanbul Üniversitesinin 1959 malî yılı bütçe 

kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle 
birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

edilmek 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bolu 
8. Bilir 
Denizli 

A. R. Karaca 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
N, Topcuoğlu 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Çorum 
TL Bulgurlu 
Denizli 

M. Karasan 
Erzincan 

R, Bayındır 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Antalya 
K. Akmantar 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
TL Turgut 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Gazianteb 
E. Cenanı 

İstanbul 
N. Kuşan 

İstanbul 
N. N. Yücel 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Konya 
M. fiağrıaçık 

Niğde 
R. Gürsoy 

Rize 
M. Önal 

Sinob 
ö. özen 

İsparta 
T. TığU 

İstanbul 
/ Sevel 

İzmir 
D. Akbel 

Kırşehir 
F. Yalçın 
Manisa 

S. Mıhçıoğlu 

Rize 
ÎL Agun 

Siird 
B. Erden 

Yozgad 
T. Alpay 

İstanbul 
M, Erdener 

İstanbul 
M. Şellefyan 
Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Kocaeli 
C. Tüzün 
Nevşehir 

AT. Önder 

Rize 
/. Akçal 
Siird 

M. D. Süalp 

Zonguldak 
TT. Timur 

( S. Sayıs ı : 44 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

îstarib%& Üniversitesi 1959 yılı bütçe kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1959 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 27 358 454 lira ve yatırım masrafları için 
de bağlı (A/2) işaretli c,etvelde gösterildiği 
üzere 2 467 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1959 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 29 825 454 

.lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1959 
yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden her 
birinin dayandığı* hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı va
ridatın tarh ve tahsiline 1959 yılında da de
vam' olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin* 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince muvakkat mahiyetteki hiz
metler için İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi 
yıl bütçe katmnu lâyihası ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara^ ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 
5247 sayılı Kanunla ve buna ek 7161 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolarda ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler, 1959 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslm-
daki tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı 
bütçesinin aidolduğu tertibinde karşılığı bu
lunan borçlar, ilgili oldukları hizmet fasılla
rında bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisatlardan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebe! Umumiye Kanununun 93 nuü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve kar-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Üniversitesi 1959 yılı bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1959 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (27 685 454) lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 467 000) lira tahsisat verilmiştir. ' 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1959 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(30 152 454) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Ayniyle kabul edilmiştir, 

(S, Sayısı: 44) 
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Hü. 

şılıkları yılları bütçesinde" bulunan borçlar 
1959 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerin
den veya 3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatı
rım fasılları bakiyelerinden, eski yıllar borç
ları faslına Maliye Vekâletince aktanlacak 
tahsisatlardan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapı
lacak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili Ve 
Çalışma V. V. 

II. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili « 

Devlet Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve tnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr, Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

, Dr. L. Kıırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

îmar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

B. E. 

MADDE 7* — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

•'' (S; Sayı» : 44) 
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A/l . CETVELİ 

M 

11 
12 
13 
14 
15 
36 
17 
18 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

11 
12 
14 
15 
16 

Tahsisatın nev'i 

îkinci kısım - Personel 
1 masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
* » 

» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 
Açık maaş: 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

1 

Fasıl yekûnu 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
y> 

Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 

Fakültesi 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

134 000 
2 539 000 

776 000 
1 138 400 
1 275 000 

508 000 
523 000 
101500 

7 800 * 

7 002 700 

348 550 
2 757 600 

127 750 
184 500 
562 100 
143 400 
169 200 
•10-200 

4 303 300 

182 235 
13 175 
13 600 
14 875 

, 54 400 

278 285 

1959 ; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. _ • • 

153 425 
2 961 156 

845 700 
1 327 400 
1 367 400 

564 452 
527 200 
127 925 
16 088. 

7 890 746 

370 650 
2 795 425 

135 825 
184 500 
668 350 
157 000 
176 000 
10 200 

4 497 950 

182 235 
13 175 
13 600 
14 875 
54 400 

278 285 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

153 425 
2 961 156 

845 700 
1 327 400 
1 367 400 

564 452 
527 200 
127 925 
16 088 

7 890 746 

370 650 
2 795 425 

135 825 
184 500 
668 350 
157 000 
176 000 
10 200 

4 497 950 

182 235 
13 175 
13 600 
14 875 
54 400 

278 285 

(S. Sayısı: 44) 
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M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Tahsisatın nev'i 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
iktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

İS 800 
206 000 
51 600 

390 600 
279 600 
46 200 
40 000 
41 2S0 

1 074 080 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

31 330 
248 409 
78 870 

558 097 
466 000 
72 624 
40 000 
60 480 

1 555 810 

ı için 
Encüraenee 

kabul edilen 
Lira 

31 330 
248 409 
78 870 

558 097 
4.66 000 
72 624 
40 000 
60 480 

1 555 810 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Rektörlük memurları çocuk 
zammı 5 000 

12 Tıp Fakültesi memurları ço
cuk zammı 25 000 

13 Hukuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 6 000 

14 Edebiyat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 10 000 

15 Fen Fakültesi memurları ço
cuk zammı 8 100 

16 îktisat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 4 000 

17 Orman Fakültesi memurları 
çocuk zammı 5 100 

18 Yabancı Diller Okulu memur
ları çocuk zammı 1 600 

20 Doğum yardımı 10 000 
30 ölüm yardımı 8 000 

Fasıl yekûnu 82 800 

5 000 
26 000 
6 500 
10 000 
9 000 
4 500 
6 000 
1 600 
10 000 
8 000 

5 000 
26 000 
6 500 
10 000 
9 000 
4 500 
6 000 
1 600 
10 000 
8 000 

86 600 86 600 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 7 500 7 500 7 500 

(S. Sayısı : 44) 
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F. 

209 

M. 

11 

12 
13 
14 
15 

Tahsisatın nev'i 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nokleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

438 750 
79 800 
46 500 
48 000 

600 000 

1959 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

480 000 
87 274 
17 700 
63 794 

250 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

480 000 
87 274 
17 700 
63 794 

250 000 

219 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

Fasıl yekûnu 1 213 050 898 768 898 768 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
iktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 130 

468 000 
115 800 
295 800 
310 000 
100 800 
99 000 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 130 

468 000 
137 800 
317 400 
330 400 
118 800 
100 000 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

28 İSO 

468 000 
137 800 
317 400 
330 400 
118 800 
100 000 

Fasıl yekûnu 1 389 400 1 472 400 1 472 400 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 28 500 28 500 28 500 
223 Konferans için yurt içinden ve 

dışından getirtileceklerin üc
ret ve yollukları ile başka mas-
rafları 

11 Rektörlük 10 000 8 000 8 000 
(S. Sayısı : 44) 
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M. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tahsisatın nev'i 

Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

1 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

6 000 
20 000 
20 000 
15 000 
15 000 
6 000 

92 000 

15 499 745 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 800 
20 000 
16 000 
12 000 
12 000 
4 800 

77.600 

16 822 289 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 800 
20 000 
16 000 
12 000 
12 000 
4 800 

77 600 

16 822 289 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
11 Rektörlük kırtasiye 
12 Tıp Fakültesi kırtasiye 
13 Hukuk Fakültesi kırtasiye 
14 Edebiyat Fakültesi kırtasiye 
15 Fen Fakültesi kırtasiye 
16 İktisat Fakültesi kırtasiye 
17 Orman Fakültesi kırtasiye 
18 Yabancı Diller Okulu kırtasiye 
21 Rektörlük döşeme 
22 Tıp Fakültesi döşeme 
23 Hukuk Fakültesi döşeme 
24 Edebiyat Fakültesi döşeme 
25 Fen Fakültesi döşeme 
26 İktisat Fakültesi döşeme 
27 Orman Fakültesi döşeme 
28 Yabancı Diller Okulu döşeme 
31 Rektörlük demirbaş 
32 Tıp Fakültesi demirbaş 
33 Hukuk Fakültesi demirbaş 
34 Edebiyat Fakültesi demirbaş 
35 Fen Fakültesi demirbaş 
36 İktisat Fakültesi demirbaş 
37 Orman Fakültesi demirbaş 
38 Yabancı Diller Okulu demirbaş 
41 Rektörlük öteberi masrafları 
42 Tıp Fakültesi öteberi masraf

ları 

3 500 
000 
500 
000 
000 
(-00 
000 
500 

6 000 
000 
000 
500 

20 000 
2 000 
3 500 
550 

6 000 
3 000 
10 000 
10 000 
7 500 
10 000 
6 000 
1 000 

300 000 

5 000 

5 
4 
4 
4 
5 
2 
3 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

6 000 
3 000 
3 000 
7 500 
20 000 
2 000 
3 500 
550 

6 000 
3 000 
10 000 
10 000 
7 500 
10 000 
6 000 
1 000 

375 000 

6 500 

5 
4 
4 
4 
5 
2 
3 
1 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

6 000 
3 000 
3 000 
7 500 
20 000 
2 000 
3 500 
550 

6 000 
3 000 
10 000 
10 000 
7 500 
10 000 
6 000 
1 000 

P75 000 

6 500 
(S. Sayısı: 44) 
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F. M. 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

50 
60 

303 
11 
12 
13 
14 
15 
36 
17 
18 

Tahsisatın nev'i 

Hukuk Fakültesi öteberi mas
rafları 
-Edebiyat Fakültesi öteberi 
(masrafları 
Fen Fakültesi öteberi masraf
ları 
İktisat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Orman Fakültesi öteberi mas
rafları 
Yabancı Diller Okulu öteberi 
masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 

7 000 

10 000 

4 000 

2 000 

250 
425 000 
430 000 

1 307 800 

7 000 
6 000 
4 000 
3 500 
5 000 
3 000 
1 500 

500 

30 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 

9 000 

12 500 

5 000 

2 500 

250 
475 000 

1 000 000 

2 017 800 

7 000 
6 000 
6 000 
3 500 
6 000 
3 000 
2 500 
1 000 

35 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 

9 000 

12 500 

5 000 

2 500 

250 
475 000 

1 000 000 

2 017 800 

7 000 
6 000 
6 000 
3 500 
6 000 
3 000 
2 500 
1 000 

35 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri 

12 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

13 Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

14 Edebiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

15 Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

16 İktisat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

3 000 

3 500 

4 000 

4 000 

2 000 

1 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 000 

2 000 

1 500 

3 000 

3 500 

4 000 

4 000 

2 000 

1 500 

(S. Sayı» ; 44) 
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M. Tahsisatın nevi 

17 Orman Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

20 Telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

11 
12 
13 
14 
15 16 
17 
18 

Giyecekler 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
îktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
21 Rektörlük muvakkat vazife 

harcırahı 
22 Tıp Fakültesi muvakkat vazi

fe harcırahı 
23 Hukuk Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
24 Edebiyat Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
25 Fen Fakültesi muvakkat vazi

fe harcırahı 
26 îktisat Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
27 Orman Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi profesör ve uzmanlar 

harcırah ve masrafları 
72 Tıp Fakültesi yurt içi araştır

ma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

73 Hukuk Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

1958 1959 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 1 000 1 000 
150 000 150 000 150 000 

169 000 169 000 169 000 

12 000 
20 000 
8 000 
10 500 
11 500 
7 000 
8 125 
275 

77 400 

20 000 
20 000 
12 035 
12 550 
16 000 
10 000 
9 400 
275 

100 260 

20 000 
20 000 
12 035 
12 550 
16 000 
10 000 
9 400 
275 

100 260 

1 000 

25 000 

4 000 

3 500 

4 000 

10 000 

5 000 

6 000 
3 000 

20 000 

1 000 

10 000 

4 000 

3 500 

6 000 

10 000 

5 000 

8 000 
10 000 

30 000 

.1 000 

40 000 

4 000 

3 500 

6 000 

10 000 

5 000 

8 000 
10 000 

30 000 

6 000 6 000 6 000 

1 000 1 250 1 250 

(S. Sayısı s 44) 



M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

74 Edebiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve masrafları 

75 Fen Fakültesi yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

76 İktisat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

77 Orman Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

4 5 OOO 

2 0 OOC 

6 000 

25 000 

56 250 

25 000 

6 000 

31 250 

Fasıl yekûnu 184 500 243 250 

56 250 

25 000 

6 000 

31 250 

243 250 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 15 000 25 000 25 000 

11 

12 

21 

22 

51 

52 

71 

72 

Taşıt masrafları 
Rektörlük taşıt işletme mas
rafları 
Rektörlük taşıt onarma mas
rafları 
Tıp Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Orman Fakültesi taşıtları iş
letme masrafları 
Orman Fakültesi taşıtları 
onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

2 500 

1 000 

6 000^ 

2 000 

2 000 

500 

11 000 

6 000 

31 000 

1 815 200 

3 750 

1 500 

6 000 

2 000 

2 000 

1 000 

18 000 

9 000 

43 250 

2 633 560 

3 750 

1 500 

6 000 

2 000 

2 000 

1 000 

20 000 

9 000 

45 250 

2 635 560 

(S. Sayısı : 44) 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın ııev'i Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil masrafları 
407 Geriverilecek paralar 
417 Üniversite binalarının Bina ve 

Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflariyle 
bina, levazım, eşya ve sair men-

419 
420 

15 000 
1 000 

15 000 
1 000 -

15 000 
1 000 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

küllerin sigorta bedelleri 
Mahkeme masrafları 
Araştırma ve inceleme ve öğre
timi ilgilendiren malzemelerle 
her çeşit masraflar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

5 000 
25 000 

50 000 
350 000 

3 000 
45 000 

750 000 
15 000 

100 000 

7 000 
20 00O 

50 000 
350 000 

8 280 
45 000 

750 000 
15 000 
70 000 

7 000 
20 000 

50 000 
400 000 

8 280 
45 000 

850 000 
15 000 
70 000 

Fasıl yekûnu 1 313 000 1 288 280 1 438 280 

421 Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 15 000 15 000 15 000 

422 Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 15 000 15 000 15 000 

423 idare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 15 000 15 000 15 000 

424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 15 000 15 000 15 000 

425 İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları 12 000 12 000 12 000 

426 İstatistik Enstitüsünün her çe
şit masrafları 14 000 10 000 10 000 

427 Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 16 000 16 000 16 000 

( S, Sayısî ı 44) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

441 

Maliye Enstitüsünün her çeşit 
masrafları 15 000 
Kanser Enstitüsünün her çe
şit masrafları 20 000 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit masrafları 25 000 
îslâm Tetkikleri Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 15 000 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 30 000 
İktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 7 000 
îşletme îktisadı Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 35 000 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masrafları ile yatak be
deli ve her çeşit masrafları 3 365 000 

12 Hastanede doyurulacakların 
yiyecek bedelleri 354 000 

15 000 

20 000 

25 000 

10 000 

30 000 

7 000 

45 000 

Coğrafya Enstitüsünün her çe
şit masrafı 10 000 
Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
masrafı 10 000 
Fizik Tatbikat Merkezinin her 
çeşit masrafı 15 000 
Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma istasyonu masrafı 15 000 
Çocuk Psikiyatri Enstitüsü 
her çeşit masrafları 5 000 
Üniversite Medikososyal mer
kezinin her çeşit masrafları 50 000 

10 000 

10 000 

15 000 

15 000 

5 000 

35 000 

15 000 

20 000 

25 000 

10 000 

30 000 

7 000 

45 000 

3 766 344 3 766 344 

438 480 438 480 

Fasıl yekûnu 3 719 000 '. 4 204 824 4 204 824 

10 000 

10 000 

15 000 

30 000 

5 000 

35 000 

(S, Sayısı . 44.) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Yaym masrafları 
11 Rektörlük satmalma ve abone 
12 Tıp Fakültesi satınalma ve 

abone 
13 Hukuk Fakültesi satmalma ve 

abone 
14 Edebiyat Fakültesi satmalma 

ve abone 
15 Fen Fakültesi satmalma ve 

abone 
16 İktisat Fakültesi satmalma ve 

abone 
17 Orman Fakültesi satmalma ve 

abone 
18 Yabancı Diller Okulu satmal

ma ve abone 
21 Rektörlük çeşitli yaym mas

rafları 
22 Tıp Fakültesi çeşitli yaym 

masrafları 
23 Hukuk Fakültesi çeşitli yaym 

masrafları 
24 Edebiyat Fakültesi çeşitli ya

yın masrafları 
25 Fen Fakültesi çeşitli yaym 

masrafları. 
26 İktisat Fakültesi çeşitli yayın 

masrafları. 
27 Orman Fakültesi çeşitli yaym 

masrafları 
28 Yabancı Diller Okulu çeşitli 

yaym masrafları 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gönderilecekle 
rin harcırahlariyle başka her 
çeşit masrafları 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 

1958 1959 yılı içm 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 

35 000 

30 000 

60 000 

75 000 

30 000 

15 000 

1 000 

20 000 

60 000 

100 000 

125 000 

125 000 

70 000 

50 000 

2 500 

10 000 

42 000 

36 000 

72 000 

90 000 

36 000 

18 000 

1 200 

25 000 

75 000 

125 000 

155 000 

155 000 

87 000 

62 500 

3 000 

12 500 

47 000 

40 500 

81 000 

101 500 

40 500 

20 000 

1 500 

27 500 

82 500 

137 500 

171 000 

171 000 

96 000 

69 000 

3 700 

Fasıl yekûnu 808 500 

•0 

34 000 
25 000 
20 000 

992 700 1 102 700 

21 440 21 440 
107 200 107 200 
53 600 53 600 
75 040 75 040 

(S* Sayı» t 44) 
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Fen 
İktisat 
Orman 

Tahsisatın nev'i 

Fakültesi 

» 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 
15 000 
10 00ü 

134 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Eneümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

85 760 
42 880 
42 880 

428 800 

85 760 
42 880 
42 880 

428 800 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara katılacakların her 
çeşit masrafları 120 000 285 000 285 000 
Hukuk Fakültesinin Kolombi
ya Üniversitesi ile müştereken 
yapacağı milletlerarası hukuki 
araştırmalar seminerinin her 
«eşit masrafları O 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 120 000 295 000 295 000 

Spor masrafları 10 000 10 000 10 000 

Dördüncü kısım yekûnu 6 504 500 7 602 604 7 877 60' 

Beşinci hısım- - Borçlar 

G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1954 - 1957 yılları bordan 
1928 - 1953 » >> 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

10 000 

8 000 
1 

8 001 

10 000 

28 001 

10 000 

8 000 
1 

8 001 

5 000 

23 001 

10 000 

8 000 
1 

8 001 

5 000 

23 001 

[(S. Sayısı: 44) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

601 

Altıncı kısım - Yatırımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar 

11 Rektörlük Türk ve yabancı öğ-

12 
13 
14 
15 
16 
17 

reneilere 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

25 000 
16 500 
12 500 
12 500 
22 000 
12 500 
4 000 

105 000 

25 000 
16 500 
12 500 
12 500 
22 000 
12 500 
4 000 

105 000 

25 000 
16 500 
12 500 
12 500 
22 000 
12 500 
4 000 

105 000 

602 Talebe teşekküllerine yardım 
10 İstanbul Üniversitesi Talebe 

Birliğine yardım 
20 Talebe sanat ve kültür hareket

lerinin gerektirdiği her türlü 
masraflar 

Fasıl yekûnu 

603 Talebe kantinlerine yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

7 000 

15 000 

22 000 

100 000 

227 000 

7 000 

15 000 

22 000 

150 000 

7 000 

15 000 

277 000 

22 000 

200 000 

327 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 15 499 745 16 822 289 16 822 289 
Üçüncü kısım yekûnu 1 815 200 2 633 560 2 635 560 
Dördüncü kısım yekûnu 6 504 500 7 602 604 7 877 604 
Beşinci kısım yekûnu 28 001 23 001 23 001 
Altıncı kısım yekûnu 227 000 277 000 327 000 

UMUMÎ YEKUN 24 074 446 27 358 454 27 685 454 

(& Sayım : 44) 
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M. Tahsisatın nev'i 

29 ~~ 
CETVELİ 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl 

, 

yekûnu 

- . .. - . ,. . • 

25 000 
200 000 
25 000 
15 000 
80 000 
25 000 
40 000 

410 000 

20 000 
200 000 
25 000 
12 000 
70 000 
20 000 
50 000 

397 000 

20 000 
200 000 
25 000 
12 000 
70 000 
20 000 
50 000 

397 000 

11 
o 

17 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve §fe 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar 

Taşıt satmalma masrafı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Orman Fakültesi 

20 000 
20 000 

O 

Fasıl yekûnu 40 000 

"• 30 000 
O 

100 000 

130 000 

11 
12 
17 

10 
40 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

4999 sayılı Kanuna ek 7028 sa
yılı Kanun gereğince yapıla
cak üniversite yapısı ve tesisa
tı türlü masrafları 
Bina yapımı 
6408 sayılı Kanun gereğince 
inşa ve tesis edilecek Syclotron 
masrafları 

250 000 
400 000 
50 000 

700 000 

3 000 000 

400 000 

300 000 
200 000 
40 000 

540 000 

1 000 000 
:'£ 

400 000 

300 000 
200 000 
40 000 

540 000 

1 000 000 

400 000 

Fasıl yekûnu 3 400 000 1400000 1400000 

30 000 
O 

100 000 
130 000 

Yatırımlar yekûnu 4 550 000 2 467 000 2 467 000 

(S. Sayısı: 44) 
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B CETVELİ 

Varidatın nev'd 

1958 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 
Yatırımlar dışındaki masraflar 
için verilen 20 450 000 22 908 452 23 171 452 
Yatırımlar için verilenler 4 550 000 2 467 000 2 467 000 

Fasıl yekûnu 25 000 OOO 25 375 452 25 638 452 

Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma hardan) 1 100 000 1 275 000 1 275 000 
Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilen 50 000 75 000 100 000 
Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri 2 001 1 I 
Diğer çeşitli gelirler 75 000 100 000 139 000 

Fasıl yekûnu 127 001 175 001 239 001 

Bağışlar 1 1 1 
Eski yıllardan devreden nakit 2 397 444 3 000 000 3 000 000 

UMUMÎ YE&ÜN 28 624 446 29 825 454 30 152 454 

( S. Barısı : 44 ) 
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O - CETVEL 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi 
Ö Z E T İ 

Kanun 18.6.1946 4936 
54 b) 

e) 

a) 

e) 

i) 

Özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku* 
rumlarca alman harçlar ve ücretler; 
Üniversite ve fakültelerle bunlara bağlı 
enstitü ve bunlarda yapılacak araştırma 
ve danışmalar karşılığı olarak ilgili ku
rumlar veya kişilerden alınacak paralar; 
Yayın satış gelirleri; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumların menkul ve gayrimenkul malla
rının gelirleri; 
Enstitü, lâboratuvar, klinik ve poliklinik 
gelirleri; 
Döner sermayeli işlerden elde edilecek 
kârlar; 
Bağışlar ve vasiyetler, 

(8 . Sayısı : 44) 



G. 

1 
4 

5 

4 

5 

6 

5 
3 

4 
6 

5 

Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 

Teknisiyen 
Daktilo (yabancı dil bilir) 

» » » 
Daktilo 
Arşiv memuru 
Satış memuru 
Hesap memuru 
Daktilo , 

> 
» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Başhademe 
» 

Hademe 
> 
» 

Şoför 

Sağlık Merkezi 

Hekim 
Başhemşire 
Hemşire (Gezici) 

» 
Laborant (Röntgen) 

Daktilo ve arşiv memuru 
Hademe 

» 

Muhasebe Müdürlüğü 

Memur 
» 
» 

Arşiv memuru 
Memur 

» 
» 

D 
- sa — 

. CETVELİ 

Aded Ücret 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
5 
8 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

550 
400 
350 
250 
300 
250 
250 
250 
200 
175 
150 
150 
200 
175 
175 
150 
175 
150 
150 
125 
100 
300 

150 
350 
350 
250 
225 
200 
350 
150 
150 

1 
! 

400 1 
350 
300 
300 
250 
225 
200 i 

i G. Memuriyetin 

Memur 
» 

4 Daktilo 
6 Hademe 

nev'i Aded 

2 
2 
1 
1 

Merkez Bakım ve İsletme Servisi 

5 Daire müdürü 
Bahçe teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
2 Marangoz 

Elektrikçi 
Kaloriferci 
Usta 

3 Başbahçivan 
5 Santralci 

» 
3 Bahçıvan 

» 
» 

6 Hademe 
» 
» 
» 

Bekçi 

Koruyucu 
» 

Filim Merkezi 

5 Filim teknisiyeni 

Tıp Fakültesi Merkezi 

Başteknisiyen 
Mütercim daktilo 
Ressam 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo (Steno) 

» 
Dosyacı 

» 
Başhademe 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 

11 

Ücret 

200 
175 
175 
150 

350 
400 
400 
350 
225 
200 
250 
175 
250 
225 
175 
150 
125 
100 
175 
150 
125 
100 
150 
125 
150 
125 

550 

550 
475 
400 
400 
350 
225 
300 
200 
150 
125 

(S. Sayısı r 44) 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret G. Memuriyetin nev'İ Aded Ücret 

Diş Hekimliği Okulu 

Dişçi 
» 

Laborant 
» 
» 

Şoför 
Teknisiyen 

. » 
Başhemşire 
Eöntgenci 
Memur 
Laborant 
Daktilo 
Hemşire 
Hasta bakıcı 
Hademe 
Bekçi 

Eczacı Okulu 

Teknisiyen 
Ressam 
Memur 
Santrol memuru 
Başlâborant 
Laborant 

» 
» 

Daktilo 
Kaloriferci 
Kalorifer yardımcısı 
Başhademe 
Hademe 
Gece bekçisi 

Klinik ve enstitü hizmetlileri 

Narkozcu 
» 
» 

Lâboratuvar gefi 
» » 
» » 
» » 

Röntgenci 

3 
2 
3 
2 

12 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 

10 
2 

6 
1 
4 
2 
9 
3 
3 
4 

400 
300 
350 
250 
200 
250 
300 
250 
200 
175 
175 
175 
150 
175 
150 
125 
150 

250 
175 
200 
200 
300 
250 
225 
175 
175 
200 
150 
150 ! 
125 

' 125 

400 
350 
300 
475 
400 
350 
300 
300 1 

(S. Sayı 

Biokimya uzmanı 
Bakteriyolok 
Okutman 
Püerikültür uzmanı 
Pediatör 
Yatalak çocuklar için öğretici 
Laborant 

i ' • * 
» 
» 

ı * 
Rehabilitasyon uzmanı 
Röntgen uzmanı 

| Laborant 
» 
» 

Laborant 
Teknik uzman 
Telknisiyen 

> 
^ 
» (Hijyen) 
» 
» 
» (yardımcı) 

Ressam 
» 

fotoğrafçı 
Müzeci 
Sanatkâr işçi 
Şoför 
Daiktilo 

» 
» 

Hastabakıcı 
» 
» 

» 
» 

Hademe 
» 

Kunduracı 
Kapıcı 
Baş'hademe 

» 
Hademe 

si : 44) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

11 
3 
3 

10 
1 
J. 

10 
12 
13 
9 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

, 1 
1 
1 
2 

18 
7 
3 
1 
9 

35 
100 
100 
185 

1 
1 

17 
2 

18 

400 
350 
400 
400 
400 
400 
350 
300 
300 
250 
225 
400 
400 
200 
.175 
150 
125 
400 
475 
400 
350 
350 
300 
250 
175 
350 
175 
250 
200 
175 
225 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
150 
125 
100 * 
125 
100 
300 
150 
150 
125 
100 



Memuriyetin nev'i 

Kaloriferci 

» yardımcısı 

Klinik özel personeli 

Başhemşire 

Hemşire 

» 

» 
» 

(Diyet) 

Hastabakıcı 

Masajcı 

Ebe 

Çapa atelyesi 

Teknisiyen 

Makinist 
Usta 

Elektrikçi 

Aded Ücret \ G. 

Çapa hastanesi klinikleri 

Daire müdürü 
Başeczacı 
Eczacı 
Eczacı kalfası 
Usta 
Daktilo 
Terzi 
Memur 

.1. ' 300 
1 250 
1 150 

3 
15 
35 
5 
14 
10 
18 
11 
•2 
1 
33 
25 
10 
15 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 

400 
350 
300 
300 
250 
250 
225 
20D 
300 
175 
150 
125 
150 
125 
350 
300 
250 
150 
250 
200 
150 

625 
400 
350 
250 
300 
225 
175 
175 

400 
250 
225 
150 
175 
150 
175 
150 

Memuriyetin nev'i 

Gassal 
Başakçı 
Başaşçı 
Aşçı yardımcısı 

Terzi yardımcısı 
Memur 
Kaloriferci 
tşçi 
Usta 
Bahçıvan 

•» 
Hademe 

Hukuk Fakültesi 

Daktilo (Y. dil bilir) 
Kitaplık memuru 
Arşiv » 
Dosya » 
Neşriyat » 
Daktilo 

Başhademe 
Hademe 

Gece bekçisi 

Aded Ücret 

2 
2 
1 
2 
7 
5 
1 
i 
7 
1 
9 
2 
3 

10 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
3. 
1 
5 

20 
1 

Devletler Hukuku ve Milletlerarası 
Münasebetler Enstitüm 

Kitaplık memuru 
Daktilo 
Arşivci 
Hademe 

150 
300 
200 
150 
150 
125 
125 
150 
150 
150 
125 
150 
125 
125 

300 
300 
250 
250 
250 
225 
200 
200 
175 
100 
125 
150 

475 
200 
250 
125 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü 

Memur 
Daktilo 
Kitaplıik memuru 
Haldeme 

1 250 
1 200 
1 200 
1 125 

îdari Hukuku ve îdare tümleri Enstitüsü 

Daktilo 1 250 

( S. Sayısı : 44) 



35 
ö. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü 

Daktilo 1 

Edebiyat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil (bilir) 

Fotoğrafçı 
Usta 
Kaloriferci 
Ekktrükçi 
îşçi 
Bahçıvan 
Tefknisiyen 

Laborant 
Santralci 
Usta 
Ambar -memuru 
Memur 
Seminer arşivcisi 
Memur 

» 
Başnademe 
Hademe 

İtfaiyeci 
Bekçi 

Fen Fakültesi 

Botanik uzmanı 
Uzman 
Teknisiyen 

Müze memuru 
Teknisiyen 

Fotoğrafçı 
Teknisiyen 
Elektrik uzmanı 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
18 
17 
1 
2 

250 

350 
300 
250 
200 
175 
475 
225 
200 
200 
150 
150 
300 
150 
300 
175 
200 
350 
300 
250 
250 
175. 
175 
150 
125 
100 
250 
125 

550 
550 
550 
475 
400 
300 
200 
175 
300 
475 
400 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Elektrikçi 
» 

Usta 
Atelye ustası 
Usta 
» 

Makinist 
» 

Şoför 
Teknik uzman 

» 
Laborant 

» 

•» 

Daktilo (Yabancı dil bilir.) 

Laborant 
Daktilo 

» 
Kütüphane memuru 

» » 
Memur 
Kartograf 
Kalorifer işçisi 
Kaloriferci 

Santralci 
îşçi 
Bahçıvan 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

350 
250 
400 
350 
250 
200 
300 
150 
175 
250 
625 
625 
300 
350 
300 
250 
300 
250 
250 
225 
250 
200 
225 
175 
200 
150 
175 
300 
225 
250 
175 
200 
150 
175 
350 
200 
550 
150 
200 
175 
150 
175 
150 
225 
200 
225 
175 

(S . Sayısı : 44) 



Memuriyetin nev*i Aded Ücret i G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Bahçıvan 
» 

Başhademe 

Gece bekçisi 
» » 

Hademe 

1 
1 
1 
1 
6 
6 
4 

32 
10 

iktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
Memur 
Teknisiyen 
Başhademe 
Bekçi 

» 
Hademe 

» 

İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü 

Arşivci (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Hademe 

Gazetecilik Enstitüsü 

Sekreter 
Memur 
Hademe 

Daktilo 
Memur 
Hademe 

Maliye Enstitüsü 

İktisat Tarihi Enstitüsü 

Arşiv memuru 
Daktilo 
Hademe 

375 
150 
175 
150 
150 
150 
125 
125 
150 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
10 
5 

300 
200 
175 
175 
225 
175 
150 
125 
150 
125 
100 

İşletme İktisadı Enstitüsü 

Memur 1 

400 
250 
125 

400 
225 
125 

250 
200 
125 

250 
250 
125 

250 

Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

İstatistik Enstitüsü 

Arşiv memuru 
Daktilo 
Hademe 

Orman Fakültesi 

Daktilo (Y. Dil bilir) 
Daktilo 
Arşiv memuru 
Ressam 
Elektrikçi 
Usta marangoz 
Makinist 

» 
Şoför 

» 
Laborant 

Teknisiyen 

işçi 

Sanralci 
Başbahçivan 
Bahçivan 

Bekçi 
Hademe 

Kaloriferci 
Etfaiyeci 

Yabancı Diller Okulu 

Daktilo (Y. Dil bilir) 
» 

Hademe 

250 
150 
125 

250 
250 
125 

350 
250 
300 
200 
225 
175 
350 
175 
250 
225 
225 
200 
175 
150 
400 
225 
400 
125 
150 
300 
200 
175 
150 
125 
150 
150 
125 
100 
225 
200 

1 300 
1 175 
i 125 

(S. Sayısı? 44) 
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E - CETVELİ 

Fasıl : 203 — Geçici hizmetliler ücreti 

11 — Rektörlük 
12 — Tıp Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 — İktisat Fakültesi 

Fasıl : 204 — Ecnebi profesörler ve uzmanlar 
ücreti 

11 — Rektörlük 
12 — Tıp Fakültesi 
13 — Hukuk Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 — İktisat Fakültesi 
17 — Orman Fakültesi 
18 — Yabancı Diller Okulu 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

4999 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı 
İstanbul Üniversitesi binalarının ya
pılması hakkında Kanun 

6408 İstanbul Üniversitesi Fen ve Tıp 
fakülteleri için (Cyclatron) inşa ve 
tesisi hakkında Kanun 

( S. Sayısı : 44 ) 



D. 

5 
6 
8 
7 
8 
9 

10 

5 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

» 
» 
» 

Profesör 

Tıp FakülUsi 

Hukuk Fakültesi 

Doçent 
> 

Asistan 
» 

Kriminoloji Ens. Psikiyatri asis. 
Kriminoji Enst. Biyoloji asis. 
Kriminoloji Enst. Psikoloji asis 

Profesör 
Doçent 

» 
> 

Asistan 
» 
> 
» 

Edebiyat Fakültesi 

L -
- 3 8 -
OETVELÎ 

Â.ded Aylık , 

4 
5 

11 
5 

14 
1 
1 

5 
4 

12 
10 
9 
7 

21 
1 
1 

. 1 

4 
3 
6 
2 
1 
3 
1 
8 

80 
70 
50 
60 
50 
40 
35 

80 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
60 
50 
40 

80 
80 
70 
60 
60 
50 
40 
35 

D. 

1 
2 
5 
7 
8 
9 

2 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
7 
7 
8 
9 

12 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
Asistan 

» 

Profesör 

Doçent 

> 
Asistan 

A> 

Profesör 
» 

Doçent 
> 
» 

Asistan 
:» 
» 

Memur 

Fen Fakültesi 

İktisat Fakülies'i 

Orman Fakültesi 

* 

Aded J 

2 
1 
6 
7 
4 
1 

1 
6 
3 
7 
1 
3 
4 
5 
2 
£r 

1 
2 
1 
6 
3 
4 
1 
1 
1 

iyhk 

150 
125 
80 
60 
50 
40 

125 
80 
80 
70 
60 
60 
50 
40 
35 

100 
90 
80 
70 
60 
•60 
50 
40 
25 
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R - CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki for
mül bu bütçe içinde uygulanır. 

Fasıl 204 - Madde 11-18 — Yabancı profesör ve uzmanlar ücreti 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle, sözleşmelerde yazılı olup bütçe karşılığı bu

lunan diğer masrafları ,bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 223 - Madde 11-17 — Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin harcırah
ları ile ücret ve başka masrafları 

Konferans için getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar 6245 sayılı Kanunun 8 nci mad
desine göre rektörlük ve dekanlıklarea tesbit edilecek miktar ile, askerlik dersleri ve konfe
rans ücretleri, ecnebiler için açılan yaz kurslarının, kurs, konferans ücretlerinden başka afiş» 
broşür, program, hüviyet kartı gibi işlerin baskı ve kâğıt bedelleri ile ecnebi öğrencilerin şehir 
içinde ve dışında yapacakları gezilere refakat eden öğretim üyesi veya öğretim yardımcılarının 
yolluk, yevmiye ve sair masrafları ile gezilerde rehberlere verilecek ücretler ve bu yaz kursları 
için yapılacak bilûmum masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 - Madde 41-48 — öteberi masrafları 
Aydınlatma maksadı ile kullanılan ampul masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 - Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Rektörlük ve dekanlıklarea 452 nci fasılda yazılı hizmetler haricindeki bir hizmetin ifası için 

yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları bu tertipten ödenir. 

Madde 72-77 — Yurt içi araştırma ve inceleme harcırahı ve masrafları 
Tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehirlere gönderi

lecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek harcırahları 
ile öğrencilerin tatbikat ve inceleme için şehir içi ve dışında yapacakları gezilerde ve yurt içinde 
başka mahallere gidiş ve dönüşlerinde ihtiyar edecekleri mûtat en ekonomik nakil vasıtası. mas
rafları ile fakülte yönetim kurullarınca 6245 sayılı Kanundaki asgari haddi geçmemek üzere 
belirtilecek yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

öğrencilerin gezilerde, şehir içinde banliyö trenleri, vapur, şehir içi otobüsleri, jehir içinde, 
vapur veya tren gibi muayyen tarifeli nakil vasıtası işlediği takdirde bu vasıtaların ikinci mev
ki bilet ücretleri, muayyen tarifeli nakil vasıtası işlemiyen veya yapılacak tetkik icabı her iki 
vasıta ile gidildiği zaman buna ait nakil ücretleri ile tatbikat esnasında yapılacak masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 309. — Taşıt masrafları 
Her nevi akaryakıt ve- yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, plâka resmi, mevcudolduğu takdirde rad

yo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri, .temizlik malzemesi ve yedek ve her çe
şit onarımlar bu tertipten ödenir. 

Araba vapuru ücreti : 
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Fasıl 417. — Üniversite binalarının Bina, Arazi vergileri, Tapu Tescil Harcı ve diğer masrafları ile 

bina levazımı, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri 
Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkulllerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen menkul eş

yalarla enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, vergi, 
resim ve her türlü harçlar ve radyo abone ücreti ve diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkemelere ve icra daireleriyle Şûrayı Devlet, İtiraz ve Temyiz Komisyonlarına ödeneeek hare 

ve mukavele ile tutulacak avukat ücreti, resim, vergi ve her türlü masraflar, hakem ilân ücreti, 
bütçeye giren daireler için ve karşı olarak açılan dâvaların icra kavuşturmalarının gerektirdiği her 
türlü masraflarla, üzerine sonuçlanan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mah
keme masrafları ve avukatlara verilmek üzere takdir olunacak ücreti vekâlet bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 - Madde 11 - 17 — Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle ilgili her 
Çeşit masraflar 

Enstitü, lâboratuvar ve okulların fennî alet levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü malze
meler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı yaptırma, onarımı, tecrübe hayvanları alımı, yemi, 
bakımı ve çoğalması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onar
ma masrafları, sterilizasyon cihazları, firigoritik cihaz ve tesisleri, projeksiyon, fotoğraf, agrandisman, 
yazı, hesap ve teksir makinaları ve bunların bütün levazımı ve teferruatı, nakil, montaj ve onarım 
masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, Fakülte, okul, kütüphane, enstitü, 
lâboratuvar ve atelyelerinin öğretim ve araştırmaları ile ilgili işlerinde her fakülte yönetim kurulu
nun tesbit edeceği sürelerde, çalıştırılacak yardımcı ve işçilerin (20 lirayı geçmemek üzere) yevmiye-

, leri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satın alınması, öğretimi ilgilendiren resim, heykeL tablo, 
vitrin gibi sair masraflarla, öğretimle ilgili benzeri levazım ve ilân ücretleri ile fennî kurumların işlet
me levazzımmdan doğan havagazı ücretleri ile, iş icabı, lâboratuva-r, atelye ve tatbikat bahçelerin
de giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve satın alınacak öğretim ve araştırma malzemesi, güm
rük resmi, ardiye, nakliye ve komüsyon ücreti gibi masraflar ve Fen Fakültesi Radyosunun işletme 
ve yayın programları için gereken her türlü masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 - 440 — Enstitülerin her çeşit masrafları 
Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta, telgraf ve te

lefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete broşür satmalma ve abone bedelleri, telif ve tercüme hak
lan ve baskı ücretleri, tercüme ücretleri, yayınlarla ilgili her türlü masraflar, enstitülerce mu
vakkat memuriyetle yurt içinde görevlendirileceklerin harcırahları, bu formülde yazılı öğretimi 
ilgilendiren giderler senato kararma göre bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 435 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
Madde 11 — Hastanelerin öğretimi ilgilendiren masrafları, yatak bedelleri ve diğer masraflar 

a) Belediye, evkaf daireleri ile Tıp Fakültesince tesbit edilecek ve kararlaştırılacak esaslar 
dairesinde ödenecek yatak bedelleri. 

b) 420 nci (Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren masraflar) faslına ait formülde ya
zılı masraflar ile yayın, masrafları, bilûmum alet, cihaz, ilâç, tesisat, montaj ve nakil onanm işleri 
hastane kliniklerinde Öğrencilerin bilgilerini artırmak maksadiyle hastaneye kabul olunan hasta
lara lüzumlu melbusat ile yatak, karyola, komodin ve saire hasta ile ilgili malzemeler senato ka-
ranna göre bu tertipten ödenir. 
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Madde 12 — Hastanede duyurulacakların yiyecek bedeli . 

Yukarda (a) fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten öde-
:nir. 

1 Fasıl 441 — Üniversite Medikososyal Merkezinin her çeşit masrafları 
Üniversite Medikososyal merkezinin işlemesine mütaallik her türlü eşya, tıbbi ecza, kırtasiye ve 

vsair masraflarla, ihtiyaç halinde talebeye yapılacak her çeşit ilâç, tedavi ve muayene yardımları 
bu fasıldan ödenir. 

Merkezin her türlü giderlerinin tediyesini Rektör onaylar. 

Fasü 451 - Madde 21 - 28 — Yayın masrafları 
Öğrenci seçme kayıtlarının incelenmesinde çalışanlara yönetim kurulunca tesbit edilecek ücret

ler, İcra Vekilleri heyetince verilecek karar üzerine bu tertipten ödenir. 

Fasıl 452 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masrafları ile 

bu maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüme ücretleri, her türlü ^aym masrafları (Kâğıt be
delleri, telif ve tercüme haklan, klişe resim ücretleri dâhil) kongre münasebetiyle yapılacak 

«davet, ziyafet ve geziler gibi, temsilî mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü* masraflar bu 
tertipten ödenir. 

Fasıl 601 - Madde 11 — Türk ve ecnebi öğrencilere verilecek burslar ve yardımlar 
Devamı ve sair şartları, yönetim kurulunca tesbit edilmek suretiyle rektörlükçe Türk ve yaban-

•>cı öğrencilere verilecek burslar ile (bunlara ait her türlü giderler, ve yol masrafları bu tertipten 
ödenir. 

Madde 12-17 — Muhtaç talebeye yapılacak yaddım ve burslar 
Senatoca tesbit olunacak esaslar dairesinde fakülte yönetim kurulunca yapılaca'k yardımlarla, 

-sağlık: durumları fakültelerince tesbit edilecek hasta talebelerin tedavi ücretleri, ilâç bedelleri va 
:zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 602 - Madde 20 — Talebe sanat ve kültür hareketlerinin gerektirdiği her türlü masraflar 
Bu tertipteki tahsisat yönetim 'kurulunun tesbit edeceği esaslar dâhilinde sarf edilir. 

Fasıl 603 — Talebe kantinlerine yardım 
Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin için yapa

cakları her türlü masraflar karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapılacak bu ödemelerin 
.şekil ve esasları üniversitece tanzim edilen talimatname tatbik edilir. 

Fasıl 701 - Madde 11-17 — Yapı onarımı ve küçük yapıla? 
20 Ö00 liraya kadar bina ve tesisat onarımı ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak is

timlâk bedelleri ve yukarıki miktar dâhilinde bina satmalmması, yukardaki maksatlarla yapılacak 
etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi bedelleri, ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Yapı işleri esaslı onarımlar • 
Yapılacak yeni yapı ve onarım işleri ile lüzumlu gayrimenkullerin istimlâk, satmalma bedelleri 

we masrafları, muöıammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçlar, inşaat işlerinde kullanıla-
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cak maikina ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit mal
zeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman satinalmması, taşınması, emaneten yaptırılacak işlerde 
keşif, test ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gündelikleri, eksiltmeye çıkarı
lacak işlerde ilân ücretleri, projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların (bası ve nakliye 
masrafları, istikşaf, etüd ve proje işlerine ait masraflar bu tertipten ödenir. Bu formül 742 nci 
fasıl için de uygulanır. 

1958 yılı masraf bütçesinin 203 ncü geçici hizmetliler ve 204 ncü ecnebi profesör ve uzmanlara ait 
kadro cetveli Ücra Vekilleri Heyetinin 4/10085 sayılı Kararı 

Ücretleri, ilişik cetvellerde gösterilen Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli ida
relerin 1958 yılı bütçelerinin (E) . cetvellerine dâhil tertiplerine mevzu tahsisattan verilmek sure
tiyle çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların, 1 . I I I . 1958 - 28 . II . 1959 ta
rihleri arasında muteber olmak üzere tasdikli, Maliye Vekâletinin 7 . III . 1958 tarihli ve 
111109-6/2506 sayılı yazısı üzerine îcra Vekilleri Heyetince 11 . III . 1958 tarihinde kararlaştırıl
mıştır. 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

203 11 Eektörlük geçici hizmet
liler ücreti 

° 

• 

12 Tıp Fakültesi 

* 

v / ' / • ; : . . . , . . 

İnşaat bürosu şefi 
» teknisiyeni 

Tesisat teknisiyeni 
» » 

İnşaat teknisiyeni 
» sürveyam 

Tesisat » 
Arşiv memıru 
Yazıcı 

» 
Kalorifer ateşçisi 

» isçisi 
» » . 

Hesap kontrolörü 
inşaat muamelât şefi 

Sekreter 
Hemşire 
Laborant 

1 
6 
1 
1 
1 
o o 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

875 
750 
750 
625 
400 
250 
250 
225 
250 
200 
250 
175 
175 

550 
550 

300 
300 
175 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

11,15 gün 
12 
12 

6 
6 
5 

Yekûn 

12 
12 

Yekûn 

12 
12 
12 

Yekûn 

10 500 
54 000 
9 000 
7 500 
4 800 
9 000 
3 000 
2 587 50 
3 000 
2 400 
6 000 
2 100 

875 

114 762 50 

6 600 
6 600 

13 200 

3 600 
3 600 
2 100 

9 300 
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M. . Tahsisatın nev'i 

16 iktisat Fakültesi 

15 Fen Fakültesi 

13 Hukuk Fakültesi 

Memuriyetin nev'i 

14 Edebiyat Fakültesi Uzman 

Okutman 

Uzman 
Yardımcı 

11 Rektörlük Ecnebi Prof. Uzman 
ve uzmanlar ücreti » 

12 Tıp Fakültesi 

Profesör 
» 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

400 
200 

12 
12 

Yekûn 

1 875 6 
1 400 10 
1 300 10 

1 1600 
1 900 

2300 
2000 

4 800 
4 800 

9 600 

1 
8 
1 

550 
300 
225 

12-
12 
12 

6 600 
28 800 
2 700 

Yekûn 38 100 

5 250 
4 000 
3 000 

Yekûn 12 250 

5 80 000 
12 108 000 

Yekûn 188 000 

Profesör 
>> 

Tecrübi araştırma şefi 
Protez uzmanı 
Uzman (Histoloji) 

» (Hemşire) 
» 
» hemşire 
» 
» hemşire 
» » 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
3 

2500 
1500 
1600 
1000 

750 
750 
600 
600 
400 
400 
300 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

60 000 
36 000 
19 200 
12 000 

9 000 
18 000 
1#400 
7 200 

14 400 
4 800 

10 800 

Yekûn 

12 
12 

Yekûn 

205 800 

27 600 
24 000 

51 600 
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M. Tahsisatın nev'i 

14 Edebiyat Fakültesi 

15 Fen Fakültesi 

16 İktisat Fakültesi 

17 Orman Fakültesi 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 

Profesör 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
Uzman 

Profesör 
» 

Profesör 
» 

Uzman 

18 Yabancı Diller Okulu Uzman 
Okutman 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

7 
3 
1 
1 
1 
7 
2 

3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

3 
7 

2325 
1950 
1670 
1040 
945 
810 
550 

2800 
2700 
2350 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
500 

2000 
1850 

2500 
2500 
1500 

470 
290 

12, 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

12 
12 
2 
12 
10 
8 
3 
2 
12 

Yekûn 

12 
12 

Yekûn 

7 
4 
4 

Yekûn 

12 
12 

Yekûn 

195 300 
70 200 
20 040 
12 480 
11 340 
68 040 
13 200 

390 600 

100 800 
32 400 
4 700 
82 800 
23 000 
18 400 
6 900 
4 600 
6 000 

279 600 

24 000 
22 200 

46 200 

17 500 
10 000 
12 000 

39 500 

16 920 
24 360 

41 280 

)>•-« 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/268) 

ar. c\ 
Başvekâlet 29 . XII . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 820/3202 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 
îcra Vekilleri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasiimn, esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Masraf bütçesi esbabı mucibesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı cari masrafları 1958 yılma nazaran 1 985 835 lira fazla-
siyle 16 958 084 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 2 208 722 lira ise de geçen 
yılm tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 222 887 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği 
veçhile 1 985 835 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Hizmetin ifasına yetecekleri tahmin olunan diğer fasıllardaki tahsisatlar geçen senenin aynı ola
rak teklif edilmiştir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle ve alâkalı tertipleri aşağıda sırasiyle açıklanmıştım 

Fazlalar : 
Lira 

14 025 202 nci faslın 21 nci rektörlük ücretleri maddesinde olup bu yıl cetvele ilâve olunan 
2 kadronun yıllığından husule gelmiştir. 
Hesabı : 

450 300 1958 yılı kadrosunun yıllığı 
+ 9 900 Bu yıl ilâve olunan 2 kadronun yıllığı 

460 200 
+ 191 750 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

651 950 1959 yılı teklifi 
637 925 Geçen yılın tahsisatı 

14 025 Zammedilen fark 
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Fazlalar 

Lira 

22 100 202 nci faslın 22 nci inşaat Fakültesi ücretleri maddesinde olup bu yıl cetvele ilâve 
olunan 3 kadronun yıllığından husule gelmiştir. 

449 700 1958 yılı kadrosunun yıllığı 
+ 21 600 Bu yıl ilâve olunan 3 kadronun yıllığı 

471 300 
— 6 000 Bu yıl cetvelden çıkarılan 2 kadronun yıllığı 

465 300 
+ 193 875 6211 ve. 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

659 175 1959 yılı teklifi 
637 075 Geçen yılın tahsisatı 

22 100 Zammedilen fark 

21 250 202 nci faslın 23 ncü Mimarlık Fakültesi ücretleri maddesinde olup bu yıl cetvele ilâve 
olunan 2 kadronun yıllığından husule gelmiştir. 

Hesabı : 
99 300 1958 yılı kadrosunun yıllığı 

+ 15 000 Bu yıl ilâve olunan 2 kadronun, yıllığı 

114 300 
+ 47 625 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

161 925 1959 yılı teklifi 
— 140 675 Geçen yılın tahsisatı 

21 250 Zammedilen fark 

21 250 202 nci faslın 24 ncü Makina Fakültesi ücretleri maddesinde olup bu yıl cetvele ilâve 
olunan (2) karonun yıllığından husul© gelmiştir. 

Hesabı : 
639 000 1958 yılı kadrosunun yıllığı 

4- 15 000 Bu yıl ilâve olunan (2) kadronun yıllığı 

654 000 
4- 272 500 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 
~__ ^ 

926 500 1959 yılı teklifi 
— 905 250 Geçen yılın tahsisatı 

21 250 Zammedilen fark 

( S . Sayısı : 45) 



Fazlalar 
Lira 

21 250 202 nci faslın 25 nci Elektrik Fakültesi ücretleri maddesinde olup bu yıl cetvele ilâve 
olunan (2) kadronun yıllığından husule gelmiştir. 

Hesabı : * 
* 378 000 1958 yılı kadrosunun yıllığı 

+ 15 000 Bu yıl ilâve olunan (2) kadronun yıllığı 

393 000 
+ 163 750 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

556 750 1959 yılı teklifi 
535 500 Geçen yılın tahsisatı 

21 250 Zammedilen fark 

21 250 202 nci faslın 26 nci Maden Fakültesi üctfetleri maddesinde olup bu yı!l cetvele ilâve 
olunan (2) kadronun yıllığından husule gelmiştir. 

Hesabı : 
290 700 1958 yılı kadrosunun .yıllığı 

*\- 15 000 ' Bu yıl ilâve olunan (2) kadronun yıllığı 

305 700 
+ 127 375 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince Ödenecek tahsisat 

433 075 1959 yılı teklifi 
411 825 Geçen yılın tahsisat] 

21 250 Zammedilen fark 

21 250 202 noi faslın 27 nci Teknik Okulu ücretleri maddesinde olup bu yıl cetvele ilâve olunan 
(2) kadronun yıllığından husule gelmiştir. 

Hesabı : 
232 500 1958 yılı kadrosunun yıllığı 

4- 15 000 Bu yıl ilâve olunan (2) kadronun yıllığı 

247 500 
+ 103 125 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

350 625 1959 yılı teklifi 
329 375 Geçen yılın tahsisatı 

21 250 Zammedilen fark 

( S. Sayısı : 45 ) 
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fazlalar 
Lira 
553 950 204 ncü faslın muhtelif maddelerinde olup halen müstahdem olanlarla bu yıl getirtil me

leri takarrür eden ecnebi profesörlerle uzmanların transfer edecekleri paraların prim 
farkıdır. 

9 020 206 ncı faslın muhtelif maddelerinde olup zamraa müstehak çocuk adedine göre he
saplanmasından doğma, bir artıştır. 

2 387 217 nci faslın 17 nci Teknik Olculu maddesinde olup bu yıl alman, bir Şube Şefliğin
den doğma bir artıştır. 

6 000 219 ncu faslın 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesinde olup tazminata müstehak olan
lar için artırılmıştır. 

45 000 223 ncü fasılda olup konferans vermek, üzere yurt dışından geleceklere ödenecek yol 
paraları için artırılmıştır. 

63 000 224 ncü faslın muhtelif maddelerinde olu}) yapılan işler dolayısiyle alâkalılara ödene
cek ücretlerden hâsıl olmuştur. 

142 650 301 nci faslın muhtelif maddelerinde olup ehemmiyetli miktarı Üniversite binalarının 
ısıtılması için alınacak kömürden doğmuştur. 

0 800 303 ncü faslın muhtelif maddelerinde olup kâğıt fiyatlarında- yapılmış olan ayarlama
nın neticesinde yapılan bir zamdır. 

.15 800 304 ncü faslın muhtelif maddelerinde olup artan muhabere ve mükâlemelerin karşılan
ması için artırılmıştır. 

15 500 306 neı fasılda olup kumaş fiyatlarında yapılan ayarlamadan doğmuştur. 
367 640 307 nci masılda olup taşıt vasıtaları ücret tarifelerinde vâki ayarlamadaki doğmuştur. 

3 000 309 ncu faslın 71 ve 72 nci maddelerinde olup akar yakıt fiyatlarının artırılmasından 
doğmuştur. 

310 000 420 nci faslın muhtelif maddelerinde olup gerek talebe sayısının ve gerekse malzeme 
fiyatlarının artması neticesinde hâsıl olmuştur. 

5 000 437 nci fasıldadır. Yeni kurulmuş olan Türk Otomatik Kontrol Kurumunun her çeşit 
masrafları için bu yıl bütçeye konulmuştur. 

10 000 438 nci faslın 12 ve 17 nci maddelerinde olup kampa alınacak malzemeler için yapılan 
bir zamdır. 

2 500 448 nci fasılda olup 6696 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin gerektirdiği masraflar için 
bütçeye bu yıl konulmuştur. 

370 250 451 nci faslın muhtelif maddelerinde olup gerek kâğıt ve gerekse kitap fiyatlarındaki 
fiyat ayarlaması neticesinde meydana gelmiş bir artıştır. 

73 000 452 nci faslın muhtelif maddelerinde olup nakil vasıtaları, ücret tarifeleriyle ecnebi 
döviz fiyatlarındaki ayarlama neticesinde yapılmış bir zamdır. 

64 850 453 ncü faslın maddelerinde olup nakil vasıtaları, ücret tarifeleriyle ecnebi döviz fiyat
larındaki ayarlamadan tahassul etmiştir. 

2 208 722 Yekûn 

(S . Sayısı : 45) 
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Noksanlar 

Lira 

5 950 201 nci faslın 12 nci İnşaat Fakültesi maddesinde olup bu yıl 1 aded 50 liralık bir kad
ronun (L) cetveline alınmasından bu miktar tenzil olunmuştur. 

28 050 201 nci faslın 13 ncü Mimarlık Fakültesi maddesinde olup bu yıl üçer aded 35 ve 40 
liralık kadroların (L) cetveline alınmasından bu miktar tenzil olunmuştur. 

8 500 201 nci faslın 15 nci Elektrik Fakültesi maddesinde olup bu yıl 2 aded 35 liralık kad
ronun (L) cetveline alınmasından bu miktar tenzil olunmuştur. 

5 950 201 nci faslın 16 nci Maden Fakültesi maddesinde olup bu yıl 1 aded 50 liralık bir 
kadronun (L) cetveline alınmasından bu miktar tenzil olunmuştur. 

1 063 201 nci faslın 20 nci Açık Maaşı maddesinde olup açık maaşı alan bir bayanın vefat 
eden kocasından dul maaşı alması yüzünden bu miktar tenzil edilmiştir. 

6 000 207 nci fasıldadır. Tahsisatın fazlalığına binaen bu miktar tenzil edilmiştir. 
5 275 209 nen faslın 11 ve 12 nci maddelerinde olup bu yıl (L) cetveline alınan kadrolardan 

dolayı kanunen bu miktar tenzil edilmiştir. 
28 600 211) ucu faslın 14 ve 16 nci maddelerinde olup tazminata müstehak olanların fazlalığı

na binaen bu miktar tenzil edilmiştir. 
10 000 403 ncü fasılda olup ihtiyacın fazlası olmasından tenzil edilmiştir. 
35 000 453 ncü faslın 12 nci maddesine 1958 de toplanacak kongre münasebetiyle konulmuş 

olup kongrenin toplanmasına binaen bütçeden çıkarılmıştır. 
88 499 505 nci fasılda olup tahsisatın konulmasını mucibolan borç, yıl içinde ödenmiş bulun

duğundan tahsisattan bu miktar tenzil edilmiştir. 

222 887 Yekûn 

Yatırımlar bütçesi esbabı mucibesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı ytırım masrafları 1958 yılma nazaran 70 001 lira fazla-
siyle 4 633 001 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu fazlalık haddizatında 1 520 000 lira ise de geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 
1 449 990 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği veçhile 70 001 liradan ibarettir. 

Hizmetin ifasına yetecekleri tahmin olunan diğer fasıllardaki tahsisatlar geçen senenin aynı 
olarak teklif edilmiştir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle tertipleri aşağıda *taf silen açıklanmıştır. 

"Fazlalar 
Lira 

1 500 000 742 nci fasılda olup 7146 sayılı Kanun icabıdır. 
20 000 752 nci fasılda olup Rektörlük için alınacak makam arabası için artırılmıştır. 

1 520 000 Yekûn 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Noksanlar: 

Lira 

299 999 731 nci fasılda olup bu yıl için arsa almmıyacağından bu miktar tenzil edilmiştir. 
100 000 741 nci fasılda olup bu yıl için yapılması düşünülen inşaatların fazlası olup tenzil 

edilmiştir. 
50 000 751 nci faslın 17 nci Teknik Okulu maddesinde olup mevcut nıakina, alet ve malze

melerin kifayeti dolayısiyle bu miktar tenzil edilmiştir. 

449 999 Yekûn 

Varidat Bütçesi esbabı mucibesi 

İstanbul Teknik' Üniversitesi 1959 yılı varidatı 1958 yılma nazaran 1 255 '836 lira fazlasiyle 
21 591 085 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 1( 985 835 lira ise de geçen yılın 
tahsisatlarjna nazaran tenzil olunan 729 999 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği gibi 
1 255 836 liradan ibarettir. 

Fazla ye noksanların mucip sebepleriyle ve alâkalı tertipleri şaağıda sırasyile açıklanmıştır. 

Fazlalar 
Lira 

1 5255 750 1 nci faslın 1 nci (Yatırımlar dışındakiler için verilenler) maddesindedir. Bu miktar 
fazlasiyle yardım alınacağından doğmuştur. 

150 000 2 nci (Harçlar) faslındadır. Üniversitemize bu yıl yeni girecek talebeler dolayısiyle bu 
miktar fazlasiyle tahsil olunacağı tahmin edilmiştir. 1957 tahsilatı o yıl tahminine na
zaran 159 033 lira fzala olmuştur. 

25 000 3 neü faslm 1 nci (Kitap satışından elde edilenler) maddesindedir. 1*957 tahsilatı 
107 595 liraya yükselmiş olduğundan bu miktar artırılmıştır. 

195 900 3 ncü faslın 2 nci (Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri) maddesindedir. Gerek resmî 
ve gerekse hususi sektörün üniversitemiz lâboratuvarlarma olan müracaatlerinin art
ması neticesinde bu miktar zammiyle varidat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

20 000 3 ncü faslın 3 ncü (Diğer çeşitli varidat) maddesinde olup tahsilat seyrine göre bu mik
tar fazla gelir elde edileceği tahmin edilmşitir. 1957 tahsilatı 94 250 liradır. 

09 095 5 nci (Eski yıllardan devredilen nakit) faslındadır. Bu miktar fazlasiyle devredileceği
nin tahminine binaen artırılmıştır. ' 

1 985 835 Yekûn 

Noksanlar 
Lira 

729 999 1 nci faslın 2 nci (Yatırımlar için verilenler) maddesindedir. Bu yılki masrfalar ile 
gelire nazaran bu miktar noksaniyle yardım yapılmasından tenzil edilmiştir. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Rapor 

7.1.1959 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1959 yılı bütçesini tetkik etmiş bulunuyoruz. 
Muasır ölçülere göre vatanımızın ümranına vfc milletimizin tealisine ait ümitlerimize ışık tutan 

müesseselerimizin başında olduğuna hiç şüphe olmıyan Teknik Üniversitemiz, bilindiği gibi 1946 da 
Yüksek Mühendis Mektebinin üniversite haline inkılâbettirilmesiyle kurulmuş ve-o günden bugüne 
kadar her bakımdan kuvvetli terakkiler kaydetmiştir. 

Bu üniversitemizin inkişafını aşağıdaki üç tabloda tesbit etmek mümkündür : 

1946 da : 
inşaat Mimarlık Makina Elektrik Yekûn 

_1950 de 

öğrenci sayısı 
öğretim üyesi 
Asistan 
Lâboratuvar 

öğrenci sayısı 
öğretim üyesi 
Asistan 
Lâboratuvar 
Kürsü, 
Enstitü (1) 

439 
19 
21 
3 

665 
26-
28 ' 
6 

18 
1 

123 
8 

16 
— • 

344 
12 
23 
2 
9 

— 

180 
27 
17 
4 

328 
24 
29 
7 

ıe 
— 

77 " 
13 
14 
5 

270 
15 
15 
6 
9 

T -

819 
67 
68 
12 

1 607 
76 
95 
21 
52 
1 

(1) Teknik Üniversitede enstitü kelimesi kürsü mukabilinde kullanılmadığı, gibi aynı ihtisas kür
sülerinin müşterek idaresini temin 'eden bir topluluk mânasına da gelmez. Teknik Üniversitenin 
ileriki inkişaflarında rektörlüğe veya fakültelere bağlı olmak üzere kurduğu enstitüler, Üniversiteler 
Kanununun 2 nci maddesi uyarınca kökleri üniversitede fakat istitaleleri üniversite dışındaki resmî, 
yarı resmî veya gayriresmî müesseseierdie olan bu müesseseler müşterek çalışmalar yapan ayrı bütçeli 
ve personelli organlardır. 

>8 de : 

öğrenci sayısı 
öğretim üyesi 
Asistan 
Teknisiyen 
Lâboratuvar 
Kürsü 
Enstitü 

inşaat 

850 
42 
23 
32 
13 
18 

Mimarlık 

541 
28 
26 
4 
2 
9 

Makina 

782 
44 
25 
26 
11 
15 

Elektrik 

597 
27 
17 
23 
11 
0 

'• " .. i.'i'V 

Maden 

265 
18 
13 
13 
5 

10 

ŷ-??:*,...- «5SU,. umm 

Yekûn 

3035 
159 
104 
98 
42 
60 
16 

•, Tesisler bakımından Üniversitenin durumu şu şekilde inkişaf eder : 
,. 1946 da Üniversiteler Kanunu ile muhtariyetini alan Teknik Üniversite, yeni k ü r s t ^ u lahora,. 

tuvarlar kurmak imkânlarını sağlamak ve gitgide artan öğrenci ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir 

(S. Sayısı: 45) 
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bina kurmak zarureti karşısında kalmış ve Taşkışla bu ihtiyacı karşılamak maksadiyle tahsis edilmiş
tir. Bu binaya, 1948 de Mimarlık Fakültesi, 1949 da da înşaat Fakültesi ve Rektörlük teşkilâtı geç
miş ve bu Suretle dört Fakülte iki binada yerler misti. 

1950 den sonra her sene mühim miktarlarda artan tahsislerle binalar bir taraftan tekemmüle götü
rülmüş, bir taraftan da yenileri ilâve edilmiştir. Bu arada 1953 yılında Teknik Üniversitede dört 
fakülteye ilâveten Maden Fakültesi ve Teknik Üniversiteye bağlı Maçka'da bir Teknik Okulu tesis 
edilmiştir. Bu iki müesseseden Maden Fakültesi için Maçka silâhanesi tahsis edilmiştir. Bu büyük 
binanın restorasyonu s halen devam etmektedir. Teknik Okulu için de Maçka kışlası ve müştemilâtı 
tahsis edilmiştir. Bu binaların restorasyonları hemen hemzen bitmiş olmasına rağmen talebe artışı 
ve yeni şubelerin açılması karşısında tevsileri için tedbirler alınmaktadır. Bütün bu işler arasında 
Gümüşsuyu binasının da tevsiine başlanmış ve bu tevsiin üç parçasından birincisi ikmal edilmiş 
ikincisine başlanmıştır. •••••. 

1958 bütçesiyle bir taraftan önceki yıllardan itibaren normal işlemeye başlamış, işlerin idame 
ve idaresi diğer taraftan da yeni inkişaflara göre hazırlanmış olan programların tahakkuku icab-
etmektedir. 

înşaat işlerinde bugünkü durum : 
Üniversitenin ilk plânda ele aldığı ve 1958 yılında tahakkukunu derpiş ettiği inşaat işleri 

şunlardır : 
a) Gümüşsüyü binasının (B) blokunun ikmali ve (0) blokuna başlanılması, 
b) Teknik okulu müştemilât binasımn - tevm ileriye birakılarak - ilk restorasyonunun ikmali, 
c) Üniversite binaları dışında ve civarında yüksek gerilim lâboratuvarınm (Fuat Külünk !â> 

boratuvarı) temellerinin inşası, ' 
d) Maçka silâhhanesinin restorasyonuna de- am, 
Bunlardan a, b, c işleri hemen hemen tasarlandığı şekilde yürütülmüş ve Maçka sliâhhanesinin 

ikinci kısnuı inşaatı için 1957 de sevk edilmiş bulunan kanun teklifi 1958 de kanunıyet kesbetmiş, 
fakat 1958 de bütçeye bir aksi olamamıştır. Fakat inşaat normal seyirde .. devametmiş ve 1958 de 
tahakkuk eden stüasyon için bütçede karşılık sağlanması için hükümet nezdinde teşebbüslere gi
rişilmiştir. 

Büyük bir memnuniyetle kaydetmek icabederki, yukarıda rakamlarla tesbit ve izah edilen inki
şafın yanıbaşmda üniversitedeki çalışmalarda muasır ve mümasil icaplara uygun bir tekâmül hali 
göstermekte ve bilhassa milletimizin muasır milletler seviyesine ulaşmak için bugün sarf etmekte 
olduğu muazzam gayretler yanında bu gayretleri destekleyici mahiyet arz etmektedir. Hele ensti
tüler faaliyetlerin doğrudan doğruya devlet sektörleriyle iş birliği halinde gelişmesi bu üniver
sitemize memleketimizin kalkınmasında fiili bir hizmet iştiraki şerefini vermektedir. 

1959 yılı bütçesi 

Teknik Üniversitenin hepimizi itminan içinde birakan ^çalışmalaraîı bu suretle telhis ettikten 
sonra şimdi 1959 bütçesi üzerinde yaptığımız tetkikleri arz ediyoruz : 

Teknik Üniversitemizin 1959 yılı bütçesi 1958 yılma nazaran 2 055 836 lira fazlasiyle 21 591 085 
lira olarak teklif edilmiştir. Geçen seneye nazaram % 10,52 kadar bir artış ifade eden bu ra
kamın içinde bulunduğumuz' malî tedbirler muvacehesinde tatmin edici olduğunu kabul etmek icab-
eder. Ancak yukarıda işaret ettiğimiz büyük bir inkişaf hamlesi içinde'olan bu üniversitenin yük
sek encümenin de geçen seneki müzakerelerde iştirak etmiş bulunduğu bâzı teşebbüslerinin 1%9 
yılında daha fazla ehemmiyet verilerek ele alınmasını da çok faydalı olarak mütalâa etmeye imkân 
yoktur. Bu cümleden olarak : 

1. Maden Fakültesi binasının durumu : 
Maden Fakültesi ikinci kısım inşaatının kifayetli bir halde yürütülmesi lâzımdır. 1958 malî 

yılı başında kabul edilmiş olan 7146 sayılı Kanuna göre tatbikat şöyle cereyan etmiştir. Kanun 
1958 mâlî yılı başında kabul edilmiş olduğu için bu kanunun geçici maddesi gereğince 1957 borç-

(S. Sayısı: 45) 
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larına mütaailik 800 000 lirası 1958 bütçesine otomatik olarak konulmuş fakat inşaatın devamı
na mütaallik başkaca bir tahsisat konulamamıştır. Durum Hükümete bildirilmiş olduğundan 
devam eden inşaat masraflarının münakale veya sair suretle karşılanması icabedecektir. 1958 
bütçesinde ^borç tahakkuk etmiş bulunduğuna göre bunun senesi içinde .karşılanmasında elbet za* 
ruret vardır. 

1959 bütçe teklifine gelince: Bu mevzuda lüzumlu olan iki buçuk milyon lira yerine bir buçuk 
milyon tahsisat konulmuştur. Bu miktar bugünkü şartlara göre böyle büyük bir inşaat için an-% 
cak birkaç aylık sarfiyata tekabül edecektir. Eestorasyon bu miktar tahsisatlarla yıllarca devam 
edecek ve belki de yeni kanunların sevkın! icabettirecektir. Bu sebeple bütçe tasarısının 742 nci 
faslının bir buçuk milyondan iki buçuk milyona iblâğı zarureti vardır. 

2. Ziraat Makinaları Araştırma Merkezi : 
Makina Fakültesi Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezinin geçen sene encümeni

mizde müzakere ve esas itibariyle büyük bir tasvip ile kabul edilen her türlü masrafları için sa
dece 100 000 lira tahsisat konmuştur. 

Ziraat Makinaları Muayene ve Araştırma Merkezinin çok önemli vazifeleri vardır : 
a) Ziraat Vekâletine makina ve traktör temininde yardımcı olmak, memlekete girecek her 

türlü traktörün memleket şartlarına uygunluğunu tesbit etmek, 
b) Yerli ziraat makinaları imal eden sanayicilere 'iyi tip makina ve motor imaline yarıyacak 

projeleri hazırlamak, 
c) Kurslar açarak traktör ve ziraat makinaları tamircilerini yetiştirmek ve mesleklerinde in

kişaflarını temin etmek, 
âl 

d) Bu suretle ziraat makinaları tekniker ve konstürüktörlerinin yetiştirilmelerini sağlamak, 
Bu gayelerin tahakkuku için mutlaka daimî bir kadro ile müstakil bir lâboratuvar binasına 

ihtiyaç vardır. Geçen sene encümenimizin gösterdiği lüzum üzerine plân ve projeleri de hazırlan
mıştır. Bu talhsisatm aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere 653 250 liraya iblâğı lâzımg'elmektedir. 

F. M. Tahsisatın nev'i Lira 

202 

203 

307 

436 
741 
751 

24 

12 

44 

14 

Ücretler . 
Makina fakültesi 
Geçici hizmetliler ücreti 
Makina Fakültesi 
Harcırahlar 
Makina Fakültesi muvakkat memuriyet "harcırahı 
Ziraat makinaları muayene ve araştırma merkezi 
Bina yapımı 
Satmalma (Alât ve malzeme) 
Makina Fakültesi 

Yekûn 

50 875 

74 375 

8 000 
20 000 

400 000 

200 000 

653 250 

Teknik okulu müştemilât binasının tevsii için yapılacak istimlâk veya satmalma işi : 
Maçka'da 1 eknik okulunun müştemilât binası yedi metre genişliğinde 90 metre uzunluğunda iki 

katlı eski bir koğuştur. Bu bina halen restore edilmiştir. Fakat okulun öğrenci sayısı 1 200 ü teca
vüz ettiği bu okulda, bir kimya şubesi kurulduğu için gelecek yıldan itibaren bütün talebenin ders 
okuyacağı sınıf ve tatbikat yapacağı lâboratuvar ve atelye bakımından büyük bir darlık zuhur ede
cektir. Bu hal çok evvelden de teemmül edilmiş bu binanın arkasında evkafa ait arazinin satmalm-
ması düşünülerek bütçelere her yıl bir miktar tahsisat konulmuştur. Şimdiye kadar türlü sebeplerle 
bu arsa alınmamış fakat halen arsanın başka bir teşekküle satılmak üzere olduğu öğrenilmiştir. Üni-

(S. Sayısı: 45) 
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versite bu araziyi satmalacak olursa bundan beş yıl önce yapılmış bir .kıymet takdiri üzerinden ala
caktır. Fakat âharm eline geçtikten sonra bu işe tevessül edilirse yeniden bir kıymet takdirine gidil
mesi kuvvetle muhtemeldir. Bu durum Hükümete bildirilmiş ve arsanın her yıl bir milyon lira ve
rilmek suretiyle dört yılda satmalmması prensibolarak kabul edilmiş olmasına rağmen 1959 bütçe 
tasarısında bu fasla bir lira konulmuştur. Bir liranın bir milyon liraya yükseltilmesiyle hem Hazine 
ileride daha büyük bir külfetten vikaye edilecek hem de Teknik Okul zamanında zaruri inkişafına 
erişmiş olacaktır. 

Bazı fakültelerin asistan ihtiyacı : 
Bilindiği gibi bu üniversitede asistan ihtiyacı maaşlı kadrolarla temin edilememektedir. Asistan

lar (D) cetvelinden verilen 625 liralık kadrolarda çalıştırılmaktadır. 
Mimarlık Fakültesi müstesna diğer beş fakülteye bu sene birer asistan daha alınması zarureti bize 

chcmmiyetlo ifade' edilmiştir. Bunun için (D) cetveline beş asistan ilâvesiyle buna ait tahsisatın 
yüksek encümence kabulünü de arz ve teklif ederiz. 

Varidat bütçesi : 
üniversitenin varidat bütçesinde kitap bedellerinin % 50 artırılması hasebiyle bu madde mevzun 

125 bin liranın 200 000 liraya iblâğı muvafık görülmüştür. Aradaki fark umumi bütçeden verilecek 
tahsisat miktarından düşülecektir. j 

istanbul Teknik Üniversitesinin İ959 yılr bütçesini teldi Elerimizle beraber yüksek encümenin ka
bulüne arz ederiz. 

Antalya Mebusu Denizli Mebusu tzmir Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Kenan Akvs anlar Mehmet Kar asan Danyal Akbel M. 'Ilüsrev Ünal 

Diyarbakır Mebusu Edirne Mebusu 
Halil Turgut M. Sarol 
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fstanbul Teknik Üniversitesine ekrapor 

Yukarda Teknik Üniversitemize bağlı Teknik Okulun ihtiyaçları meyanmda 5 sene gibi pek kısa 
bir zamanda öğrenci adedini 1 225 e yükseltmesi ve yeni ve çok lüzumlu kimya mühendisliği şubesini 

. ihdas etmesi mütalâa edilecfek olursa, okulun yeni binalara olan ihtiyacı pek tabiî olarak artmış ola
cağı görülür. « 

Yukarda kaydedilen arsa ihtiyacı sırf üzerine yapılan binalar içindir. Bu itibarla alınacak arsa üze
rine yapılacak lâboratuvarlar ve yeni sanatlara ait binalara başlangıç olmak üzere bu sene için 
800 000 liranın ilâvesiyle yeniden ihdas edilmiş ol on kimya mühendisliği arsaları ihtiyaçları ile yeni 
açılan atelye.ve lâboratuvarlar için ekli (D) cetvelindeki 107 700 lira tutarındaki ödeneğin de ilâve 
edilmesini Yüksek Encümenin kabulüne saygılarımızla arz ederiz. 

D - CETVELİ 
Kimya Şubesi (Yeni atelye ve lâboratuvar) 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

, 1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

Memuriyetin nev'i 

Kimya lâboratuvarı şef Tek. 
Tesviyehane şef.Tek. 
Bobinaj ve motor atel. Ş. 
Dökümhane şef Tek. 
Merkez bakım şef Tek. 
Elektrik teknisiyeni 
Döküm teknisiyvmi 
Sıhhi tesisat teknisiyeni 
Telefon teknisiyeni 
Laborant 
Ambar memuru 
Santralci 
itfaiyeci 
Başhademe 
Kapıcı 
Dağıtıcı 
îşçi 

Tek. 

Kadrosu 

625 
625 
625 
625 
625 
550 
550 
550 ' 
550 
300 
400 
300 
225 
175 
175 
150 
125 

Tutarı 

7 500 
7 500 
7 500 
7 500 
7 500 
6 600 
6 600 * 
6 600 
6 600 

21 600 
4 800 
3 600 

• 2 700 
2.100 
4 200 
1 800 
3 000 

107 700 

A.F. 

1 
1 
1 
1 
1 

,1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

Y. fazlası 

7 500 
7 500 
7 500 
7 500 
7 500 
6 600 
6 600 
,6 600 
6 600 

21 600 
4*800 
3 600 
2 700 
2 100 
4 200 
1 800 
3 000 

Antalya Mebusu Denizli Mebusu İzmir Mebusu Diyarbakır Mebusu 
K. Akmantar M. Karasan D. Akbel M. H. Ünal 

Diyarbakır Mebusu Edirne Mebusu 
H. Turgut M. Sarol 
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Bütçe Encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esâs No. 1/268 
Karar No. 48 

Yüksek 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 29 . XI . 1958 tarihli ve 71-820/ 
3202 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmiş olmakla Ma
arif Vekili, Üniversite rektör ve dekanları ve 
Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır, oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Üniversite 1959 malî yılı bütçesini encüme
nimiz namına tetkik eden raportörler heyetinin 
ihzar etmiş oldukları rapor mütalâa edildikten 
ve Üniversitenin faaliyeti ile alâkalı., sualler 
Hükümet ve Üniversite mensupları tarafından 
cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve mad
delerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Üniversitenin 1959 malî yılı bütçesinin mas
raf tertiplerini gösteren (A/l) işaretli cetvel 
yekûnu geçen yıla nispetle 1 985 835 lira faz-
lasiyle 16 958 084 ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 70 001 lira faz-
lasiyle 4 633 001 lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiş bulunmakta olup fasıl ve mad
delerde görülen artış ve eksilişlerin mucip se
bepleri Hükümet gerekçesinde her fasıl ve mad
de hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiştir. 

(A/l) işaretli cetvelin fasıl ve-maddelerinin 
tetkikinde üniversite fakültelerine ilâvesi kabul 
edilen teknisiyen kadroları ve ceman 653 250 li
ralık tahsisatın ilâvesi gerektiği anlaşılan Zi
raat makinaları muayene ve araştırma merkezi 
ile teknik okul kimya şubesinin yeni tesis edi
len ateyle ,ve lâboratuvarı için (D) cetveline 
ilâvesi kabul olunan kadroların karşılığı bulu
nan ceman 256 575 liranın, 202 nci ücretler fas
lının alâkalı maddelerine, 74 375 liranın 203 
ncü geçici hizmetliler ücreti faslına, 307 nci har
cırahlar faslının 24 ncü makina fakültesi muvak
kat vazife harcırahı maddesine 8 000 liranın 
ilâvesi uygun görülmüş ve ziraat makinaları 
muayene ve araştırma merkezi için kabul olu-

(S . Sa; 

i mazbatası 

i . U . 1959 

Eeisliğe 

nan ilâve tahsisatlar alâkalı fasıllara intikal et
tirilmiş olduğundan 436 nci fasıldan 80 000 li
ranın tenzili uygun görülmüş ve bu suretle 
(A/l) işaretli cetvel yekûnu encümenimizce 
17 217 034 lira olarak tesbit ve kabul edilmiş
tir. 

Yatırım kısmını ihtiva eden (A/2) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan tet-
kikatta 741 nci bina yapımı maddesine 400 000 
ve 751 nci satmalmacak makina, alât ve malze
meler faslının 14 ncü Makina Fakültesi madde
sine de 100 000 liranın ilâvesi hususunda rapor
törler tarafından töklif ve Üniversite mensup
ları tarafından teyidedilmiş olmakla encümeni
mizce de kabul edilmiş ve bu suretle (A/2) işa
retli cetvel yekûnu 5 133 001 lira olarak tes
bit edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1959 yılı va
ridatını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ge
çen yıla nispetle 1 155 836 lira fazlasiyle 
21 591 085 lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
teklif edilmiş bulunmakta olup bu varidatın 
17 666 084 lirası Umumi bütçeden verilecek 
tahsisattan 2 500 000 lirası eski yıllardan dev
reden nakit mevcudundan ve geriye kalan mik
tarı Üniversitenin çeşitli gelir kaynaklarından 
tahassul. etmektedir. 

Varidat cetvelinin fasıl ve maddeleri üzerin
de yapılan incelemelerde 3 ncü çeşitli varidat 
faslının 1 nci kitap satışından elde' edilecek va
ridat maddesine mevzu tahsisata 1959 yılında 
tahakkuk edeceği tahmin edilen 75 000 ve 5 nci 
eski yıllardan devreden nakit faslına da 683 950 
ve yapılan ilâvelerin karşılığını teşkil etmek 
üzere 1 nci umumi bütçeden verilecek tahsisat 
faslına da 1 000 000 liranın ilâvesi kabul edil
miş ve bu suretle (B) işaretli cetvel yekûnu da 
encümenimizce 22 350 035 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, cet
vellerde yapılan rakam değişiklikleri madde 
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metnine aksettirilmek suretiyle tâdilen ye mütaa-
kıp maddeleri ise Hükümetin teklifi veçhile ay
nen kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvel
lerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. tînal 
Artvin 

//. Çeltikçioğlu 
Bolu 

S. Bitir 
Denizli 

A. B. Karaca 

Reis V. 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Çorum 
//. Bulgurlu 

Denizli 
•M. Karasan 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 

Antalya 
K. Akmantar 

Balıkesir 
M.H. Timurtas 

Çorum 
Y. Gürsel 
Diyarbakır 
H. Turgut 

Elâzığ 
H. Müftügü 

Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 

N. Kırşan 
İstanbul 

N. N. Yücel 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Niğde 

B. Gür soy 
Rize 

M. öndl 
Sinob 

Ö. özen 

Erzincan 
B. Bayındır 

İsparta 
T. Tığlı 
İstanbul 
1. Sevel 

îzmir 
D. Akoel 
Kırşehir 

F. Yalçın 
Manisa 

8. Mıhçıoğlu 
Rize 

H. Agun 
Siird 

B. Erden 
Yozgad 

T. Alpay 

Eskişehir 
M. Başkurt 

İstanbul 
M. Erdener 

İstanbul 
M. Şellefyan 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 
* Kocaeli 

C. Tüzün 
Nevşehir 
İV. önder 

Rize 
/. Akçal 

Siird 
M. D. Süalp 
Zonguldak 
H. Timur 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959; bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 17 217 034 lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 5 133 001 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 22 350 035 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

istanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 16 958 084 lira ve yatırım masrafları 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 4 633 001 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
21 591 085 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1959 Bütçe yılında elde edilecek varidat çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretlic etvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahi
yetteki hizmetler için İcra Vekilleri Heyeti kara
rı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi 
yıl bütçesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1959 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve İ958 yılı Bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçları, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 

MADDE 3. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hü. 

göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

II. Şamam, 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Mendei'es 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Eritmen 

Güm. yo înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

\ Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

B. E. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Rektörlük 
12 İnşaat 
13 Mimarlık 
14 Makina 
15 Elektrik 
16 Maden 
17 Teknik Okulu 
20 Açık ımaaşı 

Fakültesi 

» 

114 750 
807 500 
620 075 
834 275 
593 300 
454 325 
541 475 
9 138 

114 750 
801 550 
592 025 
834 275 
584 800 
448 375 
541 475 
8 075 

114 750 
801 550 
592 025 
834 275 
584 800 
448 375 

1 541 475 
8 075 

202 
21 
22 
23 
24 

' 25 
26 
27 

203 
204 

11 
12 

. 13 
14 
15 
16 
17 

t ' ; ' •" •• •' -

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden y> 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve 
larla bunlara yardımcı 
nelin ücretleri 
Rektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl 
."3 .r • . - S * - * * 

uzman 
ı perso-

yekûnu 

4 974 838 

637 925 
637 075 
140 675 
905 250 
535 500 
411 825 
329 375 

3 597 625 

420 950 

60 000 
101 400 
84 000 

229 500 
163 475 
180 475 
12 000 

830 850 

4 925 325 

651 950 
659 175 
161 925 
926 500 
556 750 
433 075 
350 625 

3 740 000 

420 950 

100 000 
169 000 
140 000 
382 500 
272 500 
300 800 
20 000 

1 384 800 

4 925 325 

651 950 
669 800 
161 925 
988 000 
567 375 
443 700 
513 825 

3 996 575 

495 325 

100 000 
169 000 
140 000 
382 500 
272 500 
300 800 
20 000 

1 384 800 

(S. Sayısı : 45) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

II - Başka haklar 
206 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 
30 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Rektörlük memurları çocuk 
zammı 
înşaat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Mimarlık Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Makina Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Elektrik Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Maden Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Teknik Okulu memurları ço
cuk zammı 
Doğum yardımı * 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

5 000 
Ş 

5 400 

5 000 

6 500 

3 600 

3 480 
# 

1 500 
4 500 
6 000 

40 980 

5 000 

7 500 

5 500 

8 500 

4 500 

5 000 

3 000 x 

5 000 
6 000 

50 000 

* 
5 000 

7 500 

5 500 

8 500 

4 500 

5 000 

3 000 
5 000 
6 000 

50 000 

207 

209 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunim 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 7 500 1 500 1 500 

11 

12 
13 
14 
15 

5484 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

332 813 
60 512 
12 000 
15 000 
60 000 

480 325 

• • . • • ; > 

328 350 
59 700 
12 000 
15 000 
60 000 

475 050 

328 350 
59 700 
12 000 
15 000 
60 000 

475 050 

(S. Sayısı : 45) 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

12 
13 
14 
15 
16 

Tahsisatın nev'i 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
îhşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 395 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

17 163 

36 768 

174 000 
115 800 
205 800 
99 600 
97 800 

698 000 

1959 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 395 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

39 155 

174 000 
121 800 
185 000 
99 600 
90 000 

670 400 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

5 395 
2 842 
2 84? 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

39 155 

174 C0O 
121 800 
185 000 
99 600 
90 000 

670 400 

Emekli, dul ve yetim maaşları 20 250 20 250 20 250 
Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirtileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 75 000 120 000 120 000 
4936 sayılı Üniversiteler Ka- r 

nununun 55 nci maddesi gere
ğince verilecek ücretler 

12 İnşaat Fakültesi 60 000 80 CO0 80 000 
13 Mimarlık » 2 500 2 500 2 500 
14 Makina » 30 000 45 000 45 000 
15 Elektrik » 30 000 40 000 40 000 
16 Maden >> 22 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 144 500 207 500 207 500 

İkinci kısım yekûnu 11 322 586 12 054 930 12 385 880 

(S. Sayısı : 45) 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
£l 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Rektörlük kırtasiye 
inşaat Fakültesi kırtasiye 
Mimarlık Fakültesi kırtasiye 
Makina Fakültesi Jartasiye 
Elektrik Fakültesi kırtasiye 
Maden Fakültesi kırtasiye 
Teknik Okulu kırtasiye 
Rektörlük döşeme 
İnşaat Fakültesi döşeme 
Mimarlık Fakültesi döşeme 
Makina Fakültesi döşeme 
Elektrik Fakültesi döşeme 
Maden Fakültesi döşeme 
Teknik Okulu döşeme 
Rektörlük demirbaş 
İnşaat Fakültesi demirbaş 
Mimarlık Fakültesi demirbaş 
Makina Fakültesi demirbaş 
Elektrik Fakültei demirbaş 
Maden Fakültesi demirbaş 
Teknik Okulu demirbaş 
Rektörlük öteberi masrafları 
înşaat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Mimarlık Fakültesi öteberi 
masrafları 
Makina Fakültesi öteberi mas
rafları 
Elektrik Fakültesi öteberi 
masrafları 
Maden Fakültesi öteberi mas
rafları 
Teknik Okulu öteberi masraf
ları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 
1 500 

750 
1 300 
1 000 
1 000 
3 500 
4 000 

10 000 
3 000 
4 000 
4 000 
8 000 

20 000 
5 000 
8 000 
3 000 
3 000 
4 000 

10 000 
20 000 
45 000 

3 750 

3 750 

7 500 

5 000 

3 750 

12 500 
100 000 
160 000 

458 800 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

4 000 
3 000 
1 250 
2 500 
1 500 
1 500 
6 000 
4 000 

10 000 
3 000 
4 000 
4 000 
8 000 

20 000 
5 000 
8 000 
3 000 
3 000 
4 000 

10 000 
20 000 
56 000 

5 000 

4 500 

9 500 . 

6 000 

4 500 

15 000 
100 000 
275 200 

601 450 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

4 000 
3 000 
1 250 
2 500 
1 500 
1 500 
6 000 
4 000 

10 000 
3 000 
4 000 
4 000 

' 8 000 
20 000 

5 000 
8 000 
3 000 
3 000 
4 000 

10 000\ 
20 .000 

* 56 Ö00 

5 000 

4 500 

9 500 

6 000 

* 4 500 

15 000 
100 000 
275 200 

601 450 

(S. Sayısı; 45) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 înşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Rektörlük posta ve telgraf 
masrafları > 

12 înşaat Fakültesi posta ve telg
raf masrafları 

13' Mimarlık Fakültesi posta ve 
telgraf masrafları 

14 Makina Fakültesi posta ve 
telgraf masrafları 

15 Elektrik Fakültesi posta ve 
'telgraf masrafları 

16 Maden -Fakültesi posta ve 
* "telgraf masrafları 

â 17 Teknik Okulu posta ve telg
raf masrafları 

21 Rektörlük telefon masrafları 
22 înşaat Fakültesi telefon mas

rafları 
23 Mimarlık Fakültesi telefon 

masrafları 
24 Makina Fakültesi telefon 

masrafları 
25 Elektrik Fakültesi telefon 

masrafları * 
26 Maden Fakültesi telefoıî mas- A 

rafları 
27 Teknik Okulu telefon masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

'(S. Sayi! 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

6 000 
2 600 
1 000 
1 700 
1 500 
1 000 
5 000 

18 800 

8 000 
2 600 
1 500 
2 500 
2 000 
1 500 
7 500 

25 600 

8 000 
- 2 600 

1 500 
• 2 500 
2 000 
1 500 
7 500 

25 600 

* 

3 200 

650 
650 
800 
650 
550 

1 300 
35 000 

750 
750 
750 

1 000 

1 000 

2 000 

49 050 

3 200 

750 
750 
800 
750 
750 

1 600 
50 000 

750 
750 
750 

1 000 

1.000 

2 000 

64 850 

3 200 

750 
750 
800 
750 
750 

1 600 
50 000 

750 
750 
750 

1 000 

1 000 

2 000 

64 850 

>. 45) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
21 Rektörlük muvakkat vazife 

harcırahı 
22 înşaat Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
23 Mimarlık Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
24 Makina Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
25 Elektrik Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
26 Maden Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
27 Teknik Okulu muvakkat vazi

fe harcırahı 
41 Rektörlük ecnebi memleketler 

harcırahı 
42 İnşaat Fakültesi ecnebi mem

leketler harcırahı 
43 Mimarlık Fakültesi ecnebi 

memleketler harcırahı 
44 Makina Fakültesi ecnebi mem

leketler harcırahı 
45 Elektrik Fakültesi ecnebi mem

leketler harcırahı 
46 Maden Fakültesi ecnebi mem

leketler harcırahı 
47 Teknik Okulu ecnebi .memle

ketler harcırahı 
52 înşaat Fakültesi ecnebi pro

fesör ve uzman harcırah ve sa
ir* masrafları 5 000 5 000 5 000 

53 Mimarlık Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzman harcırah ve 
sair masrafları 

54 Makina Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve 
«air masrafları 

55 Elektrik Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve 
sair masrafları 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

29 000 

500 
7 000 

5 000 

4 000 

5 000 

4 000 

5 000 

2 500 

' 4 000 

54 000 

43 640 

54 000 

43 640 

, 32 730 

7 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

44 500 

750 
8 750 

* 
•6 250 

5 000 ' 

6 250 

5 000 

6 250 

3 125 

10 000 

135 000 

109 100 

135 000 

109 100 

81 825 

18 750 

44 500 

750 
8 750 
6 250 

5 000 

14 250 

5 000 

6 250 

3 125 

10 000 

135 000 

109 100 

135 000 

109 100 

81 825 

18 750 

6 000 

15 000 

10 000 ' 

6 000 

15 000 

10 000 

6 000 

15 000 

10 000 

( S. Sayısı : 45) 



— 24 — 

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Ilûkümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

56 Maden Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair 
•masrafları 15 000 15 000 15 000 

72 İnşaat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
sair masrafları 25 000 25 000 25 000 

73 Mimarlık Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcı
rah ve sair masrafları 15 000 15 000 15 000 

74 Makinâ Fakültesi yurt içi 
araştırma, ve inceleme harcı
rah ve sair masrafları 25 000 25 000 25 000 

75 Elektrik Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcı
rah ve sair masrafları 15 000 15 000 15 000 

76 Maden Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 25 000 25 000 25 000 

77 Teknik Okulu yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
sair masrafları . 10 000 10 000 .10 000 

Fasü yekûnu 438 510 806 150 814 150 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 6 000 6 000 6 000 

Taşıt masraftan 
71 Taşıt işletme masrafları 
72 Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

4 000 
2 000 

6 000 

1 006 160 

6 000 
3 000 

9 000 

1 557 550 

6 000 
3 000 

9 000 

1 565 550 

(S. Sayısı : 45) 
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Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira • Lira 

Temsil masrafları 17 000 7 000 7 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu- » 
nün 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
G-eriverilecek paralar 
Mahkeme hare ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vergi ve resimler 
Laboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

înşaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrafları 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 

1 000 
7 500 

8 500 

2 000' 

80 000 
20 0QP 

220 000 
150.000 
100 000 
50 000 

620 000 

7 000 

45 000 

1 000 
7 500 

8 500 

2 000 

120 000 
30 000 

330 000 
215 000 
150 000 
85 000 

930 000 

7 000 

45 000 

1 000 
7 500 

8 500 

2 000 

120 000 
30 000 

330 000 
215 000 
150 000 
85 000 

930 000 

7 000 

45 C00 
înşaat Fakültesi Su îşleri 
Araştırnla Kurumu her çeşit 
masrafları 6 000 6 000 6 000 
Isı Tekniği ve Ekonomisi 
Araştırma Kurumu her çeşit 
masrafları 23 000 23 000 23 000 

(S. Sayısı •. 45 ı 
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F. M. s Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

70 000 

40 000 

40 000 

80 000 

50 000 

55 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

70 000 

40 000 

40 000 

80 000 

50 000 

55 000 

kabul ediletı 
Lira 

70 000 

40 000 

40 000 

80 000 

50 000 

55 000 

425 UNESCO teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi Î.T.Ü. ye veri
len Sismoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 

426 Î.T.Ü. Sivil Havacılık Enstitü
sünün her çeşit masrafları 

427 Î.T.Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi her çeşit masrafları 

428 Î.T.Ü. Hidrojeoloji Enstitüsü 
1 her çeşit masrafları 

429 Motorlar Enstitüsü her çeşit 
masrafları 

430 Malzeme ve îmal Usulleri 
Enstitüsü her çeşit masrafları 

431 Türk Gemi Endüstrisini iler
letme Enstitüsü her çeşit mas
rafları 55 000 55 000 55 000 

432 Bevnelmilel Staüver Öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

12 
16 
17 

her çeşit masraflar! 
Cigre Türkiye Merkezi her çe
şit masrafları • 
Elektroteknik Kurumu her 
çeşit masrafları 
Telekomünikasyon Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
Ziraat Makinaları Muayene 
ve Araştırma Merkezi her 
çeşit masrafları 
Türk Otomatik Kontrol Kuru
mu her çeşit masrafları 
Topografya ve Jeoloji kampla
rı her çeşit masrafları 
İnşaat Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Tekndk Okulu 

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısı : 

10 000 

2 000 

5 000 

5 000 

100 000 

0 

35 000 
30 000 
15 000 

80 000 

: 45) 

10 000 

2 000 

5 000 

5 000 

100 000 

5 000 

42 000 
30 000 
18 000 

90 000 

10 000 

2 000 

5 000 

5 000 

20 000 

5 000 

42 000 
30 000 
Î8 000 

90 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

448 

451 

6696 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi gereğince verilecek ücret
ler 
Yayın masrafları 

2 500 2 500 

452 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

12 
13 
14 

Rektörlük satınalma ve abone 
İnşaat Fakültesi satınalma ve \ 
abone * 
Mimarlık Fakültesi satınalma 
ve abone 
Makina Fakültesi satınalma 
ve abone 
Elektrik Fakültesi satınalma 
ve abone 
Maden Fakültesi satınalma 
ve abone 
Teknik Okulu satınalma ve 
abone 
Rektörlük başka her çeşit mas
rafları 
înşaat Fakültesi başka her çe
şit masrafları 

- Mimarlık Fakültesi başka her 
çeşit masrafları 
Makina Fakültesi başka her 
çeşit masrafları 
Elektrik Fakültesi başka her 
çeşit masrafları 
Maden Fakültesi başka her çe
şit masrafları • 
Teknik Okulu başjka her çeşit 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masraf
ları 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 

38 500 

40 000 

25 000 

60 000 

35 000 

35 000 

35 000 

50 000 

105 000 
* 

44 000 

110 000 

70 000 

45 000 

48 000 

740 500 

15 000 
10 000 
20 000 

57 750 

60 000 

37 500 

90 000 

52 500 

52 500 

52 500 

75 000 

157 500 

m ooo '• 
165 000 

105 000 

67 500 

72 000 

1 110 750 ., • 

30 000 
20 000 
40 000 

57 750 

60 000 

37 500 

90 000 

52 500 

52 500 

52 500 

75 000 

157 500 

66 000 

165 000 

105 000 

67 500 

72 000 

1 110 750 

30 000 
20 000 
40 000 

(S. Sayısı: 45) 
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15 
16 
17 

Tahsisatın nev'i 

Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira, 

15 000 
13 000 

1 

73 001 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 
26 000 

1 

146 001 

30 000 
26 000 

1 

146 001 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

11 Rektörlük milletlerarası ku
rum ve derneklere katılma 
payı V 2 500 9 350 9 350 

0 1958 de istanbul'da toplana
cak Beynelmilel stajyer öğren
ci mübadelesi konferansının 
her çeşit masrafları 35 000 0 0 

21 Rektörlük kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 3 000 9 000 9 000 

22 înşaat Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 6 000 18 000 18 000 

23 Mimarlık Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 4 000 12 000 12 000 

24 Makina Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek- * 
lerin harcırah ve masrafları 6 000 18 000 18 000 

25 Elektrik Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 4 000 12 000 12 000 

26 Maden Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 4 000 12 000 12 000 

27 Teknik Okulu kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 2 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 
Kurslar umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

66 500 

17 000 
15 000 

2 232 501 

96 350 

17 000 
15 000 

3 023 101 

96 350 

17 COO 
"15 COO 

2 943 101 

(S, Sayısı: 45) 
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1958 
Y ı l ı 

tahsisatı ( 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

/ . 

501 
502 

505 

601 

602 

603 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

10 1954 - 1957 yılları bordan 
20 1928 - 1953 » » 

1 000 

1 
1 

Teknik Üniversite ve Teknik 
Okulu Talebe birliklerine yar
dım 

11 
17 

1 000 

1 
1 

1 000 

1 
1 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

Altıncı kısım - Yardımlar, 

Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 
İnşaat Fal 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Teknik Okulu 

kültesi 
» 
»• 
»* 
» 

Fasıl yekûnu 

2 

88 500 

89 502 

| 
18 000 
12 000 " 
16 500 
12 000 
7 000 

25 000 

90 500 

2 

1 

1 003 

18 000 
"- 12 000 

.16 500 
12 000 
7 000 

25 000 

90 500 

2 

1 

1 003 

18 000 
12 000 
16 5Ö0 
12 000 
7 000 

25 000 

90 500 

Üniversite Talebe Birliği 
Teknik Okulu Talebe Birliği 

Fasıl yekûnu 

Talebe kantinlerine yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

4 000 
2 000 

6 000 

225 000 

321 500 

4 000 
2 000 

6 000 

225 000 

321 500 

4 000 
2 000 

6 C00 

225 000 

321 500 

(S . Sayısı : 45 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 11 322 586 12 054 930 12 385 880 
Üçüncü kısım yekûnu - 1 006 160 1 557 550 1 565 550 
Dördüncü kısım yekûnu 2 232 501 3 023 101 2 943 101 
Beşinci kısım yekûnu 89 502 1 003 1 003 
Altına kısım yekûnu 321 500 321 500 321 500 

UMUMÎ YEKÛN 14 972 249 16 958 084 17 217 034 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onanmı ve küçük yapılar 250 000, 250 000 250 000 
711 

731 
741 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Makina, alet ve 
nmı 

) malzeme ona-

İnşaat Fakültesi 
Mimankk 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Teknik Okulu 

I I - Satmalına, 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Arsa bedeli 
Bina yapımı 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
40 000 
15 000 

210 000 

300 000 
1 700 000 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
40 000 
15 000 

210 000 

1 
600 000 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
40 000 
15 000 

210 000 

1 
1 000 000 

( S, Sayısı : 45) 
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M. Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
l ira * Lira Lira 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

özel Kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvarlarının tesis ve 
inşası 
Satmalmacak makina, alet ve 
malzemeler 
Rektörlük 
İnşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Teknik Okulu 

Fakültesi 
y> 
» 
» 

0 

20 000 
410 000 
40 000 
583 000 
480 000 
200 000 
350 000 

1 500 000 

20 000 
410 000 
40 000 
583 000 
480 000 
200 000 
300 000 

1 500 000 

20 000 
410 000 
40 000 
683 000 
480 000 
200 000 
300 000 

Fasü yekûnu 2 083 000 2 033 000 2 133 000 

Taşıt satmalına 

Yatırımlar yekûnu 

20 000 40 000 40 000 

4 563 000 4 633 001 5 133 001 

s 

(S. Sayısı : 45) 
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B CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 

1 Yatıranlar dışındakiler için 
verilenler ; 11 507 333 13 033 083 12 533 083 

2 Yatırımlar için verilenler 5 363 000 4 633 001 5 133 001 

Fasü yekûnu 16 870 333 17 666 084 17 666 084 

2 Harçlar, (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) x 550 000 700 000 700 000 

3 Çeşitli varidat 
1 Kitap satışından elde edilenler 100 000 125 000 200 000 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc

retleri 304 010 500 000 500 000 
3 Diğer çeşitli varidat ' 80 000 100 000 100 000 

Fasü yekûnu 484 010 725 000 800 000 

4 Bağışlar 1 1 1 
5 Eski yıllardan devredilen nakit 2 430 905 2 500 000 3 183 950 

UMUMÎ YEKÛN 20 335 249 21 591 085 22 350 035 

(S. Sayısı - 45 ) 
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CETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanon 13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

\ 

Gk Memuriyetin riev'i 

D - CETVELİ 

Aded Ücret | Ot. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Rektörlük Bürosu 

1 Sekreter (Yabancı dil bilir) 

Genel Sekreterlik 

i Spiker 
5 Matbaa Memuru 

Saünalma ve tahakkuk 

4 Daktilo 
5 Memur 

, Zat İşleri Müdürlüğü 

5 Memur 

» 

Yazt îşleri Müdürlüğü 

5 Memur (Yabancı dil bilir) 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Memur 
4 Daktilo 

Kütüphane Müdürlüğü 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Memur 

4 Daktilo 

475 
400 

300 
300 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

.300 
300 

400 
350 
300 
225 
200 

l 400 
1 300 
1 350 
1 300 
1 150 

1 350 
1 300 
1 200 
1 200 

Muhasebe Müdürlüğü 

5 Memur 

4 Daktilo 

Merkez Bakım Servisi 

1 Şef Teknisiyen 
5 Memur 
4 Daktilo 
2 Elektrik tesisatçısı 

' Telefon tesisatçısı 
Usta 

> 

Kaloriferci ustası 

Boyacı ve badanacı 
Santralci 

» 
3 Başbahçıvan 

6 itfaiyeci 
» 

Başhademe 
Hademe 

2 
3 
3 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
4 

400 
350 
3Ö0 
250 
225 
250 

625 
225 
225 
350 
350 
300 
225 
175 
125 
300 
175 
150 
125 
250 
200 
175 
200 
175 
200 
200 
150 
125 
100 

(S. Sayısı : 45) 



G. Memuriyetin nev*i 
- 3 4 -

Aded Ücret ı G 

Bekçi 

» 
Kapıcı 
Hastabakıcı 
Doktor 
Hastabakıcı 
Şoför 

Yekûn 

1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

78 

175 
125 
100 
150 
225 
150 
175 
250 

Sismoloji Enstitüsü 

1 Teknisiyen (Sismolog taşrada) 
» (Sismolog merkezde) 

Sismolog (Uzman yardımcıcı 
Y. D. B.) 
Teknisiyen (Elektrik) 

> (Mekanik) 
» 

Desinatör 
Jeolog yardımcısı 
Sekreter (Yabancı dil bilir) 
Memur 

5 Laborant (Merkezde) 
6 Hademe (Taşrada) 

•» •» 
» (Merkezde) 

Sivil Havacılık Enstitüsü 

1 Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

5 Memur 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

Yekûn 

Yekûn 19 

625 
625 

625 
550 
550 
350 
350 
200 
350 
350 
225 
125 
100 
125 

625 
400 
400 
350 
300 
250 
300 

}. 

1 

4 
5 

Memuriyetin nev'i Ac 

Teknik Haberleşme Merkezi 

Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

> 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur 

led 

1 
2 
4 
1 
1 
1 

Ücret 

625 
400 
350 
300 
250 
225 

Yekûn 10 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

1 Hidrojeolog teknisiyeni 
Teknisiyen 

5 Memur 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kütüphaneci (Yabancı dil bilir) 
Arşivciy 

Şoför 
> 

Hademe 

625 
475 
400 
350 
350 
350 
350 
250 
225 
125 

Yekûn 14 

Beynelmilel Stajyer öğrenci Mübadelesi 
Türkiye Merkezi 

5 Memur 
1 Teknisiyen 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

1 550 
1 475 
1 350 

Yekûn 

İnşaat Fakültesi 

1 Teknisiyen 
Yapı elemanları teknisiyeni 
Şef teknisiyen 
Baraj model teknisiyeni 

o Teknisiyen 

33 625 
2 625 
1 550 
1 475 
1 475 

(S . Sayısı : 45) 
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& Memuriyetin nevi Aded Ücret ı G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Desinatör 
Memur 
Marangoz ustası 
Makina ustası 
Duvarcı ustası 
Kârgir model ustası 
Tesisler teknisiyeni 
Usta 
Modelci 
Usta 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Usta 
Fotoğrafçı 
Laborant 
Usta 
Teknisiyen 
Ozalitçi 
Usta 
Laborant 
Usta 
Topoğraf 
Laborant 
Usta 
Laborant ' 
Dağıtıcı x 

îşçi 

Hademe 

Bekçi 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
A 
6 
1 
3 

105 

Zemin Mekaniği Araştırma Kurumu 

İ Şef teknisiyen 
Mütehassıs teknisiyen 

400 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
300 
300 
300 
300 
250 
250 
250 
225 
200 
200 
200 
175 
175 
150 
150 
125 
100 
125 
100 
125 
125 
100 

625 
550 

Su îşleri Araştırma Kurumu 

1 Lâboratuvar teknisiyeni 1 400 

(S. Sayısı : 45) 

Mimarlık Fakültesi 

Teknisiyen 
Modelci 
Usta 

Memur 
• » 

Renkli foto 
Mikrofoto 
Memur 
Laborant 

5 Memur 
2 Lâboratuvar 
6 îşçi 

Makina Fakültesi 

1 Teknisiyen 
2 Atelye şefi. 

Usta 

1 Teknisiyen 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
1 Modelci 

Proje ressamı 
Ressam 

2 Laborant 

6 Hademe 
> 

5 Memur 

1 Makinist 
6 îşçi 

» 

26 

25 
2 
2 
3 
8 
1 
5 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
7 
6 
6 
4 
2 
1 
2 
1 

625 
350 
350 
350 
300 
300 
475 
475 
400 
250 
200 
350 
175 
200 

625 
350 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
175 
250 
150 
225 
475 
350 
250 
175 
150 
125 
125 
100 
150 
250 
200 
150 
125 



3k 

3 
2 

1 

5 

1 

2 

1 
5 
1 

5 
1 
5 
1 
5 

Memuriyetin nev'i 

Bekçi 
Gece bekçisi 
Şoför 
Usta 
Kaynakçı ustası 
Ziraat teknisiyeni 

» makinaları ateyle şefi 
» makinisti 

Döküm teknisiyeni 
Oto tamir teknisiyeni 
Kaynakçı teknisiyeni 
Memur 

» 
Eessam 

% 
9 

Tornacı ustabaşısı 
Tesviyeci ustabaşısı 
Ustabaşı 
öğrenci staj işleri şefi 
Memur 
Hassas aletler teknisiyeni . 
Kazan teknisiyeni 
Dizel teknisiyeni 
Motolografi teknisiyeni 
Su türbünleri teknisiyeni 
Gemi model teknisiyeni 
Teksitil teknisiyeni 
Ziraat aletleri teknisiyeni 
Memur 
Tezgâh atelye şefi 
Memur 
Ziraat makinaları teknisiyeni 
Memur 

Yekûn 

Aded 

2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 

—_— 
138 
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Ücret 

125 
125 
175 
300 
250 
400 
350 
300 
400 
400 
400 
350 
300 
550 
475 T l 1/ 

475 
475 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
350 
350 
350 
350' 
350 
350 
300 
300 
250 

Isı Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Kurumu 

1 

.., 

1 

Teknisiyen 
Proje ressamı 
Teknisiyen 

Yekûn 

Motorlar Enstitüsü 

Teknisiyen 

1 
1 
1 

3 

1 

625 
550 
475 

625 

( S . Say 

G. 

4 
1 
2 

6 

1 
4 
1 

"" 2 

6 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Atelye şefi 
Usta 
Laborant 

» 
îşçi 
» 

Yekûn 

Aded 

1 
2 
3 
1 
1 
4 
2 

15 

Malzeme ve îmal Usulleri Enstitüsü 

Teknisiyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Atelye şefi 
Usta 
Laborant 

» 
ÎŞÇİ 

» 

1 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 

14 

Ücret 

300 
300 
250 
200 
175 
150 
125 

625 
300 
300 
250 
200 
175 
150 
125 

Türk Gemi'Endüstrisini İlerletme Enstitüsü 

1 
4 
1 
2 

6 

Teknisiyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Atelye şefi 
Usta 
Laborant 

îşçi 
» 

Ziraat Makinaları Muayene 
Araştırma Merkezi 

Yabancı dil bilen sekreter 
Bekçi 
Hademe 
Ressam 

İSİ : 4 5 ) 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 

14 

ve 

1 
3 
2 
1 

625 
300 
300 
250 
200 
175 
150 
125 

550 
200 
150 
625 



G. Memuriyetin nev'i 
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Aded Ücret | G. 

Ziraat makinaları operatörü 1 
» » » (*) 2 
» » teknisiyeni (#) 1 

Hassas âletler uzmanı (*) 1 
Tornacı teknisiyen (*) 1 
Tesviyeci teknisiyen (*) 1 
Kaynakçı teknisiyen (*) 1 

Elektrik Fakültesi 

Elektroteknik Kurumu 

5 Memur 

475 
475 
625 
625 
550 
550 
550 

1 

5 
4 

5 

2 

5 
2 

6 

4 

Teknisiyen 
» 

Harita ressamı 
Ressam 
Memur 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
Memur 

» 
Laborant 

» 
» 

Usta 
Laborant 
Usta /-
Memur 
Laborant 

» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

Bekçi 

Ciğre Türkiye Merkezi 

Daktilo (yabancı dil bilir) 

«26 
12 

1 
1 
2 
2 
1. 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
4 
2 

12 
2 
2 
4 
7 
2 
3 
2 

98 

' 1 

625 
400 
400 
350 
250 
300 
350 
250 
350 
300 
300 
250 
225 
225 
200 
175 
175 
150 
125 
125 
100 
125 
100 
125 

350 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

350 

(*) 5 er aylık. 

Maden Fakültesi 

1 Teknisiyen 
Şef teknisiyen 
Teknisiyen 

» 
Haritacı (Desinatör) 
Sürveyan 
Ressam 
Atelye şefi 

4 Daktilo (yabancı dil bilir) 
Daktilo 

5 Memur 
•» 

2 Usta 
» 

Laborant 
t » 

6 Dağıtıcı 
ÎŞÇİ 

» 
3 Şoför 
6 Hademe 

Teknik Okulu 

1 Şef teknisiyen 
Marangozhane şef teknisiyen 
Duvarcılık şef teknisiyeni 
Talaş kaldırma şef teknisiyeni 
Kuvvet makinaları teknisiyeni 
Teknisiyen 
I&ynak teknisiyeni 
Teknisiyen \ 

Desinatör 
2 Usta 

» 
•» 

Laborant 

» 
9 

16 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
3 

1 
1 
6 
3 

14 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
7 

82 

625 
550 
475 
250 
400 
300 
350 
350 
300 
250 
250 
200 
300 
200 
175 
150 
125 
125 
100 
225. 
125 
100 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
2 
2 
3 
2 
3 

625 
625 
625 
550 
550 
550 
550 
475 
400 
350 
400 
350 

• 300 
250 
300 
250 
225 
200 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Memuriyetin nev'i 

Memur 
Hastabakıcı 
Daktilo 

» (Yabancı dil bilir) 
Kaloriferci 
Şoför 
Başb ademe 
Gece bekçisi 
Hademe 

> 
Bah civan 
tşçi 

Aded Ücret 

4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
11 
1 
3 

350 
225 
250 
350 
350 
250 
125 
125 
100 
125 
125 
125 

77 

G. Memuriyetin nev'i 

Kimya lâboratuvarı Şef Tek. 
Tesviyehane şef Tek. 
Bobinaj ve motor atel. Ş. Tek. 
Dökümhane şef Tek. 
Merkez bakım şef Tek. 
Elektrik teknisiyeni 
Döküm teknisiyeni 
Sıhhi tesisat teknisiyeni 
Telefon teknisiyeni 
Laborant 
Ambar memuru 
Santralci 
İtfaiyeci 
Başhademe 
Kapıcı 
Dağıtıcı 
îşçi 

F. M. 

203 
204 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlarla 
bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Eektörlük 
İnşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

Kanun No. 
G - CETVELİ 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 
7146 İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 

Maden Fakültesinin binalariyle lâ-
boratuvarlarının inşa ve tesisi hak
kındaki 6034 sayılı Kanuna ek Ka
nun. 

(S. Sayısı: 45) 



D. 

3 
5 
6 
7 

9 
10 

2 
3 
4 
7 

8 
9 

7 

10 

5 
6 
7 

8 

Memuriyetin nev'i A 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

B) 

Asistan 
» 

Profesör 
» 
» 

Doçent 

B) 

Asistan 
» 

Doçent 

B) 

Asistan 

Doçent 
» 
> 

B) 

Asistan 

İnşaat Fakültesi 

A) Öğretim üyesi 

öğretim yardımcılarıs 

Mimarlık Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

öğretim yardımcıları 

Mdkina Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

öğretim yardımcıları 
• 

Elektrik Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

öğretim yardımcıları 

L 
- 3 9 -

. CETVELİ 

dedt Aylık 

3 
1 
2 
4 

4 
24 

2 
3 
1 
4 

5 
10 

5 

5 

1 
5 

10 

8 

100 
80 
70 
60 

40 
35 

125 
100 
90 
60 

50 
40 

60 

35 

-

80 
70 
60 

50 

D. 

9 
10 

2 
3 

7 
8 
9 

10 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
8 
7 
8 

12 
11 
11 

Memuriyetin nev'i A 

Asistan 

Profesör 
» 

B) 

Asistan 

» 
» 

Maden Fakültesi 

A) öğretim üyesi 

öğretim yardımcıları 

Teknik Okulu 

A) öğretim üyeleri 

öğretmen 

» 
» 

B) 

öğretmen 

» % 
» 
» 

öğretim yardımcıları 

yardımcısı 

> 
» 
» 
» 

Atelye öğretmeni 
Okutman 
Uzman 

C) Memurlar 

Büro memuru 
Hesap memuru 
Şube kâtibi 

ded . 

9 
16 

1 
2 

2 
3 
3 
6 

2 
2 
2 
3 
5 
6 
6 

1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Aylık 

40 
35 

125 
100 

60 
50 
40 
35 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 

70 
60 
50 
40 
35 
30 
50 
60 
50 

25 
30 
30 
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R - CETVELİ 

(Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr kanuna bağlı (R) işaretli cetveldeki fo. 
mül aynen uygulanır.) 

Fasıl 301 - Madde 21 - 31 - 42 —- Büro masrafları 
Misafir lojmanının gerektirdiği masraflar da bu tertiplerden yapılır. 

Fasıl 307 - Madde 72 - 77 — Yurt içi araştırma ve inceleme harcırah ve masrafları 
Araştırma ve inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğrencilere muayyen tarifeli vasıta

larda ikinci mevki Jnlet ücreti ve 'gayrimuayyen tarifeli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile seyahatler 
müddetince 6245 sayılı Kanunla tesbit edilen asgari yevmiye haddini geçmemek şartiyle fakülte
ler yönetim kurullarının belirtilecek zaruri masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Lâboratuvar ve atelyeler işletme masrafları 
Lâboratuvar, atelye, kürsü, kurum, dersane ve resimhanelerle proje oda ve salonları ve müstakil 

faslı olmıyan enstitüler içinlflınan her çeşit ders cihazı ile makina, alât ve edevat ve sairenin işle
tilmesi, işletme ile ilgili ecza ve kimyevi maddeler mubayaası, temizlik ve bakımı ile ilgili her çeşit 
masraflar, işletme için alınacak her çeşit malzemenin taşınması yerlerinin değiştrilmesi veya monta
ja ve bunların kullanılması için ihtiyar olunacak masraflarla Gümrük Eesmi ve komüsyon ücretle
ri, bunların 500 lirayı geçmiyen badana işleri, lâboratuvar ve atelyelerde muvakkat olarak çalıştırı
lan uzman ve işçilerin ücretleri, ilân ücretleri lâboratuvar ve atelyelerde yapılan işin ve iş yerinin 
hususiyeti icabı giyilmesi mecburi olan her çeşit giyim eşyası masrafları, lâboratuvar ve atalye ola
rak çalıştırılan otobüslerle diğer vasıtaların istihlâk ettikleri benzin ve her çeşit yağlarla bu vası
taların tamir masrafları, sigorta primleri ve trafik resimleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 - 437 — (432 hariç) Enstitü merkez ve kurumların her çeşit masrafları 
Büro, posta, telgraf ve telefon, yayın, araştırma ve inceleme masrafları, öğretimi ilgilendiren 

malzemelerin satmalınması, tamir ve tâdilleri ile beraber her çeşit işletme masrafları, yurt içi muvak
kat memuriyet harcırahları, yabancı profesör ve uzmanların mukavelelerinde yazılı harcırah ve mas
raflar, lâboratuvarda muvakkaten çalıştırılan işçilerin ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 432 — Beynelmilel stajiyer öğrenci mübadelesi Türkiye merkezi her çeşit masrafları 
Yönetmeliğinde yazılı her türlü masraflarla ecnebi talebelerin memleketimizdeki iskân ve iaşe 

leriyle bunların iş yerleriyle temaslarını temin etmek üzere çalıştırılacak tercüman, işçi gibi 
personelin ücretleri, Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek teknik stajyerlerin yol pa
raları ile bunların dil imtihanlara^ yapacaklarına verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 438 - Madde 12 - 16 - 17 — Topografya ve jeoloji arazi kampları her çeşit masrafları 
Kampta vazifeli öğretim üye ve yardımcılariyle hizmetlilerin harcırah ve yevmiyeleriyle öğren

cilerin 6245 sayılı Kanunla tesbit edilen asgari yevmiyeyi geçmemek şartiyle Fakülteler Yönetim 
Kurullarında belirtilecek zaruri masrafları karşılıkları da bu tertipten ödenir. 

/ 
Fasıl 451 - Madde 21 - 27 — Yayın masrafları 

öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri ile diploma baskı ve yazdırma ücreti, senato karar-
iariyle üye davetiye kartları ve kılavuz, yönetmelikle benzerlerinin baskı ücretleri de bu tertipten 
ödenir. 

(S. Sayısı : 45 ) 

( 



— 41 — 
Fasıl 459 — Spor masrafları 

Her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine' katılacak sporcu ve idarecilerin yolluklariyle, 
-gündelikleri, beden terbiyesi ve spor, temas ve hareketlerinin gerektirdiği her türlü spor malzemele 
ri, eşofman, şort, atlet, forma, kazak, ayakkabılar gibi giyim malzemeleri, top, atma ve atlama spor 
vasıtaları gibi her türlü spor gereçleri, madalya, kupa, şilt, bayrak, flama ve benzeri mükâfatların' 
.alınması, bütün malzemelerin muhafazası, spor temas ve hareketleri için geçici sürelerle kiralanacak 
-jstad, saha veya spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri, oyuncuların ferdî kabiliyetine ve 
;takım oyun bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanlarının ücreti. 

Fasıl 601 — Muhtaç öğrencilere yapılacak yardımlar 
Fakülteler yönetim ve Teknik Okul Kurulunca tesbit edilecek esaslar dâhilinde yapılacak yardım-

Jİar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 603 — Talebe kantinlerine yardım 
Bu tertibe mevzu tahsisatın tevziini Üniversite Yönetim Kurulu yapar. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
20 000 liraya kadar bina, elektrik, havagazı, kalorifer, su ve asansör gibi sabit tesisatın tamir mas

rafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 711 — Makina, alet ve malzemeler onarımı 
Fakültelerin, ders, resim ve proje odaları, kürsü, »lâboratuvar ve atelyelere ilişkin her türlü mal

zeme ve ders alât ve makinalarımn onarımı. 

Fasıl 751 -Madde 1 1 - 1 7 — Satınalınacak makina, alet ve malzemeler 
Rektörlük ve fakültelere bağlı konferans salonu, kürsü, lâboratuvar, atelye dershane, resimha-

»e, proje salonu ve odalarına gerekli ve öğretimle ilgili her türlü cihaz, makina, alât ve edevat, mo
tor ve benzerleri, dershane sıralan, proje masaları, ortelâj, tabure, her çeşit alât muhafaza dolap 
ve vitrinleri, alât muhafaza örtüleri, yazı tahtası, kütüphane ye aparet ile benzerlerinin ve bu yer
ler için eğretimle ilgili yazı, hesap ve teksir makinaları ve bunların her çeşit levazımı ile diğer her 
türlü materyalin alımı ve yaptırılması masrafları ile Gümrük Vergi resimleri, ilân ücretleri, sigorta 
^masrafları somaj, ardiye, vergi, komüsyon, faiz, tazminat masrafları, nakliye ücretleri, ambalaj ve 
smontaj masrafları faslın ilgili maddelerinden ödenir. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1958 yılına ait kadrolar İstanbul Teknik: 

Üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

(Vekiller Heyetinin 11.111.1958 tarih ve 4/10085 sayılı kamriyle) 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 

Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay l i r a K.. 

Geçici hizmetliler ücreti Merkez proje ve kontrol bü
rosu şefi 
Yüksek mimar 
Yüksek mühendis (Statikçi) 

» » (Tesisatçı) 
Başsürveyan 
Sürveyan 
Ressam 
Sekreter 
Daktilo 

Yekûn 

Sismoloji Enstitüsü 
Sismolog mühendis 

» » 

Hidrojeoloji Enstitüsü 
Sondaj tekniği uzmanı 

Yekûn 

Hidrojeoloji Enstitüsü 
Kurs öğretmeni 

Makina Fakültesi 
Gece kaynak kursu öğretmeni 
Gece motor kursu öğretmeni 

Elektrik Fakültesi 
Gece kursu öğretmeni 

1 
5 
2 
3 
1 
4 
1 
1 
1 

19 

1 
1 

1 

10 

4 
4 

875 
875 
875 
875 
750 
550 
475 
350 
250; 

875 
750; 

875 

400 

400 
400-

15 400; 

Yekûn: 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12: 

12: 

9 

12 
12 

12: 

10 500 
52 500 
21 000 
31 500 

9 000 
26 400 

5 700 
4 200 
3 000 

163 800 

10 500 
9 000 

10 500 

193 800 

36 000 

19 200 
19 200 

72 000 

146 400 
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Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1958 yılına ait kadrolar İstanbul Teknik 

Üniversitesi (J3) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

F. M. 

(Vekiller Heyetinin 11. III . 1958 tarih ve 4/10085 sayılı karariyle) 

Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

204 Yabancı profesör ve uz
manlarla bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

11 Rektörlük 

12 

Profesör veya uzman 

İnşaat Fakültesi 
Profesör 

» 
Uzman 

2 

2 
1 
1 

2500 

3000 
2100 
350 

12 

12 
12 
12 

60 000 

72 000 
25 200 
4 200 

Yekûn 

Mimarlık Fakültesi 
Profesör 

» 
Uzman 

» 
Teknik yardımdan davet olu
nacak profesör veya uzman (*) 

Yekûn 

4 

2 
1 
1 
1 

1 

6 

3000 
3000 
2000 
500 

4 
8 
12 
12 

101 400 

24 000 
24 000 
24 000 
6 000 

6 000 

84 000 

14 
Makina Fakültesi 

Profesör veya uzman 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 
6 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3000 
3000 
3000 
2500 
2500 
2500 
800 
700 
600 

12 
4 
3 
12 
7 
3 
12 
12 
12 

36 000 
72 000 
27 000 
30 000 
,17 500 
7 500 
9 600 
8 400 
7 200 

(*) 6114 sayılı Kanun gereğince teknik yardım kolunda Unesco vasıtasiyle getirtilecek uzmana 
çalıştığı müddetçe günde net olarak verilecek 23 lira ücret karşılığı 
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Hizmet 

Beheri müddeti Tutarı 
F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Aded Lira K. Ay Lira K. 

Elektrik Fakültesi 
15 Profesör veya uzman 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» ;» » yard. (T. 

Maden Fakültesi 
16 Ord. Profesör 

Uzman yard. (T. C. tabüyetli) 1 600 5 3 000 
» » » » 1 600 4 2 400 
» » » » 1 600 3 1 800 

Teknik yardımdan davet olu
nacak profesör veya uzman (*) 1 7 100 

Yekûn 20 229 500 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

3000 
3000 
2500 
2000 
675 

875 
500 

12 
4 
12 
12 
12 

12 
12 

36 000 
12 000 
60 000 
24 000 
8 100 

10 500 
6 000 

C. tabiiyetinde olabilir) 
(T. C. tabiiyetinde olabilir) 
T. C. tabiiyetindeki uzman 
yardımcılarına verilecek 5 
aylık ilâve tahsisat ' 6 875 

Yekûn 8 

3 
3 
1 

3000 
3000 
1800 

4 
12 
12 

163 475 

36 000 
108 000 
21 600 

Profesör 
Uzman 
Profesör veya uzman yardım
cısı (T. C. tabiiyetinde olabilir) 1 875 12 10 500 
T. C. tabiiyetinde profesör 
veya uzman yardımcısının 5 
aylık ilâve tahsisatı 1 875 4 375 

Yekûn 9 180 475 

Teknik Okul 
17 Uzman 2 500 12 12 000 

(*) 6114 sayılı Kanun gereğince teknik yardım kolunda Unesco vasıtasiyle getirtilecek uzmana 
çalıştığı müddetçe günde net olarak verilecek 23 lira ücret karşılığı 
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S. SAYISI : 46 

1959 Yılı 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 

Devre : XI 
İçtima : 2 





Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1 /259) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . XI. 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bayı : 71 . 818/3200 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine s 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Ve
killeri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

MASRAF BÜTÇESİ ESBABI MÜCİBESİ 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı bütçe lâyihasının tetkikinden de anlaşılacağı üzere bu yıl muham
men sarfiyat yatırımlar da dâhil olduğu halde 30 830 148 lira olarak bağlanmış olup 1958 bütçesine 
nazaran 5 469 702 lira bir artış arz etmekte; ise de hakiki artış tasarruf olunan 712 279 lira çıktıktan 
sonra 4 757 423 liradır. 

F. M. 

201 Maaşlar : 
Bu faslın 12, 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerdeki ceman 223 528 lira tasarruf, kulla-
nılmıyan kadroların tutarı olup (L) cetveline alınmasından hâsıl olmuştur. 

201 14 Hukuk Fakültesi : 
Bu fakültedeki 16 550 lira artış üst derece maaş alanların karşılığını teşkil etmektedir. 

201 18 ilahiyat Fakültesi : 

201 19 Siyasi Bilgiler Fakültesi : 
Bu fakültelerde görülen ceman 170 475 lira artış ise Teşkilât Kanunu ile kabul olunan 
kadrolardan bir kısmının serbest bırakılmasından hâsıl olmuştur. 

202 Ücretler : 
Bu fasıldaki 559 725 lira artışın beyanı aşağıda arz edilmiştir: 

Lira 

9 350 Fazlalık Avrupa memleketleriyle Amerika'daki bütün üniversite ve müesseselerle kitap 
teatisi ve zaruri her türlü yazışmaların ve telefon muhaverelerini sağlamak üzere rektör
lükte kurulmuş bulunan büroda çalıştırılmak maksadiyle (D) cetveline ilâve olunan 550 
lira ücretli bir kadronun karşılığı bulunmaktadır. 
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Lira 

539 325 Tıp Fakültesine ait bulunan bu fazlalık bu sene Millî Müdafaa Vekâleti emrinde bulunan 
Teknisiyen Sıhhiye Astsubay Okulu binası ile Amerikalıların işgalinde bulunan dispanser bi
nasının fakülteye ilhakı münasebetiyle Numune Hastanesinde bulunan 220 yataklı Boğaz, 
Burun, Kulak ve Göğüs hastalıkları ve Neoroloji Enstitüsü kliniklerinin bu binalara 
nakli dolayısiyle artan iç hizmetlerini karşılamak üzere cetvele alman hastabakıcı ve per
sonel kadroları karşılığıdır. 

11 050 Ziraat Fakültesinin (D) cetveline ilâve olunan 350 lira ücretli matbaa şefi ve 300 lira üc
retli başmürettip kadrosunun tutarını teşkil etmektedir. 

559 725 

203 — Geçici hizmetliler ücreti : 
Bu fasıldaki 30 600 lira artış, Tıp Fakültesine aidolup bu fakültenin geçen her yıl biraz daha 

artan ve meslekî bilgi istiyen çeşitli konulara ait iç hizmetlerini karşılamak üzere (E) cetveline 
ilâve olunan iki 625 ve bir 550 liralık uzman kadrosunun tutarı bulunmaktadır. 

204 — Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti : 
Bu fasılda müşahede olunan 577 854 lira artış ecnebi profesör, uzman ve okutmanların muka

veleleri gereğince mensup bulundukları memleketlerdeki ailelerine ücretlerinden gönderecekleri pa
raların kur farklarından hâsıl olmuştur. 

206 — 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Bu faslın 10 ncu çocuk zammı maddesine 2 000 lira ilâve edilmiştir.. Halen 750 çocuk için zam 

verilmektedir. 750 X 10 X 12 = 90 000 liradır. İlâve olunan 2 000 lira sene içersinde vukubulacak 
doğumlar nazarı itibara alınarak bütçeye aksettirilmiştir. 

207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı: 
Bu fasla geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

209. — Emekli keseneği 5434 sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığına yapılacak öde
meler r 

Bu 'faslın maddelerindeki 80 889 lira fazlalık maaş ve ücret /tertiplerindeki artıştan mütevellit 
kanunî bir farktır. 

217. —• 4644 sayılı Kanun mucibince verilecek ek görev tazminatı : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif gidilmiştir. 

219. — 4936 sayılı Kanun 'gereğince rverüecek üniversite tazminatı : 

15 128 800 
18 13 000 
19 48 000 

189 800 

. Bu maddelerde müşahede olunan ceman 189 800 lira artış yeni Teşkilât Kanunu ile İlahiyat 
ve Siyasal Bilgiler fakültelerine ilâve olunan kadroların ve Tıp Faikültesindeiki fazlalık ise, profe
sörlüğe ve doçentliğe terfi edenlerin tazminatı karşılığı (bulunmaktadır. Buna mukaibil <aynı faslın 
12, 13, 14, 16 ve 17 nci maddelerinde de ceman 97 600 lira bir azalma mevcudolurp fbu fark (L) 
cetveline alınan kadroların karşılığını teşkil etmektedir. 

223. — Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve (harcırahlariyle 
başka masrafları : 
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Bu fasılda geçen yıla nazaran 4 500 lira azalma; 'konferans için davet 'edilecek: ilim adamları

nın faküiütelerce müştereken getirtilmesi suretiyle tasarruf cihetine gidilmiştir. 

301. — Büro masrafları : 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, 'aydınlatma ve ısıtma masraflarını ihtiva eden Ibu fasıl fa

kültelerin çeşitli ihtiyaçlarına ve bâzı maddelerdöki fiyat artışları göz .(önünde bulundurularak 
583 650 lira ilâve edilmiştir. 

303. — Basılı 'kâğıt ve defterler : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

304. — Boşta telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Bu fasıldaki 90 000 lira azalma geçen yıl Ziraat Fakültesine santral mubayaası dçin bütçeye ko

nulmuş bulunan tahsisatın Ibu sene tenzil edilmesinden hâsıl olmuştur. 

306. — Giyecekler : 
Müstahdemin kadrolariyle kumaş ve dikiş fiyatlarının geçen yıla nazaran biraz daha artmış 

olması münasebetiyle fakültelerin müstahdemin kadroları nazarı itibara alınarak ceman ,58 500 
lira lâve edilmiştir. 

307. — Harcırahlar : 
Bu fasıldaki artış fakülte itibariyle aşağıda arz edilmiştir. 

Lira Fakültesi 

10 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

750 
500 

1 000 
1 000 
1 500 
5 000 
750 

2 500 
500 

1 250 

307 10 750 Eektörlük (Daimî vazife harcırahı) 
» (Muvakkat » » ) 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi (Muvakkat vazife harcırahı) 
Fen Fakültesi > » » 
Hukuk Fakültesi » » » 
Tıp Fakültesi » » » 
Veteriner Fakültesi » » » 
Ziraat Fakültesi » » » 
İlahiyat Fakültesi » » » 
Siyasal Bilgiler Fakültesi » » » 

14 750 
Tren tarifelerindeki artış nazan itibara alınarak ceman 14 750 lira ilâve 
edilmşitir. 

F . M. Lira Tahsisatın nev'i Fakültesi 

307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 
307 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

62 195 
62 195 
62 195 
62 195 
62 195 
62 195 
26 886 
9 669 

Ecnebi memleketler harcırahı Dil ve tarih - Coğrafya Fakültesi 
» » » Fen Fakültesi 
» » » Hukuk Fakültesi 
» » » Tıp Fakültesi 
» » ' » Veteriner Fakültesi 
» » » Ziraat Fakültesi 
» » » ilahiyat Fakültesi 
» » » Siyasal Bilgiler Fakültesi 

409 725 
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Ecnebi memleketler yolluğu maddelerinde görülen 409 725 lira artış Üniversite Kanununun 62 

nei maddesi mucibince meslekî tetkiklerde bulunmak maksadiyle memleket dışında yapılacak se
yahatlerin yol ve yevmiye masraflarını karşılamak üzere fakülte itibariyle (Maarif Vekâletince 
tahsis edilmiş bulunan) kontenjan adedine göre ve 6 ay müddetle yevmiye (İki misli) ve gidiş 
geliş harcırahı 9 000 lira üzerinden hesabedilmiştir. Vasati yevmiye 100 lira asli maaş üzerinden 
hesabedilmiştir. 

22,5 x 2 x 180 x 5 = 40 500 Beş kişinin yevmiyesi 
45 215 » » . harcırahı 

85 715 

3 500 Ecnebi profesör ve uzmanlar harcırahı 
52 - 59 ncu maddelere yapılan 3 500 lira zam mukaveleleri gereğince hizmet süreleri bitip 

memleketlerine gitmek istiyen ve yerlerine gelecek ecnebi profesör, uzman ve okutmanların har
cırahlarını karşılamak üzere mevcut tahsisata ilâveten konulmuştur. 

308. — 4598 sayılı Kanun mucibince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahlar : 
Bu fasla hasta memurların ilâç ve tedavi ücretlerini karşılamak üzere 1 500 lira zam yapılm 

ıştır. 

309 — Taşıt işletme masrafları : 
Benzin, yağ fiyatlarına yapılan zamlara muvazi olarak ceman 43 000 liranın ilâvesi zaruri gö

rülmüştür. 

403 — Temsil masrafları : 

407 — Geriverilecek paralar : 

419 — Mahkeme masrafları : 
Geçen yılm tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi' ilgilendiren malzeme ile ilgili her çeşit masraflar : 
Bu fasılda geçen yılların masrafları göz önünde bulundurularak 325 000 lira tasarruf edilmiştir. 

421 — Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve istetmelerinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit masrafları : 

Geçen yılm tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

422 — Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji, Doğu ve Orta, Batı - Anadolu Araştırma is
tasyonlarının her çeşit masrafları : 

423 — Türk Devrim Tarihi Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılm tahsisatı aynen teklif edilmiştir. i 

424 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişik masrafları : 
Bu fasıldaki 2 083 632 lira artış ilâç, iaşe, su ve yakacak maddelerine yapılan zamlar ve artan 

yatak ve personel adedi göz önünde bulundurularak aşağıda izah olunduğu üzere hesabedilerek büt
çeye aksettirilmiştir. 

324 - 11 —: Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgi
lendiren masraflariyle yatak bedeli ve her çeşit masraflar : 

Numune Hastanesinin Kulak, Boğaz ve Burun, Fitizyoloji ve Neoroloji kliniklerinde bulunan has
talar bu yıl Tıp Fakültesine nakledileceklerinden bu maddedeki tahsisat 1 liraya indirilmiştir. 

( S. Sar-sı : 46 ) 
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424/12 — Hastahanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli ve hastahane personelinin umumi 

masrafları : 
H e s a b ı 

Üç öğün yemek Bir öğün yemek Üç öğün yemeğin Bir öğün yemeğin Müddet 
yiyenler yiyenler bir günlüğü tutarı ' gün 

782 314 350 Kr. 200 Kr. 
782 X 350 X 350 = 957 950 
314 X 200 X 350 = 219 800 

350 

424/13 -

Yiyecek 
îlâç 
Müteferrik 

220 yatağın 

— Tıp Fakültesi Ha 

Hasta adedi 

1 159 
1 159 

Mas. 1 159 

tesis masrafı 

•stah 

X 
X 
X 

ianesi umumi 

Beherinin 
günlüğü 

400 Kr 
237 » 
131 » 

220 X 1 500 

masra: fları : 

Günlük 
tutarı 

4 636 
2 747 
1 518 30 

1 177 750 

Müddet 
gün 

X 365 
X 365 
X 365 

Yıllığı 

= 1 692 140 
= 1 003 407 
= + 554 179 

3 249 726 
+ 330 000 

3 579 726 

424/14 — Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesi umumi masrafları : 
Beherinin Günlük Müddet 

Hasta adedi günlüğü tu tan - gün Yıllığı 

iaşe ve ilâç 
Isıtma 
Aydınlatma, su ve havagazı 

180 X 650 Krs. = 1 170 00 X 365 504 730 000 
84 300 000 
80 000 000 

669 030 000 
424/15 — Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesinde duyurulacakların 

yiyecek bedeli ve hastane personelinin umumi masraf lan : 
Bir Hasta Bir günlüğü 

öğün günlüğü adedi tutarı 

3 
1 

350 
200 

X 
X 

144 == 
86 = 

504 00 
172 00 

676 00 X 
Gün 
350 — 236 600 

42 — Nebraska ve New - York Üniversitesiyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her çeşit mas
raflar : 

Bu faslın 17 ve 19 ncu maddelerindeki bu yılın veg ecen yılın sarfiyatı göz önünde bulundurula
rak 78 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 46 ) 
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433 — Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları : 

434 — Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları : 

435 — İdarî İlimler Enstitüsü her çeşit masrafları : 

436 — Dış, Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları : 

437 — iskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

438 — Tünk islâm Sanatlieri Enstitüsü Iher 'çeşit unaisrafları : 
Geçen yılın ve câri yılın sarfiyatı göz önünde bulundurularak 4 OOO lira noksaniyle teklif 

edilmiştir. 

439 — islâm ilimleri Enstitüsü her çeşit masrafları: 
Geçen yılın tahsisatı 3 000 lira noksaniyle alınmıştır. 

440 — Tiyatro Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

441 — Hitit Araştırma Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Yeni teşkil edilen bu Enstitüye ilk defe bu sene 30 000 lira teklif edilmiştir. 

442 — Arkeoloji Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Yeni teşkil edilen bu Enstitüye ilk defa bu sene 30 000 lira teklif edilmiştir. 

443 — Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Yeni teşkil edilen bu Enstitüye ilk defa bu sene 20 000 lira teklif edilmiştir. 

444 — İşletme İktisadi Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Yeni teşkil edilen bu Enstitüye ilk defa bu sene 10 000 lira teklif edilmiştir. 

451 — Yayın giderleri : * '. 
Bu faslın satmalına ve abone maddeleriyle her çeşit yayın masrafları maddelerine baskı, kâğıt 

ücretlerinin ve telif haklarının artışı göz önünde bulundurularak 272 000 lira artırılmıştır. 

452 — 4489 sayılı Kanun gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlan 
ile her çeşit masrafları : 

Bu fasla fakülteler itibariyle halen yabancı memleketlerde tahsilde bulunanlardan memlekete dö
neceklerin ve bunların yerlerine gideceklerin harcırahlarını karşılamak üzere nakil vasıtalarına yapı
lan zamlar nazarı dikkate alınarak 107 755 lira ilâve edilmiştir. 

453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 

453/10 — Üniversitelerarası Birliğe katılma payı : 
Beynelmilel Üniversiteler Birliğine senede 1 500 isviçre Fangı ödenmekte olup ilâve olunan 2 221 

lira kur farkı ve ileride bu aidatın artırılacağı göz önünde bulundurularak ilâve edilmiştir. 

453/20 — Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masraflariyle bunlara katılacakların 
harcırah ve masrafları : 

1953 yılından bugüne kadar vasati olarak yılda 55 kongreye iştirak edilmiş ve bâzı kongrelere 
tahsisat kifayetsizliğinden .gidilememiştir. 1959 yılında iştirak edilecek kongrelerin harcırah ve yev
miyelerini (Gideceklerin) ve nakil vasıtalarına yapılan zamlar da göz önünde bulundurularak büt
çeye geçen yıla nazaran 154 700 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

( S. Sayısı : 46 ) 
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453/30 — Derneklere katılma payı : 
Halen yalnız Avrupa Zootekni Federasyonuna senede (105 bin F. F.) aidat ödenmektedir. îlerit 

de bu aidatın artırılacağı düşünülerek ve kur farkı nazarı dikkate alınarak 4 420 lira. ilâve edil
miştir. 

459 — Spor masrafları : ' 
Geçen yılın tahsisatı 5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

501 — Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

502 — Eski yıllar borçlan : 
502/10 — 1954 -1957 yıllan borçlan : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

502/20 — 1928 -1953 yılları borçları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
505 — Hükme bağlı borçlar : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
601 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar : 
Hukuk Fakültesince fakir talebelere yapılan yardımlar kâfi gelmediğinden bu faslın 14 ncü mad

desine 2 000 lira ilâve edilmiştir. 

602 — Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

603 — Talebe kantinine yardım : 
604 — Vehbi Koç öğrenci Yurduna yardım : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Bu fasılda görülen 202 999 lira fazlalık Tıp Fakültesi Hastanesi yanında bulunan ve Millî Müda

faa Vekâletine ait Sıhhiye Teknisiyen Assubay Okulu binasiyle Amerikalıların işgalindeki binaların 
Tıp Fakültesine ilhakı münasebetiyle Numune Hastanesinden taşınacak olan Kulak, Boğaz, Burun ve 
Çocuk Hastalıkları, Neoroloji ve Fitizyoloji kliniklerinin gerekli tadilâtının yapılması için teklif 
edilmiştir. 

741 — Yapı işleri ve tesisler : 
741/10 — Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesi bina inşaatı : 
Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü inşaatının % 20 si dâhilinde yaptırılacak 

tesislerin bedelini ve başkaca tamamlanması lüzumlu görülen kısımların ikmali için geçen yılın tah
sisatına 650 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 

741/20 — Bu maddedeki tahsisat geçen seneye nazaran 702 188 lira bir indirme mevcuttur. Bu 
tasarruf inşaatları kısmen ikmal edilmiş olması münasebetiyle aşağıda adları yazılı fakültelerden te
min edilmiştir. 

Lira , 

169 188 Veteriner Fakültesi 
221 000 Fen Fakültesi 
200 000 Ziraat Fakültesi , 
112 000 Rektörlük garaj inşaatı : 

702 188 

(S. Sayı«:46) 
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Rapor 
9.1. 1959 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Ankara Üniversitesinin 1959 bütçesini tetkik ettik. Henüz kuruluş devresinde olduğu encü
menimizde geçen senelerde de ifade edilmiş olan bu üniversitemizin bilhassa 1950 den sonra 
umumi bütçeden yapılan ve her sene gittikçe miktarı artırılan yardımlardan faydalanarak ge
rek tesis gerekse çalışma bakımından çok mühimmerhaleler katetmiş olduğu memnuniyetle müşa
hede olunuyor. 

Kuruluşuna nazaran geçen seneye kadar öğrenci sayısının % 135 geçen sene ile bu sene 
arasında da % 20 öğretim üye ve yardımcıları sayısının da '% 40 artmış olması bu üniversi
tenin gittikçe nasıl kesif bir çalışmaya tevcih ettiğini göstermektedir. 

1958 yılında Üniversitenin muhtelif fakültelerinde 25 doktora 21 doçentlik tezi yazılmıştır. 
15 doçent profesörliğe yükselmiştir. Üniversitenin muhtelif fakültelerinde bugün 486 asistan 
222 doçent 210 profesör vazife görmektedir. Ayrıca porfesör ve uzman okutman olarak 57 per
sonel çalıştırılmaktadır. Araştırma ve eğitim memnuniyet verici bir tandans içindedir. Bilhassa 
birçok enstitülerin (Bu arada bilhassa Siyasal Bilgiler, Tıp, Ziraat ve Veteriner fakültelerine 
bağlı bâzı enstitülerin) Devlet hizmet sektörleriyle iş birliğini her vsene biraz daha artır
makta olmaları encümenimizin takdirine lâyık görüyoruz. 

Bugün için yalnız Ankara Üniversitemiz için değil bütün üniversitelerimiz için halledilmesi 
zaruri birtakım meseleler vardır. Bu meseleleri toplu halde Ankara Üniversitesi raporumuzda 
kaydetmeyi faydalı buluyoruz. Bu meseleler; 

1. Binaların durum ve tesislerin biran evvel tamamlanması, 
2. Fakülte ve enstitülerle lâbarotuvarların tam teçhizi ve kâfi malzemeye sahibolabilmeleri, 
3. Kitap tedariki, 
4. Personelin tatmini; 
Umumiyetle üniversitelerimizde bir an evvel çözülmelerinde büyük faydalar mütalâa ettiğimiz 

bu meselelerden birincisi ancak Hükümetçe top yekûn bir şekilde mütalâa edilerek hususi ka
nunlarla ele alındığı takdirdedir ki, matlup hâsıl olacak, üniversitelerimiz yalnız bugünün değil 
yarının da ihtiyacını karşılıyacak tesislere malik olabileceklerdir. Parça buçuk yapılan işlerin 
zaman ve emek kayıplarına sebep verecekleri bu mevzuu da göz önünde bulundarmak lâzımdır. 

Ankara Üniversitesinde bina mevzuu olarak, 
1. İlahiyat Fakültesi, 
2. Tıp Fakültesine ait binaların tamamlanması, 
3. Dil Tarih - Coğrafya Fakültesinin tamamlanması, 
4. Rektörlük binası, 
5. Umumi kütüphane, âcil bir mahiyet arz etmektedir. 
İlahiyat Fakültesine hemen bir yer tedarik etmek zarureti bile ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
İkinci mesele (Dış tediye meseleleri halledilmiş olduğuna göre) daha ziyade bütçe imkân

ları ile mukayettir. 
Kitap mevzuu da öyledir. Personelin tatmini mevzuuna gelince bu mevzuda alınacak umumi 

kararların dışında bâzı tedbirlerin de düşünülmesi bilhassa asistan için teşvik edici malî imkân
lar yaratılması lâzımdır. Bugün çalışmakta olan yabancı profesörlerin tatmini cihetine gitmekte 
bir adaletin icabı olarak mütalâa edilmelidir. 

Vazifelerini bıraktıkları takdirde bugün asla aynı ücretlerle aynı seviyede hizmet tedarik 
edilemiyeeeğine göre eldeki yabancı proföserleri muhafaza etmek çarelerine hemen baş vurmak 
iktiza eder. 

t S. Sayısı : 46 ) 
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Ankara Üniversitesi Teşkilât Kanununun bir an evvel çıkarılmasına da zaruret hâsıl olmuş 

bulunmaktadır. 

1959 yılı bütçesi : 
Umumi olarak bu mâruzâtımızın üniversite bütçelerinin fasıl ve maddelerinin tetkikinde yük

sek encümenimize faydalı olacağını düşünüyoruz. Ankara Üniversitesinin 1959 yılı bütçesine ge
lince, bu bütçe üzerinde yaptığımız tetkikler bizlere yukanda verdiğimiz izahatın ışığı altında 
1959 bütçesinin esaslı bir tahavvül getirmiyeceği ve fakat bugünkü şartların muayyen nis
pette terakkisine imkân vereceği kanaatini vermiştir. 

Bütçenin madde ve fasıllariyle ilgili olan ihtiyaçlar şunlardır : 
201/12 —• 70 lik bir profesör kadrosunun (L) cetvelinden serbest bırakılması, 
201/18 — İlahiyat Fakültesinde bugün 60 liralık bir kadroyu işgal eden bir profesör için 70 

lik bir kadro verilmesi ve 60 lık kadronun (L) cetveline alınması, 
204/16 — Veteriner Fakültesi Biyokimya lâboratuvarı için bir ecnebi profesör getirilecektir. 

Bu bıranşm faaliyete geçirilmesi için 2 000 lira ücretli bir profesörün tâyinine imkân verilmesi 
doğru olacaktır. 

223/13 — Hariçten bu sene konferansçı getirtilecektir. Buraya 3 500 lira zammedilmesi muva
fıktır. 

223/25 — Aynı mucip sebeple Tıp Fakültesine 2 000 lira zam yapılması doğru olacaktır. 
' 301/44 — İlahiyat Fakültesi ile beraber Hukuk Fakültesinin bilhassa su parası olarak konulan 

16 800 lira yetmiyecektir. Bunun 25 bin liraya iblâğına zaruret vardır. 
303/14 — Hukuk Fakültesi talebe tahacümüne mâruzdur. Bu sene 3 200 talebenin kütükleri 

yapılacaktır. Bu bakımdan buradaki tahsisatın 2 000 lira artırılması icabetmektedir. 
420/13 — Araştırma, inceleme ve öğretimle ilgili malzeme ve çeşitli masraflar faslına bilhassa 

Fen, Tıp ve Veteriner Fakültesi için malzemenin fiyatları artmış olduğundan zam verilmesinde 
zaruret vardır. Bu Fakültelerin en az geçen seneki kadar tahsisata ihtiyacı olacağı kabul edi
lerek, 

420/13 420/15 420/16 

100 000 100 000 5 000 l i r a zam yapılması icabetmektedir. 

438, 439 — Bu Enstitülerin kuruluşları yenidir. Bu itibarla ihtiyaçlarının fazla olduğu nazarı 
itibara alınmak lâzımdır. Bunun için 438 nci maddeye 4 000 ve 439 ncu maddeye 3 000 liranın 
ilâvesi çok faydalı olacaktır. 

Varidat bütçesi : ' 
Varidat bütçesine gelince, bu bütçe üzerinde kitap satışlarından elde edilecek paraya 15 bin 

liranın ilâve edileceği anlaşılmaktadır. 
Ankara Üniversitesinin 1959 yılı bütçesinin tetkiklerimizle beraber Yüksek Komisyonun tas

vibine arz ederiz. 

Antalya Denizli Edirne Diyarbakır 
Kenan Akmantar Mehmet Kar asan Mükerrem Sarol Halil Turgut 

Diyarbakır İzmir 
M. Hüsrev Ünal Danyal Akbel 

( S . Sayısı: 46) 
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Bütçe Encün 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/259 
KamfNo. 52 

Vüksek 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı bütçesi hakkın
da hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
29 . X I . 1958 tarihli ve 71 - 818/3200 sayılı tez
keresi ile gönderilen kanun lâyihası Maarif Ve
kili, üniversite rektör ve dekanları ve Maliye 
Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Üniversitenin 1959 yılı bütçesini encümenimiz 
namına tetkik eden raportörlerimizin hazırlamış 
oldukları rapor mütalâa edildikten ve üniversi
tenin faaliyeti ile alâkalı mevzular üzerinde vâki 
sualler Hükümet ve üniversite rektör ve dekan
ları tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçe
nin fasıl ve maddelerinin müzakeresine geçil
miştir. 

Üniversitenin 1959 yılı masraf tertiplerini ih
tiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nispetle 4 585 612 lira fazlasiyle 28 808 148 
ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cet
vel yekûnu ise 171 811 lira fazlasiyle 2 022 000 
lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan incelemelerde Veteriner Fakül
tesi Biyokimya Lâboratuvarı için celbine lüzum 
gösterilen bir aded ecnebi profesör için 204 ncü 
ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti faslının 16 
ncı Veteriner Fakültesi maddesine 24 000, İla
hiyat Fakültesi ile Hukuk Fakültesinin su sar
fiyatı müşterek olduğundan . 301 nci yönetim 
masrafları faslının 44 ncü Hukuk Fakültesi 
maddesine mevzu tahsisatın kifayetsizliğinden 
dolayı bu maddeye 8 150, 303 ncü basılı kâğıt 
ve defterler faslının 14 ncü Hukuk Fakültesi 
maddesine raportörlerimizin raporunda belir
tilen mucip sebeplere istinaden 2 000, 307 nci 
harcırahlar faslının 49 ncu Siyasal Bilgiler Fa
kültesi ecnebi memleketler harcırahı maddesine 
zühulen noksan tahsisat vaz'edilmiş olduğundan 
dolayı bu maddeye 30 000, Hukuk Fakültesin-

( S . Say 

i mazbatası 

13.11.1959 

Reisliğe 

deki talebe adedinin fazlalığından dolayı kitap 
ve neşriyatı için 451 nci yayın masrafları fas
lının 24 ncü Hukuk Fakültesi maddesine mev
zu tahsisatın kifayetsizliği dolayısiyle bu mad
deye 40 000 ve 603 ncü talebe kantinine yardım 
faslına 100 000 liranın ilâvesi uygun görülmüş 
ve bu zamlarla (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
encürnenimizce 29 012 298 lira olarak tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde ya
pılan tetkik ve müzakerelerde 741 nci yapı iş
leri ve tesisler faslının 20 nci yapı işleri ve te
sisler maddesine mevzu tahsisattan Veteriner 
Fakültesi inşaatı için tefrik edilen tahsisatın ki
fayetsizliği dolayısiyle ve inşaatın itmamı1 mak-
sadiyle bu maddeye 100 000 liranın ilâvesi mu
vafık görülmüş ve bu suretle (A/2) işaretli cet
vel yekûnu da 2 122 000 lira olarak encürneni
mizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Üniversitenin 1959 yılı varidatını gösteren 
(B) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 
4 757 423 lira fazlasiyle 30 830 148 lira ola
rak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş olup bu 
varidatın 27 865 147 lirası umumi bütçeden 
verilen tahsisattan, 2 500 000 lirası geçen yıl
lardan devreden nakit mevcudundan ve müte
bakisi Üniversitenin çeşitli gelir kaynakların
dan terekkübettiği anlaşılmıştır. 

Varidat cetvelinin fasıl ve maddeleri üzerin
de yapılan tetkiklerde 3 ncü faslın 1 nci kitap 
satışından elde edilen gelir maddesine mevzu 
tahsisatın 1959 yılında fazla tahakkuk edeceği 
gerek raportörlerimiz ve gerek Üniversite men
supları tarafından ileri sürülmüş olmakla bu 
fasla (40 000) ve (A/ l ) işaretli cetvelin fasıl ve 
maddelerine ilâve edilen tahsisatın karşılığı ol
mak üzere 1 nci umumi bütçeden verilecek tah
sisata ait fasla bakiye tahsisatın ilâvesi muva
fık görülmüş ve bu suretle (B) işaretli cetvel 
yekûnu da (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
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tûeemu yekûnuna tekabül etmek üzere 
(31 134 298) lira olarak encümence tahmin ve 
tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, cet
veller üzerinde yapılan rakam değişikliklerin
den husule gelen yekûnlar metne aksettirilmek 
suretiyle tadilen ve mütaakıp maddeleri Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı bütçe kanunu 
lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Balıkesir İzmir Diyarbakır 
H. tmre B. Bilgin M. E. Ünal 

Afyon K. 
N. Topcuoğlu 

Balıkesir 
M. H. Timurtaş 

Gazianteb 
E. Cenani 

izmir 
D. Akbel 
Konya 

M. Bağrtaçık 
Nevşehir 
İV. önder 

Sinob 
ö. özen 

Antalya 
K. Akmanlar 

Çorum 
Y. Gürsel 
İsparta 
T. Tığh 

Kastamonu 
M. Islâmoğlu 

Kütahya 
8. 8. Nasuhoğlu 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İstanbul 
N. Kırşan 
Kayseri 

0. Kavuncu 
Manisa 

8. Mıhcıoğlu 
Siird 

W. Erden 
Yozgad 

T. Alpay 

*J> 

(S. Saya» t 40) 



14 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı bütçe kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1959 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar 
için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 28 808 148 lira ve yatırım masrafları 
için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 2 022 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1959 
bütçe yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
80 830 148 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. —- Ankara Üniversitesince 1959 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her bİTİnin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 bütçe yı
lında da devam olunur. 

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

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabi
lecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös* 
tirilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe ka
nunu lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kü* 
ruluşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli .ve 

,5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1959 bütçe yılında kullanılmaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
satlardan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelle gösterildiği üzere 
29 012 298 lira ve yatırım masrafları' için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
2 122 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 31 134 298 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir 
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1959 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 neı kısım fasılları ile yatırım fasıl
ları bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapı
lacak sarfiyata ait formül, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

B. E. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şamam, 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
II. ErJcmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğhı 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

İmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8. Ataman 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
L i ra L i r a 

201 

202 

203 

îkinci hısım - Personel 
masraftan 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül^ 

122 400 122 400 122 400 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

11 
15 

;• î * " 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal Bilgil< 
Açık maaşı 

Ücretler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih -
tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Br > 

Fasıl yekûnu 

Coğrafya Fakül-

Fakültesi 
» 

• • » 

» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

1 005 000 
768 400 
615 000 

2 739 278 
799 400 

1 168 050 
232 000 
636 225 
7 000 

8 092 753 

124 100 

174 675 
325 975 
134 725 

2 059 550 
255 425 
534 650 
35 700 
118 575 

3 763 375 

42 500 
0 

42 500 

976 650 
724 625 
631 550 

2 654 125 
741 200 

1 160 000 
292 400 
746 300 

7 000 

8 056 250 

133 450 

174 675 
325 975 
134 725 

2 598 875 
255 425 
545 700 
35 700 
118 575 

4 323 100 

42 500 
30 600 

73 100 

976 650 
7?4 625 
631 550 

2 854 125 
741 200 

1 160 000 
- 292 400 

746 300 
7 000 

8 056 250 

133 450 

174 675 
325 975 
134 725 

2 598 875 
255 425 
545 700 
35 700 
118 575 

4 323 100 

42 500 
30 600 

73 100 
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M. Tahsisatın neVi 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

10 
20 
30 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk <» 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yavdımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

268 200 
217 200 
45 600 

197 400 
1 

42 000 
109 200 
87 200 

966 801 

90 000 
14 000 
13 000 

408 353 
369 873 
75 343 

322 341 
1 

73 062 
169 362 
126 320 

1 544 655 

92 000 
14 000 
13 000 

408 353 
369 873 
75 343 

322 ?41 
24 001 
73 062 

169 362 
126 320 

1 568 655 

92 000 
14 000 
13 000 

Fasıl yekûnu 117 000 119 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 10 000 8000 

119 000 

8 000 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. 0. Emekli Sandığına yapı* 
lacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

460 296 
83 690 
34 000 
35 000 

171 630 

784 616 

519 433 
94 442 
40 000 
40 000 

171 630 

865 505 

519 433 
94 442 
40 000 
40 000 

171 630 

865 505 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4644 sayılı Kanun gereğine? 
verilecek ek görev tazminatı 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

12 

5 395 5 395 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

Yurdun içinden ve dışından 
konferans için getirtileceklerin 
ücret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 

5 395 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

^ 
Fakültesi 

Siyasal Bilgiler 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

4 736 
2 842 
2 842 
2'842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

4 736 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

30 025 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal Bilgil 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

er » 

Fasıl yekûnu 

280 400 
210 000 
132 600 
421 800 
201 600 
318 800 
45 000 

102 000 

1 712 200 

255 600 
177 000 
132 600 
550 600 
186 600 
294 000 
58 000 

150 000 

1 804 400 

255 600 
177 000 
132 600 
550 600 
186 600 

, 294 000 
58 000 

150 000 

1 804 400 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

Rektörlük 
Dil ve Tarih • 
tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 

- Coğrafya Fakül-

Fakültesi 
» 
» 
35> 
» 

500 

10 000 
2 000 
2 000 
5 000 
1 000 
1 000 

500 

10 000 
1 500 
1 500 
3 000 
1 000 
1 000 

500" 

10 000 
1 500 
1 500 
3 000 
1 000 
1 000 
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18 
19 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
38 

Tahsisatın nev'i 

ilahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Rektörlük kırtasiye 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi kırtasiye 
Fen Fakültesi kırtasiye 
Hukuk Fakültsi kırtasiye 
Tıp Fakültesi kırtasiye 
Veteriner Fakültesi kırtasiye 
Ziraat Fakültesi kırtasiye 
İlahiyat Fakültesi kırtasiye 
Siyasal Bilgiler Fakültesi kır
tasiye 
Rektörlük döşeme 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi döşeme 
Fen Fakültesi döşeme 
Hukuk Fakültesi döşeme 
Tıp Fakültesi döşeme 
Veteriner Fakültesi döşeme 
Ziraat Fakültesi döşeme 
İlahiyat Fakültesi döşeme 
Siyasal Bilgiler Fakültesi dö
şeme 
Rektörlük demirbaş 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi demirbaş 
Fen Fakültesi demirbaş 
Hukuk Fakültesi demirbaş 
Tıp Fakültesi demirbaş , 
Veteriner Fakültesi demirbaş 
Ziraat Fakültesi demirbaş 
İlahiyat Fakültesi demirbaş 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

2 500 
5 000 

29 000 

15 548 270 

1 500 

2 500 
1 000 
4 000 
8 000 
2 000 
2 000 

900 

2 400 
1 500 

7 000 
10 000 
5 000 

17 500 
v 4 000 

8 500 
5 000 

7 000 
2 000 

6 000 
10.000 
3 000 

20 000 
2 000 
3 0Q0 
4 000 

1959 y: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira • 

1 000 
5 000 

24 500 

16 848 535 

2 000 

4 000 
2 000 
6 000 

12 000 
3 000 
3 000 
1 000 

2 400 
1 500 

7 000 
10 000 
5 000 

17 500 
4 000 
8 500 
5 000 

7 000 
2.000 

6 000 
10 000 
3 000 

20 000 
2 000 
3 000 
4 000 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 000 
5 000 

24 500 

16 872 535 

2 000 

4 000 
2 000 
6 000 

12 000 
3 000 
3 000 
1 000 

2 400 
1 500 

7 000 
10 000 
5 000-

17 500 
4 000 
8 500 
5 000 

7 000 
2 000 

6 000 
10 000 
3 000 

20 000 
2 000 
3 000 
4 000 
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39 

41 
42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

62 
1 

63 

64 

65 

66 

Tahsisatın nev'i 

Siyasal Bilgiler Fakültesi de-
m ir baş 
Rektörlük öteberi masrafları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi öteberi masrafları 
Fen Fakültesi öteberi masraf
ları 
Hukuk Fakültesi öteberi mas
rafları 
Tıp Fakültesi öteberi masraf
ları 
Veteriner Fakültesi öteberi 
masrafları 
Ziraat Fakültesi öteberi mas
rafları 
İlahiyat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi öte
beri masrafları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi aydınlatma masrafları 
Fen Fakültesi aydınlatma mas 
rafları 
Hukuk Fakültesi aydınlatma 
masrafları 
Tıp Fakültesi aydınlatma mas
rafları 
Veteriner Fakültesi aydınlat
ma masrafları 
Ziraat Fakültesi- aydınlatma 
masrafları 
İlahiyat Fakültesi aydınlatma 
masrafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ay
dınlatma masrafları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi ısıtma masrafları 
Fen Fakültesi ısıtma masraf
ları 
Hukuk Fakültesi ısıtma mas
rafları 
Tıp Fakültesi ısıtma masraf
ları 
Veteriner FaküİBSi ısıtma 
masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

4 000 
2 000 

16'500 

15 000 

13 500 

15 000 

18 500 

11 000 

2 000 

10 000 

12 500 

25 000 

7 000 

2£ 000 

15 000 

25 000 

2 000 

10 000 

30 000 

55 000 

28 000 

100*000 

50000 
4$) 

İ959 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

i 000 
2 500 

20 625 

18 750 

16 850 

18 750 

23 125 

13 750 

2 000 

12 500 

12 500 

25 000 

7 000 

200000 

15 000 

25 000 

i 

m ooo 
45 000 

85 000 

55 000 

300 000 

m 600 

i için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 000 
2 500 

20 625 

18 750 

25 000 

18 750 

23 125 

13 750 

2 000 

12 500 

12 500 

25 000 

7 000 

200 000 

15 000 

25 000 

, i 

10 000 

45 000 

85 000 

55 000 

300 000 

91 600 
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67 

68 

69 

Tahsisatın nev'i 

Ziraat Fakültesi ısıtma mas
rafları 
İ lahiyat Fakültesi ısıtma mas
rafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ısıt
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 
YUı 

tahsisat) 
Lira 

50 000 

. 5 000 

18 000 

704 800 

1959 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

91 600 

1 

35 000 

1281 452 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

91 600 

1 

35 000 

1 289 602 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

1 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masraf lan 

11 Rektörlük posta ve telgraf üc 
T*PıT 1 PT*1 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi posta ve telgraf ücretleri 

13 Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

14 Hukuk Fakültesi posta ve telg 
raf ücretleri 

15 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

16 Veteriner Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 

17 Ziraat Fakültesi posta ve telg
raf ücretleri 

18 İlahiyat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi pos
ta ve telgraf ücretleri 

1 000 1 000 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

1 0 0 0 
1 000 
2 000 
7 500 
1-500 
1000 

500 
3 000 

18 500 

1 000 
1 000 

- 2 000 
7 500 
1 500 
1 000 

500 
3 000 

18 500 

1 000 
1 000 
4 000 
7 500 
1 500 
1 000 

500 
3000 

20 500 

1 000 

2 000 

1 000 

750 

3 000 

1 500 

2 000 

1 0 0 0 

1 500 

1 000 

2 000 

1 000 

750 

3 000 

1 500 

2 000 

1 000 

1 500 

1 0( 

2 0( 

1 0( 

11 

3 (K 

15C 

2 0( 

1 (X 

1 5( 
f 8 Sayısı Î 46 > 



n 

M. 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Tahsisatın nev'i 

Rektörlük telefon masrafları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi telefon masrafları 
Fen Fakültesi telefon masraf
ları 
Hukuk Fakültesi telefon mas 
rafları 
Tıp Fakültesi telefon masraf
ları 
Veteriner Fakültesi telefon 
masrafları 
Ziraat Fakültesi telefon mas
rafları 
ilahiyat Fakültesi telefon 
masrafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi te
lefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

1058 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

6 000 

8 000 

5 000 

15 000 

8 000 

111000 

2 500 

6 000 

178 250 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 000 

6 000 

8 000 

5 000 

25 000 

8 000 

11 000 

2 500 

6 000 

88 250 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

'3 000 

6 000 

8 000 

5 000 

25 000 

8 000 

11 000 

2 500 

6 000 

88 250 

Giyecekler 
11 Rektörlük 3 000 5 000 5 000 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

10 
21 

22 

23 

24 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcırahı 
Dil ve Tarih • - Coğrafya Fakül-
tesi muvakkat vazife harcırahı 
Fen Fakültesi muvakkat vazi 
fe harcırahı 
Hukuk Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

fıS. Sayısı': 

8 000 
8 000 
8 500 

25 000 
9 600 

12 000 
1 500 
6 000 

81 600 

5.000 

3 500 

9 000 

8 000 

5 500 
: 46) 

11 000 
15 000 
17 000 
50 000 
9 600 

24 000 
2 500 
6 000 

140 100 

5 750 

4 000 

10 000 

9 000 

7 000 

11 000 
15 000 
17 000 
50 000 
9 600 

24 000 
2 500 
6 000 

140 100 

5 750 

4 000 

10 000 

9 000 

7 000 



23 

M. Tahsisatın nev'i 

25 Tıp Fakültesi muvakkat vazife 
harcırahı 

26 Veteriner Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

27 Ziraat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

28 ilahiyat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

29 Siyasal Bilgiler Fakültesi mu 
vakkat vazife harcırahı 

42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi ecnebi memleketler harcı
rahı 

43 Fen Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı 

44 Hukuk Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 

45 Tıp Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı 

46 Veteriner Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 

47 Ziraat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 

48 İlahiyat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 

49 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi memleketler harcırahı 

52 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi ecnebi profesör ve uzman
ları harcırah ve masrafları 

53 Fen Fakültesi ecnebi profesör 
ve uzmanları harcırah ve mas-
rafları 

54 Hukuk Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanları harcırah ve 
masrafları 

55 Tıp Fakültesi ecnebi profesör 
ve uzmanları harcırah ve mas
rafları 

56 Veteriner Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzmanları harcı
rah ve masrafları 

57 Ziraat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzmanları harcırah ve 
masrafları 

1958 
Y ı U 

tahsisatı 
Lira 

15 000 

3 000 

5 000 

2 500 

5 000 

23 520 

23 520 

23 520 

23 520 

23 520 

.23 520 

7 400 

11 760 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 000 

3 750 

7 500 

3 000 

6 250 

85 715 

85 715 

85 715 

85 715 

85:715 

85 715 

34 286 

21429 

20 000 

3 750 

7 500 

3 000 

6 250 

85 715 

85 715 

85 715 

• 85 715 

85 715 

85 715 

34 286 

51 429 

8 000 

10 000 

2 000 

10 000 

1 

6 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

10 000 

1 

10 000 

6 000 6 000 
(S. Sayısı: 46) 



-— s» — 
1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nevi Lira Lira Lira 

58 İlahiyat Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzmanları harcırah ve 
masrafları 1 000 1 000 1 000 

59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi profesör ve uzmanları 
harcırah ve masrafları 5 000 5 000 5 000 

72 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi yurt içi araştırma, incele* 
me harcırah ve masrafları 15 000 15 000 15 000 

73 Fen Fakültesi yurt içi araştır
ma, inceleme harcırah ve mas
rafları 12 000 12 000 12 000 

74 Hukuk Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme harcırah vd 
masrafları 4 000 4 000 4 000 

75 Tıp Fakültesi yurt içi araştır
ma, inceleme harcırah ve mas
rafları 8 000 8 000 8 000 

76 Veteriner Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme harcırah 
ve masrafları 11 000 12 500 12 500 

77 Ziraat Fakültesi yurt içi araş
tırma, inceleme harcırah ve v 
masrafları 30 000 30 000 30 000 

78 İlahiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma, inceleme harcırah 
ve masrafları 5 000 5 000 5 000 

79 Siyasal Bilgiler Fakültesi yurt 
içi araştırma, inceleme harcı 
rah ve masrafları 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 358 781 784 75J 814 757 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Rektörlük 1 500 2 500 2 500 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül

tesi 2 000 2 000 2 000 
13 Fen Fakültesi 1000 1000 1000 
14 Hukuk » 2 000 2 000 2 000 
15 Tıp » 500 500 500 
16 Veteriner » 2 000 2 500 2 500 

(S. Sayı» : 46) 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

17 Ziraat Fakültesi 3 000 3 000 3 000 
18 İlahiyat » 1 000 1 000 1 000 
19 Siyasal Bilgiler » 1 OÖÖ 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 14 000 15 500 15 500 

11 

12 

31 

32 

51 

52 

53 

54 

61 

62 

71 

72 

91 

92 

* 

Taşıt masrafları 
Rektörlük taşıtları işletme 
masrafları 
Rektörlük taşıtları onarma 
masrafları 
Fen Fakültesi tanıtları işlet
me masrafları 
Fen Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtlan işletme 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları onarma 
masrafları 
Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ta
şıtları işletme masrafları 
Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ta
şıtları onarma masrafları 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
işletme masrafları 
Veteriner Fakültesi taşıtları 
onarma masrafları 
Ziraat Fakültesi taşıtları iş
letme masrafları 
Ziraat Fakültesi taşıtları onar
ma masrafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ta
şıtları işletme masrafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ta
şıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

4 000 

1 500 

4 50& 

5 000 

16 000 

6 000 

Ö 

0 

6 ÖOÖ 

' 5 OOÖ 

£Q0# 

&©Q§ 

3 000 

2ÖÖÖT 

0^0O<* 
• • . — • • • • • • « â f r 

ımm 

6000 

a 500 

6 000 

5 000 

32 000 

9 000 

6 000 

2 000 

9 000 

5 OÖÖ 

1^500 

4 50Ö 

4 500 

£ OÖO 

mm 
2 436 559 

6 000 

2 500 

6 000 

5 000 

32 000 

9 000 

6 000 

2 000 

9 000 

5 000 

13 500 

4 500 

4 500 

3 000 

108 000 

2 476 709 

çat m^i 46) 
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F. 

403 
407 
419 

M. Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme masrafları 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

7 500 
500 

4 000 

1959 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 500 
500 

4 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

7 500 
500 

4 000 
420 Araştırma, inceleme ve öğreti

mi ilgilendiren malzeme ile il
gili her çeşit masraflar 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraaıt 
İlahiyat 

Fakültesi 

Siyasal Bilgiler 

» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

25 000 
450 000 
15 000 

500 000 
320 000 
398 000 

6 000 
15 000 

1 729 000 

25 000 
350 000 

15 000 
400 000 
250 000 
350 000 

4 000 
10 000 

1 404 000 

25 000 
350 000 

15 000 
400 00Ö 
250 000 
350 000 

4 000 
10 000 

1 404 000 

421 

422 

423 

424 
11 

Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve işletmele 
rinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit mas
rafları 25 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji, Doğu ve Orta ve 
Batı - Anadolu araştırma is
tasyonlarının her çeşit masraf
ları 30 000 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 
her çeşit masrafları 10 000 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
Tıp fakültesi hastanelerinden 
başka hastanelerde bulunan 
kliniklerin öğretimi ilgilendi
ren masrafları ile yatak bedeli 
ve her çeşit masrafları 27 010 

25 000 

30 000 

10 000 

25 000 

30 000 

10 000 

* ( S, Sayısı s 40) 
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27 

M. Tahsisatın nev'i 

12 Hastanelerde doyurulacakla-
rın yiyecek bedeli ve hastane 
personelinin umumi masrafları 

13 Tıp Fakültesi Hastanesi umu
mi masrafları 

14 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma, Enstitüsü Has
tanesi umumi masrafları 

15 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü Has
tanesinde doyurulacakların yi
yecek bedeli ve hastane perso
nelinin umumi masrafları 

Fasıl yekûnu 

Nebraska ve New - York Üni
versiteleriyle yapılan anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
masraflar 

14 Hukuk Fakültesi 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
19 Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûna 

Kriminoloji Enstitüsü her çe
şit masrafları 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
îdarî İlimler her çeşit masraf
ları 
Dış münasebetler her çeşit 
masrafları 
îskân ve şehircilik her çeşit 
masrafları 
Türk - îslâm sanatları her çe
şit masrafları 
îslâm ilimleri her çeşit mas
rafları 

(S . Sayısj 

1958 1959 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

824 582 1 177 750 1 177 750 

2 243 542 3 579 726 3 579 726 

511 350 669 030 669 030 

0 236 600 236 600 

3 606 484 5 663 107 5 663 107 

82 000 82 000 82 000 
50 000 50 000 50 000 

200 000 150 000 150 000 
188 000 160 000 160 000 

520 000 442 000 442 000 

6 000 6 000 6 000 

20 000 20 000 20 000 

17 500 17 500 17 500 

25 000 25 000 25 000 

10 000 10 000 10 000 

20 000 16 000 16 000 

15 000 12 000 12 000 
46) 
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F. 

440 
441 

442 

443 

AAA VXrX 
-~ 

451 

M. 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Tahsisatın üev'i 

Tiyatro her çeşit masrafları 
Hitit Araştırmalar Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
Arkeoloji Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal ve Araştırma Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
İktisadi İşletme ve Muhasebe 
Enstitüsü her çeşit masrafları 
Yayın masrafları 
Rektörlük satmalına ve abone * 
î)il ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi satmalma ve abone 
Fen Fakültesi satmalma ve 
abone 
Hukuk Fakültesi satmalma ve 
abone 
Tıp Fakültesi satmalma ve 
abone 
Veteriner Fakültesi satmalma 
ve abone 
Ziraat Fakültesi satmalma ve 
abone 
İlahiyat Fakültesi satmalma 
ve abone 
Siyasal Bilgiler Fakültesi sa
tmalma ve abone 
Rektörlük çeşitli yayın mas
rafları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi çeşitli yayın masrafları 
Fen Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
Hukuk Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
Veteriner Fakültesi çeşitli ya
yın masrafları 
Ziraat Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 

( S. Sayım ; 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

50 000 

0 

0 

0 

0 

1 500 

50 000 

35 000 

25 000 

30 000 

12 000 

10.000 

20 000 

30 000 

15 000 

78 000 

78 000 

80 000 

84 000 

36 000 

60 000 
; 46) 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

£0 C00 

30 000 

30 000 

20 000 

10 000 

1 500 

50 000 

35 000 

25 000 

30 000 

12 000 

/ 10 000 

20 000 

30 000* 

10 000 

117 000 

117 000 

120 000 

126 000 

54 000 

90 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

30 000 

30 000 

20 000 

10 000 

1 500 

50 000 

35 000 

25 000 

30 000 

12 000 

10 000 

20 000 

30 000 

10 000 

117 000 

117 000 

160 000 

126 000 

54 000 

90 000 



1958 1Ö5Ö yılı içîıi 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene* 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

28 İlahiyat Fakültesi çeşitli ya
yın masrafları 48 000 72 000 72 000 

29 Siyasal Bilgiler Fakültesi çe
şitli yayın masrafları 80 000 120 000' 120 000 

Fasıl yekûnu 772 500 1 039 500 1 079 500 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit masraf lan 

11 Rektörlük ' 1 500 4 815 4 815 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül-

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal BilgiL 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

er » 

Fasıl yekûnu 

8 000 
6 500 
5 000 

11 250 
2 000 
6 000 
2-500 
6 000 

48 750 

25 680 
20 865 
16 050 
36 110 

6 420 
19 260 
8 045 

19 260 

156 505 

25 680 
20 865 
16 050 
36 110 

6 420 
19 260 
8 045 

19 260 

156 505 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

10 Üniversitelerarası birliğe ka
tılma payı 1 000 3 221 3 221 

20 Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masrafla
rı ile bunlara katılacakların 

30 
harcırah ve masrafları 
Derneklere katılma payı 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

70 000 
2 000 

73Ö0Ö 

W 000 
1 

7 000 234 

224 700 
6 420 

234 Mİ 

5 OÛÖ 

9 267 953 
, • . . . • * . . * L • 

224 700 
6 420 

234 341 

5 000 

9 307 95ft 
• _ . . ı . - . ı i ' . tA, , 

(S . Sayısı: 46) 
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• 

tahsisatın nev'i 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira M. 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 6 000 6 000 6 000 
Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1957 yıllan borçları 15 800 15 800 15 800 
20 1928 - 1953 » » 1 1 1 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

15 801 

5 000 

26 801 

15 801 

5 000 

26 801 

15 801 

5 000 

26 801 

Altıncı kısım - Yatırımlar 

10 

12 
* 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar 
Ecnebi memleketlerden gelecek 
öğrencilerin burs ve harcırah
ları 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe .kantinine yardım 
Vehbi Koç öğrenci yurduna 
yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

(S. Sayı» : 

10 800 

7 500 
7 000 
4 000 

15 000 
3 000 
5 000 

20 000 
39 000 

111 300 

5 000 
100 000 

10 000 

226 300 

ı 46) 

10 800 

7 500 
7 000 
6 000 

15 000 
3 000 
5 000 

20 000 
39 000 

113 300 

5 000 
100 000 

10 000 

228 300 

. ' • . ' • - ' İ " . ' - . -. 

10 800 

7 500 
7 000 
6 000 

15 000 
3 000 
5 000 

20 000 
39 000 

113 300 

5 000 
200 000 

10 000 

328 300 



M. Tahsisatın nev'i 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

15 548 270 
1 420 931 
7 000 234 

26 801 
226 300 

16 848 535 
2 436 559 
9 267 953 

26 801 
228 300 

16 872 535 
2 476 709 
9 307 953 

26 801 
328 300 

UMUMt YEKÛN 24 222 536 28 808 148 29 012 298 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih -
tesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal Bilgi] 

Coğrafya Fakül-

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

er » 

Fasıl yekûnu 

5 000 

25 000 
1 

60 000 
200 000 

35 000 
100 000 

4 000 
15 000 

444 001 

5 000 

25 000 
3 000 

50 000 
400 000 
35 000 
80 000 
2 000 

13 000 

613 000 

5 000 

25 000 
3 000 

50 000 
400 000 
35 000 
80 000 
2 000 

13 000 

613 OCO 

I I - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yapı işleri ve tesisler 
10 Çocuk Sağlığı Bilimsel Sosyal 

Araştırma Enstitüsü bina in
şaatı 

20 Yapı işleri ve tesisler 
250 000 

1 131 188 
900 000 
429 000 

900 000 
529 000 

Fasıl yekûnu 1 381 188 1 329 000 1 429 000 

(S. Sayısı: 46) 



1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Taşıt satmalına 
Tıp Fakültesi 25 000 0 0 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 0 30 000 30 000 

Fasıl yekûnu 25 000 30 000 30 000 

Döner sermaye 
Çocuk Sağlığı Bilimsel Sos
yal Araştırma Enstitüsü döner 
sermayesi 0 25 000 25 000 
Veteriner Fakültesi döner ser
mayesi 0 . 25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 0 50 000 50 000 

Yatırımlar yekûnu 1 850 189 2 022 000 2 122 000 

(S^ Sayısı: 46) 



— 33 — 
B - CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırım dışındaki masraflar 
için verilenler 20 575 256 25 843 147 25 843 147 

2 Yatırımlar için verilenler 1 850 189 2 022 000 2 122 000 

Fasıl yekûnu 22 425 445 27 865 147 27 965 147 

2 Hare, kayıt, imtihan ve diplo
ma harçları 280 000 300 000 300 000 

3 Çeşitli varidat 
1 Kitap satışından elde edilenler 75 000 85 000 125 000 
2 Muayene^ tahlil ve tecrübe üc

retleri 11 000 5 000 5 000 
3 Diğer çeşitli varidat 75 000 75 000 75 000 

Fasıl yekûnu 161 000 165 000 205 000 

4 Bağışlar 1 1 1 
5 Eski yıllardan devreden gelir 

(nakit) 3 206 279 2 500 000 2 664 150 
UMUMÎ YEKÛN 26 072 725 30 830 148 31 134 298 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö Z B T î 

Kanon 13.6.1946 4936 Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi. 

( S . Sayı®: 40) 



G. Memuriyetin nev'i 

D - CETVELİ 
Aded Ücret G. 

Rektörlük 

2 Usta 
Şoför 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
î> 3> 

Daktilo 
5 Memur 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

> 
Pi§ memuru 

Muhasebe Müdürlüğü 

4 Daktilo 
5 Memur 

» 

3 Dağıtıcı 
Hademe 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

350 
300 
250 
550 
400 
400 
200 
400 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
100 
200 

1 Fotoğrafçı 
» 

Desinatör 
2 Ciltçi 

Kaloriferci 
Usta 

Elektrikçi 
Santralci 

3 Bahçıvan 
Laborant 

250 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
125 

300 
250 
250 
350 
250 
300 
175 
125 
200 
175 
175 
200 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 Daktilo 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
5 Memur 

» 
Dağıtıcı 
Memur (Müstahzır) 
Baş hademe 
Hademe 

> 
Kapıcı 
Gece bekçisi 

2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 

13 
10 

1 
1 

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 

5 Memur 
6 Hademe 

Fen Fakültesi 

1 Başteknisyen 
Botanik teknisyeni 
ince mekanik uzmanı 
Mikroanaliz uzmanı 
Analiz ve preparat uzmanı 

Elektronik uzmanı 

Teknisyen 
» 

Desinatör 
2 Fotoğrafçı 

Kaloriferci 
» Yardımcısı 

Usta 
3 Usta 

» 
Şoför 
Bahçıvan (Mütehassıs) 
Bahçıvan 

» Yardımcısı 

200 
175 
475 
300 
300 
250 
225 
150 
175 
150 
200 
150 
100 
125 
150 
150 

175 
125 

i 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r-t 

400 
350 
400 
400 
550 
475 
475 
400 
300 
250 
200 
150 
300 
125 
350 
225 
150 
250 
475 
200 
125 

(S. Sayısı: 46); 



35 
1 

4 

5 

2 

3 

2 
4 

5 

1 

Memuriyetin nev'i 

Laborant 
» 
» 
> 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
» 
» 

Memur (Dahiliye şefi> 
Memur 
Memur 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

> 
Hademe (Lâboratuvar için) 
Bekçi 
Kapıcı 

Hukuk Fakültesi 

Kaloriferci 
» yardımcısı 

Elektrikçi 
» yardımcısı 

Usta 
Bahçıvan 

». 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

> 
» 

Memur 
* 
» 
> 
* 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

> 
Bekçi 

Tıp Fakültesi 

Anestezi uzmanı 
Narkozcu 
Uzman 

» 

Aded 

2 
4 

15 
7 
İ 
2 
2 
1 
i. 
1 
1 
1 
4 

10 
10 
14 
4 
2 

i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 

10 
16 

1 

2 
1 
1 
2 

Ücret 

250 
200 
175 
150 
300 
200 
175 
300 
200 
150 
125 
150 
125 
100 
125 
125 
125 
125 

300 
175 
300 
150 
175 
175 
125 
300 
200 
175 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
150 
125 
100 
150 

625 
625 
625 
550 

G. Memuriyetin n e v i 

Teknisiyen 
* 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadın doğum (Enstürmantör) 
Fotoğrafçı 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
> » 

1 Usta 
* 

Şoför 
> 
» 
» muavini 

2 Bahçıvan 
» 
» 
> 

Laborant 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

\ 
> 

Pansumancı 
» 

Hemşire namzedi (Hasta ve 
çocuk bakıcısı) 
Hemşire yardımcısı 
Hayvan bakıcısı 
Hasta bakıcı 

» » 
> » 
> > 

i » > 

Aded 

1 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
5 
1 
2 
5 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
7 
5 

21 
13 
19 
4 
4 
3 

40 
10 

1 
6 

16 
40 
35 
82 

Ücret 

475 
350 
300 
250 
225 
200 
150 
475 
350 
300 
175 
150 
300 
225 
200 
175 
150 
125 
350 
300 
225 
200 
225 
200 
175 
150 
250 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
175 
150 

100 
150 
150 
200 
175 
150 
125 
100 

(S. Sayx»î46)( 



o. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

2 Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yardımcısı 
» » 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

» 

> 
5 Memur 

> 
> 
> 
> 

Eczacıbaşı 
Eczacı 

> 
> kalfası 
» > 

Eczacı kalfası 
> » 

İmam 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

Bekçi 
Gardiyan 
Gassal 

1 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
7 
6 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
7 

17 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 

49 
108 

6 
2 
1 

Fitizyoloji göğüs hastalıkları 

6 Teknisiyen 
Usta 

Kaloriferci 
Hasta ve çocuk bakıcısı 

Laborant 

350 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
300 
200 
175 
150 
125 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
750 
625 
550 
400 
350 
300 
250 
300 
125 
150 
150 
125 
100 
125 
125 
175 

G. Memuriyetin nev'i 

1 
1 
1 
2 
7 
1 
14 
2 
1 

225 
150 
125 
150 
225 
200 
125 
250 
225 

Laborant 
> 

Bahçıvan 
Ahçı 

> 
Daktilo 

3 Memur 
» 

Başhademe 
Hademe 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma 
Enstitüsü 

Aded 

2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 
8 

. 8 

Ücret 

175 
150 
150 
175 
125 
175 
175 
150 
150 
125 
100 

Uzman 
» 

Teknisiyen 

» 

» 
Usta 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Terzi 
Bahçıvan 

» 
Laborant 

Şoför 

Pansumancı 

Çocuk bakıcısı (Pramatüre) 

Çocuk sağlığı teknik uzmanı 
(Asgari lise veya muadili mes
lek okulu mezunu) 
Çocuk sağlığı teknik uzmanı 
(Asgari lise veya muadili mes
lek okulu mezunu) 
Çoeuk sağlığı teknik uzmanı 
(Asgari lise veya muadili mes
lek okulu mezunu) 

5 
4 
3 
4 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

625 
550 
625 
550 
475 
400 
250 
250 
225 
175 
350 
200 
175 
350 
300 
225 
200 
250 
225 
175 
150 
225 
200 

400 

350 

10 300 

(S . Sayısı : 46) 



}. 

4 

5 

6 

3 

5 

Memuriyetin nev'i 

Çocuk sağlığı bakı 
» » 
» » 
» » 

LC1S1 

» 
» 
» 

Hasta ve çocuk bakıcısı 
» » 

imam. 
Aşçıbaşı 
Aşçı 
Aşçı yardımcısı 

» » 
Daktilo (Yabancı 
Daktilo 
Memur 

» 
» 

» 

dil büir) 

Eczacı (Veya Kimyager) 
Eczacı kalfası 

> » 
Hademe 

» 
> 

Kapıcı 
» 

Bekçi 
Telefoncu 

» 

Aded 

4 
8 
5 

18 
6 

11 
1 
1 
1 
1 

.1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

20 
6 
X 
1 
1 
1 
2 

Veteriner Fakültesi 

Memur 
Teknisiyen 

» 
Desinatör 
Usta 

» 
» 
» 
> 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Şoför 

» 
JJahçivan 

3 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

— 37 — 
Ücret 

225 
200 
175 
150 
150 
125 
250 
350 
200 
175 
150 
350 
200 
625 
550 
475 
400 
300 
225 
625 
400 
350 
150 
125 
100 
150 
125 
150 
300 
250 

250 
250 
200 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
250 
150 
250 
200 
150 

( S. Say 

G. Memuriyetin nev'i 

Laborant 
» 
> 
» 

Tekniker 
Veteriner hizmetçisi 
Veteriner hizmetlisi 

» •» 

4 Daktilo 
Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 

Ziraat Fakültesi 

1 Teknisiyen 
> 
» 
» 
» 
» 

Desinatör 
» 
» 
» ' 

Usta 
> 

» 
> • 

3 Kaloriferci 
» yardımcısı 

Elektrikçi 
Telefoncu 

> yardımcısı 
Şoför 

» 

Bahçıvan 
» 
» 
» 

Laborant 
» 
» 

ısı : 46 ) 

Aded 

9 
5 
4 
3 
1 
1 
1 

13 
2 
1 
1 

10 
17 
3 

1 
7 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•2 
1 

' •• 2 

1 
- • . ı 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
5 

22 
17 

Ücret 

175 
150 
125 
150 
250 
150 
125 
100 
150 
125 
150 
125 
100 
125 

400 
350 
300 
250 
200 
125 
475 
225 
250 
200 
400 
550 
300 
250 
225 
150 
250 
150 
250 
200 
150 
250 
225 
300 
200 
150 
100 
200 
175 
150 



Memuriyetin 

Daktilo 
» 
» 

Memur 
Matbaa şefi 
Başmürettip 
Dağıtıcı 
Baçhademe 
Hademe 

» 
Tarım hizmetlisi 

» » 
» » 
» > 
» > 

Bekçi 
Arabacı 

» 

nev'i 

ilahiyat Fakültesi 

Ftoğrafçı 
Santralci . 
Yabancı dil bilir daktilo 
Daktilo 
Memur 
Düzeltici 

F. 

203 

204 

• . . 

M. 

11 
15 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

~~ 38 -
Aded Ücret 

1' 200 
2 175 
1 150 
2 175 
1 350 
1 300 
1 150 
1 150 

14 125 
20 100 
8 200 

10 175 
6 150 
5 125 
8 100 
5 150 
1 175 
1 150 

1 250 
1 175 
1 300 
1 200 
1 200 
1 250 

G, Memuriyetin nev'i 

5 Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 

Aded 

1 
1 
2 
2 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Telefoncu 
Usta 

4 » 
Şoför 
Bahçıvan 

5 » yardımcısı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

» 
6 » 

Memur 
» 

5 Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

» 
Bekçi 
Kapıcı 

E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmet] 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 

iler, ücreti 

Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
Dil ve Tarih 
Fen Fakülte 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat > 
İlahiyat » 
Siyasal B.» 

(S. Say 

- Coğrafya Fakültesi 
si 

ısı : 46) 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

10 
5 
1 
1 

Ücret 

125 
150 
125 
100 

225 
225 
225 
200 
125 
300 
200 
150 
475 
250 
225 
200 
225 
200 
150 
150 
125 
100 
150 
150 



D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 
8 

10 
11 
10 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
8 
9 

11 
10 
10 

2 
3 
4 
5 

Memuriyetin nev'i 

L 
— 39 — . 

- CETVELÎ 
Aded Aylık 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

Profesör 

» 
Doçent 

» 

* 
« 

Asistan 

Kütüphaneci 
1. Mümeyyiz 
2. » 
Hesap memuru 
Ambar > 

Fen Fakültesi 

Profesör 
» 
» 
» 
s> 

Doçent 
» 
* 

Asistan 
» 
» 
» 

Kütüphaneci 
> 

2. Mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar » 

Hukuk Fakültesi 

Profesör 
» 
» 
* 

2 
1 
4 
1 
4 
5 
6 
5 

10 
13 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
4 
5 
4 
1 
4 
7 
2 
7 

10 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
4 
5 
4 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
60 
50 

. 40 
50 
35 
30 
35 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
60 
§0 
40 
35 
50 
40 
30 
35 
35 

125 
100 
90 
80 

(S . Sayı 

D. Memuriyetin nev'i 

5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 
6 Okutman 
8 Kütüphaneci 

11 Memur 

Tıp Fakültesi 

1 Profesör 

3 » •• 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » . 
7 Asistan 
8 » 
9 ». 
10 »..• 
4 Uzman 
5 »• 

6 » 
7 » 
8 »• 

7 Kütüphaneci 
8 » 

10 1. Mümeyyiz 
11 Memur 
10 Hesap memuru 
10 Ambar » 
6 Eczacı 

10 Hemşire 
11 » 
12 » • . 
8 Ebe 

10 » 
11 » 
9 Ay. ve Ldvazını M. 

ısıt 46) 

Aded . 

3 
2 
6 

10 
9 
5 
5 
6 
1 
1 
1 

5 
4 
4 
5 
5 

10 
5 

10 
18 
20 
20 
15 
35 
4 
4 

i 
4-".' 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
5 

18 
5 
1 
2 
2 
1 

aylık 

80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
70 
50 
30 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
76 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
35 
30 
35 
35 
70 
35 
30 
25 
50 
35 
30 
40 



D. Memuriyetin nev'i 
— 40 

Aded Aylık D. 

10 Ambar memuru 
10 Karantina memuru 

35 
35 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma 
Enstitüsü 

Hacettepe Çocuk Hastanesi 
6 Hst. Md. Muavini 
6 Kitaplık Md. 
9 Ay. ve Lvz. Memuru 
5 Başeczacı 
9 Eczacı 
7 Başhemşire 
8 Hemşire 

11 » 
4 Uzman 
Ö » 
7 > 
8 Asistan s 

9 > 
10 » 

Veteriner Fakültesi 

2 Profesör 
3 ». 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 
8 » 
7 Asistan 
4 Uzman 
5 » 
7 Okutman 
6 Kitaplık Md. 
8 Kütüphaneci 
9 » 

11 2. Mümeyyiz 
10 Hesap memuru 
10 Ambar » 

Ziraat Fakültesi 

1 Profesör 
2 > 
4 '.» 

1 
1 
1 
1 
1 
2. 
7 

10 
1 
2 
2 
6 
8 
7 

1 
3 
6 
3 
2 
8 

13 
6 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

70 
70 
40 
80 
40 
60 
50 
30 
90 
70 
60 
50 
40 
35 

125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 
60 
90 
80 
60 
70 
50 
40 
30 
35 
35 

.150 
125 
90 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 

9 
10 
4 
5 
7 
p* 

0 
6 
8 
6 
8 
9 

10 

» 
» 

Uzman 
» 
» 

Okutman 
» 
•» 

Kitaplık Md. • 
Kütüphaneci 

» 
Hesap memuru 

İlahiyat Fakültesi 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
4 » 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 > 
8 » ' . 
7 Asistan 
8 » 
% * 

10 » 
6 Okutman 
7 » . 

10 1. nci mümeyyiz 
11 2. nci mümeyyiz 
9 Kütüphaneci 

Aded Aylık 

3 
2 
7 

10 
5 

13 
9 

12 
3 
1 
2 
1 
o 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

80 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
80 
70 
50 
70 
50 
40 
35 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

2 
1 
2' 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
4 
4 
6 
5 
2 ' 
2 
1 
1 
1 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 
60 
50 
40 
35 
70 
60 
35 
30 
40 

2 Profesör 
3 » 
4 » 

2 125 
2 1001 
2 90* 
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D. Memuriyetin nev'i 

5 
5 
6 
7 
;8 

Profesör 
Doçent 

» 
» 
» 

— 41 
Aded Aylık D. 

80 
80 
70 
60 
50 

Memuriyetin nev'i 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 
*8 Enstitü sekreteri 

Aded Aylık 

1 
2 
2 
1 
1 

60 
50 
40 
35 
50 

R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipleri için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
îormül bu bütçe içinde uygulanır. 

Fasıl 223 — Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve harcırahlariyle 
başka masrafları 

Askerlik dersi, konferans ücretleriyle dil kurslarında vazife alacakların ücretleri de bu fasıl
adan ödenir. 

Fasıl 307 — Harcırahlar 
Madde 42 - 49 — Ecnebi memleketler harcırahı 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin öğretim âzalarının harcırah ve diğer masrafları münhasıran bu tertipten ödenir. 

Madde 72-79 — Yurt içi araştırma, inceleme, harcırah ve masrafları 
Yurt içinde araştırma, inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleriyle yardımcı

larına 6245 sayılı Kanuna göre ödenecek harcırahlariyle aynı maksatla toplu halde seyahat edecek 
•öğrencilere muayyen tarifeli vasıtalarla ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tarifeli vası
talarla bu vasıta ücreti ile Fakülteler Yönetim Kurullarınca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile hiz
metliler için tesbit edilen yevmiyenin asgari haddini geçmemek şartiyle belirtilecek seyahat yev
miyeleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Mahkemelere ve İcra daireleriyle, Şûrayı Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek 

hare, resim, vergi her türlü masraflar, hakem ilân ücretleri, bütçeye giren daireler için ve karşı 
•olarak açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü masraflarla üzerine sonuç
lanan dâvalarda ilân ve diğer tarafa ödeme ödevi yüklenilen mahkeme masrafları ve mukavelele-
riyle tutulacak avukatlara verilecek ücret de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemeler ile ilgili her çeşit masraflar 
Enstitü, klinik ve lâboratuvarların fennî alet, levazım, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü 

malzemeler, öğretimle ilgili her türlü materyalin alımı, onarma, tecrübe hayvanları yemi, bakım 
ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzeme masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onar
ma masrafları, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehir-
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lere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna güre tahakkuk edecek:; 
harcırahları, yazı, hesap, teksir makinaları ve bunların bütün levazım,' teferruatı, nakil, mon
taj ve onarma masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onanın masrafları, fakültelerin öğretim 
ve araştırmayı ilgilendiren işlerinde, lâboratuvar, atelye, tatbikat bahçelerinde yevmiye ile çalıştı
rılacak (muvakkaten) işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satınalmması,. 
500 liraya kadar lâboratuvar ve ser onarımı, öğretimle ilgili sair bezlerle, levazımı ve ilân ücret
leri, ilmî, fennî kurumların işletme levazımından doğan havagazı ve elektrik ücretleriyle iş icabı 
lâboratuvar atelye ve tatbikat bahçelerinde giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve satm-
alınacak öğretimi ilgilendiren malzemenin gümrük resmi, nakliye, ardiye, komüsyon ücreti gibi 
masraflarla öğretimi ilgilendiren resim, heykel, gezilerde lâboratuvar malzemesini koymak üzere 
satmalmacak çanta, tablo, vitrin •'gibi sair masraflar ve öğretimle ilgili her çeşit kitap ve neşriyat 
bedelleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 424 — Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları 
Madde 11 — Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgi

lendiren masrafları ile yatak bedeli ve her çeşit masrafları 
İŞ20 nci fasılda yazılı masraflar bu tertipten de yapılır. 
'+ Madde 12 — Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedeli ve hastane personelinin umumi 

masrafları 
Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri, hastanelerde görevli iaşe olunacak çeşitli 

personelin yiyecek bedelleriyle bunların iaşeleriyle ilgili her türlü eşya ve malzeme bedelleri ve 
hastabakıcıların her türlü giyecek masrafları bu tertipten ödenir. 

Madde 13 — Tıp Fakültesi Hastanesinin umumi masrafları 
İşçi gündelikleri, hastaneler talimatı gereğince hasta beslemi ve giyecekleri, fennî kurmalar,, 

makina ve aletler, taşıma ve montaj masrafları, küçük onarmalar, ilâç tıbbi ve sıhhi malzeme öğ
retim malzemesi ve yönetim masrafları, hastaneye ait öteberi, kırtasiye, su, görevlerinden ötürü 
şehir içinde dolaşacakların zaruri, masrafları, fakir hastaların yol ve ölenlerin her türlü cenaze 
masrafları, akıl hastası olarak taburcu edilenlerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere 
nakli masrafları ile bunlara ilişkin ufak tesis ve onarmalar ve hastanenin diğer bütün masrafları 
bu tertipten ödenir. 

Madde 14. — Çocuk Sağ. Bilim ve Sos. Araştırma Enst. Hst. umumi masrafları 
Bu faslın 13 neü maddesindeki formül bu madde için de aynen uygulanır, elektrik, havagazı,, 

odun, kömür ve bunlara ilişkin masraflar da bu tertipten ödenir. 

Madde 15 — Çocuk Sağ. Bilim ve Sos. Araş. Enst. Has. de duyurulacakların yiyecek bedeli ve Hast. 
Perso. umumi masrafları 

Bu faslın 12 nci maddesindeki formül bu madde için de aynen uygulanır. 

Fasıl 432 — Nebraska ve New-York Üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her 
çeşit masraflar 

Madde 14 — Hukuk Fakültesi 
Madde 16 — Veteriner Fakültesi 

Madde 17 — Ziraat Fakültesi 
Yönetmeliğinde yazılı her türlü masraflarla Türkiye'den yabancı memleketlere gönderilecek 

teknik stajiyerlerin dil imtihanlarını yapacaklara verilecek ücretler de bu tertipten ödenir. 
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Madde 19 — Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Bu fakültenin New - York Üniversitesiyle yaptığı anlaşmanın gerektirdiği her çeşit masraflar 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 433 — Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 434 — Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 435 — İdari İlimler Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 436 — Dış münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 437 — İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 438 — Türk İslâm Sanat Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 439 — İslâm İlimleri Enstitüsü her çeşit masrafları 
Bu enstitülerin büro, posta, telgraf, telefon, yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendi

ren vasıta ve malzemelerin satmalımı, tamir, tadil ve her çeşit işletme masrafları, anket, araıştır-
ma raporları masrafları, muvakkat memuriyetle yurt içinde vazife göreceklerin harcırahları, yazı 
kopya ve benzerleri ücretleri, yabancı profesör ve uzmanların mukavelelerinde yazılı harcırah ve 
masrafları ve konferans ücretleri bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 440 — Tiyatro Enstitüsü her çeşit masrafları 
Fasıl 441 — Hitit Araştırmaları Enstitüsü her çeşit masrafları 

Fasıl 442 — Arkeoloji Enstitüsü her çeşit masrafları 
Yönetmeliklerinde yazılı her çeşit masraflar bu tertipten ödenir. 

• -
Fasıl 443 — Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü her çeşit masrafları 

Konferans için getirtilecek Türk ve yabancı profesör ve uzmanların ve Ankara dışından gele
cek Enstitü Genel Kurul üyelerinin yolluk ve her türlü masrafları bu tertipten ödenir. Bu ensti
tülerin büro, posta, telgraf, telefon, yayın, araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren vasıta ve 
malzemelerin satmalımı, tamir, tadil ve her çeşit işletme masrafları, anket, araştırma raporları 
masrafları, muvakkat memuriyetle yurt içinde vazife göreceklerin harcırahları, yazı, kopya ve ben
zerleri ücretleri yabancı profesör ve uzmanların mukavelelerinde yazılı harcırah ve masrafları ve 
konferans ücretleri bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 444 — İşletme İktisadi ve Muhasebe Enstitüsü her çeşit masrafları 
Diğer enstitü masraflarına ait formül bu enstitü için de aynen uygulanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Madde 21 — Rektörlük çeşitli yayın masrafları 

Madde 22 — Dil ve T. C. Fakültesi yayın masrafları 
Madde 23 — Fen Fakültesi yayın masrafları 

Madde 24 — Hukuk Fakültesi yayın masrafları 
Madde 25 — Tıp Fakültesi yayın masrafları 

Madde 26 — Veteriner Fakültesi yayın masrafları 
Madde 27 — Ziraat Fakültesi yayın masrafları 

Madde 28 — İlahiyat Fakültesi yayın masrafları 
Madde 29 — Siyasal Bilgiler Fakültesi yayın masrafları 

öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretiyle diploma, baskı ve yazdırma ücretleri ve test üc-
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retleri ve test defterinin kayıt ve baskı ücreti, Senato karariyle üye davetiye kartları, klavuz 
yönetmeliklerinin baskı ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 601 — Ecnebi memleketlerden gelecek öğrencilerin burs ve harcırahları 
Üniversite Yönetim Kurulu karariyle fakültelerde okuyacak ecnebi tebaalı öğrencilerin iaşe ve 

ibateleri karşılığı bu tertipten ödenir. 

1958 yılı(E) cetveli ve kadroları 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Karar sayısı 4/10085 

KARARNAME SURETİ 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen Umumi Muvazeneye dâhil dairelerle mülhak bütçeli idare
lerin 1958 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine dâhil tertiplerine mevzuu tahsisattan verilmek şartiyle 
çalıştırılacaklara ait mezkûr cetvellerde yazılı kadroların 1 . III .1958 - 28 . II . 1959 tarihleri ara
sında muteber olmak üzere tasdiki; Maliye Vekâletinin 7 . III . 1958 tarihli ve 111109T16/2506 sayılı 
yazısı üzerine, icra Vekilleri Heyetince 11 . III . 1958 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

Ü: nvan 
Müddet 

Aded Ücret Ay 

Rektörlük 

Yüksek mimar veya mühendis 
Sürveyan 
Daktilo 

Profesör 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Profesör 

Uzman 

2 875 
1 475 
1 250 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

2 2 100 
4 1 850 
1 1 650 
2 1 500 
1 1 000 
1 900 
6 700 

Fen Fakültesi 

6 2 250 
3 2 250 
1 1 200 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
6 

12 

/ 
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Ü nvan 
Müddet 

Aded Ücret Ay 

Hukuk Fakültesi 

Profesör 
Okutman 

Tıp Fakültesi 

Profesör 
» 

Uzman (Anestezi) 
» (Çocuk sağlığı) 
» » » 
» » » ' 
» » » 
» » » 

Ziraat Fakültesi 

Profesör 
Uzman 

1 
3 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

2 000 
600 

2 500 
2 000 
2 000 
2.000 
1 500 
1 000 

800 
650 

2 000 
1 500 

12 
12: 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12: 

12 
12. 

Profesör 
» 

Uzman 
Okutman 

İlahiyat Fakültesi 

3 
1 
2 
4 

1 500 
1 200 

700 
540 

12 
10 
12 
12 

Profesör 
Okutman 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

1 
1 
8 
1 

2 000 
800 
600 
500 

7 
12 
12 
12 

*>o< ..<.. 
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Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Sütçe En
cümeni mazbatası (1/264) 

T. C. 
Başvekâlet 29 Kasım 1958 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-830/3212 ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ege Üniversitesi 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri 
Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı mucibe ve ilişikleriyle 
birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Btşvekil 
A. Menderes 

Ege Üniversitesi 1959 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

ESBABI MUClBESI 

1955 ve 1956 ders yılında fiilen tedrisata başlamış bulunan Ege Üniversitesi 6953 sayılı Kuruluş 
Kanunu ile taazzuv etmiş ve hükmi şahsiyet iktisabetmiş bulunmaktadır. 1958 malî yılı bütçesi de ha
zırlanarak halen tatbik edilmektedir. 1959 yılı bütçesi ile ikinci bütçe yılını idrak edecek olan üniver
sitenin 1958 yılı bütçe tatbikatında elde edilen netice ve aksaklıklarla 1959 yılında daha verimli bir 
çalışma programı temini gayesiyle kadro ve masraf tertiplerinde Üniversitenin bünyesine uygun 
olarak bâzı değişiklikler ve ilâveler nazarı itibara alınarak 1959 bütçe lâyihası hazırlanmış bulun
maktadır. 

Ege Üniversitesi halen Tıp ve Ziraat fakülteleri ile Laborant ve Yüksek Hemşire Okulu faaliyette 
bulunmakta olup 1959 yılı içinde açılacak enstitü, klinik ve lâboratuvarlarla f aliyetini daha da hızlan
dırması ve bu maksatla kadrolara bâzı ilâveler yapılması ve inşaat programının tatbiki gayesiyle mas
raf tertiplerinde geçen yıla nazaran nispi bir artış yapılması zaruri görülmektedir : 
F. M. 

201 12 Tıp Fakültesine bu yıl için bir sınıf daha ilâvesi ve geçen ders yılında kullanılan kad
roların 1959 yılında verimli bir şekilde tatbik gayesiyle yeniden alınacak ve terfi edecek 
öğretim üyeleri göz önüne alınarak (L) cetvelinden fiilî kadroya alman 39 aded öğretim 
üye ve yardımcısı kadroları ile kullanılmıyacak 7 aded 50 lik doçent kadrosunun (L) 
cetveline alınması dolayısiyle tahsisatları ile birlikte 496 267 lira fazlasiyle teklif edilmiş
tir. Fişlerinde tafsilâtı arz edilmiştir. 

13 (L) cetvelinden fiilî kadroya alman 1 X 125 lik profesör, 4 X 100 lük profesör kad
rosu ile (L) cetveline almacak 5 X 80 lik profesör, 5 X 50 lik doçent, 10 X 40 lik 
asistan, 20 X 35 lik asistan kadroları dolayısiyle geçen yıldan 141 130 lira eksiklik 
kabul edilmiş ise de, geçen yıl tahsisatı kadroya göre daha az teklif edildiğinden 
19 015 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. (Tafsilâtı fişlerdedir.) 
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Ege Üniversitesinin 1959 yılındaki hizmet inkişafı göz önüne alınarak (D) cetveline 
bâzıCâveler zaruri görülmüş ve yapılan ilâvelerle değişiklikler (D) cetvelinde ve fiş
lerde gösterilmiştir. 
Rektörlük 87 323 
Tıp Fakültesi 181 278 
Ziraat Fakültesi 73 135 

Rektörlük, Tıp ve Ziraat fakülteleriyle klinik ve enstitülerin faaliyetlerinin icabı ola
rak maaş ve (D) cetveli kadroları ile temini müşkül olan ve istihdamı zaruri eleman
ların çahştırılabilmeleri için; 
Rektörlük 25 380, 
Tıp ve Ziraat fakülteleri geçen yılın aynı kabul edilmiştir. 

1959 senesinde ihtiyaç hissedilen profesörlerin memleket dâhilinden temini mümkün 
olamıyacağmdan bu sene de hariçten profesör getirtmek ihtiyacı devam etmektedir. 
Bu mülâhazalarla 1958 senesinde Vekiller Heyetince kabul edilen kadrolarda fişlerde 
mukayeseli olarak gösterildiği üzere bâzı değişiklikler yapmak zarureti hâsıl olmuş
tur. Bu itibarla : 
Tıp Fakültesi 52 000 
Ziraat Fakültesi 127 500 fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Maaş ve ücret kadrolarında vâki değişiklikler dolayısiyle, 
28 99G 
5 272 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

4936 sayılı Kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı (L) cetvelinde yapılması 
zaruri görülen değişiklikler dolayısiyle Tıp Fakültesi : 
Asistan 26 X 100 X 12 = 31 200 lira fazlasiyle, 
Ziraat Fakültesi : 
Doçent 5 X 200 X 12 — 12 000 (L) cetveline 
Asistan 30 X 100 X 12 <= 36 000 (L) cetveline 

— 48 000 lira eksiği ile teklif edilmiştir. 

Henüz kadrolar tamam olmadığından bâzı derslerin konferans şeklinde devamı mecbu
riyeti dolayısiyle üniversitenin inkişafı ve nakil vasıtalarına yapılan zamların nazarı 
itibara alınarak Tıp ve Ziraat Fakültesi tahsisatlarına geçen'yıla nazaran 10 000 er lira 
/lâve edilmiştir. 

Büro masrafları : 
1958 tahsisatı kâfi gelmediğinden çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere bâzı maddelere 
ceman 49 700 lira. ilâve edilmiştir. Bu faslın maddelerinin çoğu geçen yılın aynı teklif 
edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler ; 
1958 senesi tahsisatı kâfi gelmediğinden bir kısım basılı kâğıtlar tamamlanamamıştır. 
Bu sebeple : 
Rektörlük 1 000 lira ilâve edilmiş. Tıp ve Ziraat fakülteleri ise geçen yılın aynı kabul 
edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücretleri : 
Rektörlük, klinik, enstitü ve fakültelerin bu ücretlerini karşılamak üzere geçen yıl tah
sisatı kâfi gelmediğinden 1958 ihtiyacı ve inkişafı nazan itibara alınarak satmalınacak 
bir santral için 148 500 lira ilave edilmiştir. 
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P. M. 

305 Üniversite için kiralanacak binalar kirası olmak üzere ayrılan geçen yılki 52 000 İirâ 
ile bina temini mümkün olmadığından 21 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

306 Giyecekler: ,, 
Giydirilmesi icabeden personel adedinde vâki artış nazara alınarak 1959 yılı için 3125 
lira fazlası ile teklif edilmiştir, 

307 Harcırahlar: 
Bu fasla bütün maddeler geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiş ise de yalnız 20 nci 
muvakkat vazife harcırahı maddesi için 1958 tahsisatı kâfi gelmediğinden yıl içinde 
yapılan 10 000 liralık aktarma ve nakil vasıtalarına yapılan zamlar düşünülerek 15 OÖÖ 
lira fazla teklif edilmiştir. 

308 Tedavi masrafları için konulan geçen yılki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 2 000 
lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

309 Fişlerde görüleceği üzere üniversite için 3 taşıt daha alınması zaruri görüldüğünden 
ve akar yakıt zamları da nazarı itibara alınarak 10 000 lira fazlalık teklif edilmiştir. 

407 40 İstimlâkler dolayısiyle mahkeme hare ve masrafları için 1958 yılı içinde 50 000 lira ilâ
ve zarureti görüldüğünden bu yıl için 55 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

416 Açılacak olan sağlık merkezi her çeşit masraflarını karşılamak üzere yeni bir fasıl açı
larak asgari bir hesapla 3 000 lira teklif edilmiştir. 

417 Üniversitenin istimlâkleri dolayısiyle tapuları alınacak yerlerin %0 52 tapu hare nispeti 
260 000 lira olarak 257 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

420 11 Maarif Vekâleti emirleri ile Senato'sa açılmasına kaçar verilen Türkiye Milletlerarası 
iktisadi Münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları için yeni bir madde açılarak as
gari bir hesapla 100 000 lira teklif edilmiştir. 

420 12,13 Tıp ve Ziraat Fakülteleri : 
Yeni kurulmakta olan klinik, enstitü ve lâboratuvarlarm eksik ve yeni ihtiyaç malze
melerini tamamlamak gayesi ile kur farkları dolayısiyle ödenecek pirimler de nazarı iti
bara alınarak fişlerde görüleceği üzere : 
Tıp Fakültesi 591 400 
Ziraat » 591 400 fazlalık teklif edilmiştir. 

421 İnkişaf etmekte olan Yeksek Hemşire okulunun her çeşit masraflarını karşılamak üzere 
bu yıl 10 000 lira fazlalık teklif edilmiştir. 

424 11 Tıp Fakültesi hastaheneler masrafları ile yatak bedeli : 
Bu yıl için geçen yıla nazaran 100 yatak daha açılması, öğretimi ilgilendiren masrafla
rın kur farkları ile beraber 6,50 lira alınması dolayısiyle 754 875 lira fazlalık teklif 
edilmiştir. 100 yatak ve yatak başına 5,50 lira: 550X650X365 = 1 304 875. 

12 Hastahanelerde doyurulacak personel adedindeki artış dolayısiyle 60 000 lira ilâve edil
miştir. 

426 Üniversite merkez atelyeleri 1958 yılında modern aletlerle mücehhez bir marangoz ve 
bir demir atelyesi ile takviye edilmiş olup bu atelyelerin faydalı bir şekilde çalışmasını 
teminen geçen yıl tahsisatına 20 000 lira ilâve edilmiştir. 

427 Yabancı memleketler üniversiteleriyle yapılacak anlaşmalar için geçen yıl bu fasla 1 lira 
tahsisat konulmuştur. Bu yıl için ise ihtiyaten 999 lira fazla teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı : 47 ) 



Yayın masrafları : 
Geçen yıl tahsisatı kâfi gelmediği gibi, yeni açılan kürsülerin kitap ihtiyacı ve abone 
masraflarını karşılamak ve fakülte kütüphanelerinin kurulmasını temin etmek üzere ce
man 50 500 lira fazlalık teklif edilmiştir. Yabancı neşriyatın takibi için ödenecek 
primlerle talebe ders kitapları ve araştırmaların yayınlanması da buradan karşılana
caktır. 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince yabancı memleketlerden gönderileceklerin her 
çeşit masrafları : 
Geçen yıl tahsisatının aynı teklif edilmiş ise de, kur farkları nazara alınarak rektörlük, 
Tıp ve Ziraat fakültelerinden 4 er kişi için 54 500 lira fazlalık teklif edilmiştir. 

Milleterarası münasebetler için de sadece 14 950 liralık bir artış teklif edilmiştir. 

Ecnebi memleketlerden getirilmiş ve bu yıl için getirilecek öğrencilerin burs ve harcı
rahlarını karşılamak üzere 10 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 
Tıp Fakültesi Yüksek Hemşire ve Laborant Okuluna birer sınıf daha ilâve edildiğinden 
ve geçen yıl tahsisatı da kâfi gelmediğinden talebe öğle yemeklerine yapılacak yardım
lar da nazara alınarak 4 000 lira ilâvesiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 
Ziraat fakültelerine bu yıl bir sınıf daha ilâve edileceğinden ye ilerde asistan alınacak 
3 talebeye verilecek bursları karşılamak üzere 2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira teklif 
edilmiştir. 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar : 
Geçen sene 5 000 000 liralık bu tahsisat içinde 1957 yılı senesinde muameleleri ikmal 
edilmiş olanların tutarı olan 2 800 0000 lira Maarif Vekâleti bütçesinden ödendiği tak
dirde 1958 yılı istimlâk işleri için bütçemize konan tahsisat 3 800 000 lira olacaktır. 
Mevcudolmıyan bu fasıl yeniden ihtiyaca binaen açılmıştır. Sadece paviyon ve anfi ih
tiyacı için 600 000 lira teklif edilmiştir. 

Tıp Fakültesi, tahlil, muayene ve tedavi, Ziraat Fakültesinin toprak ve hayvan mah
sulünü kıymetlendirme ve döner sermayesini teşkil etmek üzere 4936 sayılı Kanunun 
58 nci maddesine, istinaden 25 er bin lira teklif edilmiştir. 

Ziraat Fakültesinin mevcut motor atelyesi için (Eektifiye makinası), (Supap taşlama 
makinası), bir aded (Kompresör) ile çeşitli kontrol âlet ve ölçülerine ihtiyaç bulunmak
tadır. Demir atelyesi için bir (Torna tezgâhı), bir aded (Plâıiya), bir (Honlama maki
nası), bir aded (Nokta kaynak makinası) na ihtiyaç vardır. 
Ziraat Fakültesinin kuruluşu sırasında lüzumlu birçok malzeme atelyelerimiz tarafın
dan yapılmaktadır. Bu noksanlar ikmal edildiği takdirde ihtiyaçlarımız zamanında ve 
çok ucuz olarak karşılanacaktır. 168 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Taşıt satmalma : 
3827 sayılı Kanunda tadilât yapılacağı düşünülerek rektörlük için Devlet Malzeme Ofi
sinden satınalınacak binek arabası 45 000 lira, 
Tıp Fakültesi servis ihtiyacı ile kliniklere gidecek öğretim üyesi ve yardımcıları ile ta
lebelerin ihtiyacım karşılamak üzere alınacak servis arabası 50 000 lira, 
Ziraat Fakültesinin servis ihtiyacını sağlamak üzere Ticaret ve Ziraat Vekâletleri ile 
temas edilerek tahsisi sağlanmış kamyon bedeli 50 000 lira, 
Geçen yıldan 110 000 lira fazlasiyle 145 000 lira teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı : 47) 
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6.1. 1958 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

(1955 - 1956) ders yılı faaliyetine geçmiş olan (Ege Üniversite) miz dördüncü tedris yılını 
ikmal etmek üzeredir. Halen Tıp ve Ziraat fakültelerini ihtiva etmektedir. 

Ziraat Fakültesinin tedris yılı (4>, Tıp Fakültesinin (6) sene olduğuna göre bu sene ziraat fa
külteleri ilk mezunlarını verecektir. Ege Üniversitemiz geçen yıllara nazaran fazla rağbet gör* 
mekte ve talebe sayısı bu maksatla da artmaktadır. Bu ders yılı üniversitenin Ziraat Fakültesin
de (457), Tıp Fakültesinde (481) olmak üzere (958 kişiden ibarettir.) Halbuki geçen sene bu 
miktar (569) talebeden ibaretti. 

Her iki fakültede (144) ecnebi talebe bulunmaktadır. Her iki fakültenin lâboratuvar ve kli
nik çalışmaları, kendi mütevazı muhitlerinde iyi bulunmuş, ciddî bir mesainin devam ettiği mem
nuniyetle müşahede edilmiştir. Ancak, henüz kuruluş halinde bulunan ve genç üniversitemizin de 
kanunun kendilerine bahşettiği imkânlardan faydalanmak suretiyle gerek lâboratuvar tesislerinin 
takviyesi, bina ve atelyelerinin inşa ve ikmali, Tıp Fakültesine bağlı kliniklerin çoğaltılması ve 
bir hastanede derlitoplu bir hale sokulması, Ziraat Fakültesinin bir deneme çiftliğine kavuşturul
ması, fakültelerin öğretim kadrolarının takviyesi, münhal bulunan ecnebi profesör ve uzmanların 
doldurulması ve "bu maksatla kadrolarının haddi lâyıkıne, gerek tıp ve gerek ziraat fakültelerin
deki talebelerin lâboratuvar çalışmalarında gerekli malzemenin ihzarı gibi mühim ihtiyaçların en 
kısa bir zamanda temin ve ikmali lüzumlu görülmektedir. 

Bütçe lâyihasının tetkiki sonunda da Ege Üniversitesi 1959 malî yılı teklif bütçesinin cari mas
rafları için (A/l) işaretli cetvelde 11 128 312 lira, yatınmlar içinde de (A/2) ye 6 163 000 lira 
olmak üzere 17 291 312 lira üzerinden tesbit edilmiştir. 

Buna göre geçen malî yıla nazaran bütçede 4 876 765 liralık bir fazlalık müşahede edilmek
tedir. 

Fasıllar üzerindeki tezayüt sebeplerine gelince: . 

1. Maaşlar ve ücretlerde görülen artış sebepleri her iki fakültenin vâki hizmetlerden (L) cet
velindeki bâzı kadroların serbest bırakılmalarından ileri gelmektedir. 

2. Ecnebi profesör uzman ücretlerindeki artışlar da resmî kurlardan mütevellittir, Halen (7) 
si ziraat (5) i tıp fakültesinde olmak üzere (12) ecnebi profesör ve uzman mevcuttur. Buna rağ
men ücretlerinin az olması hasebiyle profesörlerin asgari (4 000), uzmanların (2 000) liraya iblâğı 
uygundur. 

3. Konferanslar için (İstanbul ve Ankara üniversitelerinden) getirilecek (15) mütehassıs için 
223 ncü faslın 12, 13 ncü maddelerine mevzu tahsisatın kifayetsizliğinden dolayı 60 bin liraya ib
lâğı. 

4. Yönetim masraflarında görülen artış sön fiyat tereffüleri karşısında tabiî görülmüş, ihtiyâ
cı karşılıyabilecek durumdadır. 

5. Dördüncü kısımda, daire hizmetlerinin 407/40, 420/11, 12, 13 ncü.fasıllarında görülen te
zayüt miktarlarından 55 000 lirası mahkeme hare ve masrafları, 100 000 lirası rektörlüğe bağlı ye
ni açılacak Milletlerarası İktisadi Münasebetler Enstitüsünün her çeşit masraflarını, 591 400 lirası 
Tıp Fakültesinin, 591 400 lirası Zirâat Fakültesinin her çeşit masraflarından ileri geldiği ve bu ar
tışın yerinde olduğu görülmüştür. •:.•,.:„•. 

(S . Sayı»; 47) 
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Bundan başka 424 ncü fasıldan 11, 12 nci madeleriııe konan 1 394 875 lira Tıp Fakültesinin 

hastanelerle ilgili her çeşit masrafları karşılığıdır. 
425 nci fasıla konan Üniversite Matbaasının her çeşit masrafları karşılığı 100 000 lira azdır. 

Bugünkü rayice nazaran hiç olmazsa 200 000 liraya iblâğı zaruridir. 
451 nci fasla konan yayın masrafları karşılığı 135 500 lira azdır. Yeni tesis edilen Fakülteler 

kütüphanelerini yeni ilmî eserlerle takviye etmek, ecnebi yayınlarından celbetmek ve bugünkü fi
yat farkı ve resmî kurların artışı karşısında 50 bin liralık artış kâfi değildir. Bunun 100 bine ib
lâğını yerinde görmekteyiz. 

Yardımlar kısmında, fasıl 601 de görülen artışlardan 10 000 lirası bu sene Almanya'dan her iki fa
külteye gelecek 30 talebenin harçlıkları, 4 000 lirası Yüksek Hemşire Okulu, laborant talebesine, 
2 000 lirası da Ziraat Okulu muhtaç talebesine yapılacak yardımlar içindir ki, bu miktarlar yerin
dedir. 

Yatırımlarda görülen artışların sebeplerine gelince : 
741 nci fasla konan 600 000 lira Ziraat Fakültesinin bir pavyonu ile kısmen Tepecik'teki pav

yonun ikmaline, 743 ncü fasla konan 50 000 lirası her iki fakülteye verilecek yirmi beşer bin li
ralık yeni döner sermayeye, 751 nci fasılda 168 000 lirası Ziraat Fakültesinin atelyelerine alına
cak yeni tesisat eşyasına, 752 nci fasla konan 110 000 lira her iki fakülteye alınacak iki aded kam
yon bedeline sarf edilecektir. Bu miktarlar asgari olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Ege Üniversitesinin masraflarına karşılık gösterilen varidatı da ilişik (B) cetvelinde açıklan
mıştır. Bu cetvelde görüleceği veçhile varidatın 16 666 311 lirası câri masraflar ve yatırımlar 
için umumi bütçeden verilen tahsisat olup bakiye kalan miktardan 10 000 lirası harçlar - imtihan 
ve diploma harçları - varidatından, 65 000 lirası muayene, tahlil ücretleriyle kifap satışlarından, 
550 000 lirası da eski yıllardan devredilen nakitten ibaret olmak üzere 17 291 312 liradan ibaret 
tir. 

İhtiyaçlar ve temenniler : < "' ~ *"" * * • * : * • * - ; r ; -. <: r •:.: ; " i ! 

1. Ziraat Fakültesinin bir deneme çiftliğine şiddetle ihtiyacı vardır. Bu maksatla daüıa ev
vel Menemen civarında satmalmması takarrür eden çiftliğin istimlâki gerekmektedir. Bu mak
satla istimlâk bedeli karşılığı olarak her sene 1 milyon liranın bu maksatla bütçeye ilâvesini, 

2. Tıp Fakültesine bağlı kliniklerin muhtelif dört hastanede dağınık bir şekilde bulunması, 
tedrisatın toplu ve murakabeli bir şekilde seyrine imkân vermemektedir. 

Diğer taraftan hastanelerde âmme hizmeti görmeleri bakımından gayeleriyle telif edilemediği 
mahallinde yapılan incelemelerden anlaşılmış bulunmaktadır. Bu maksatla kliniklerin bir has
tanede toplandırılması çok zaruri görülmektedir. 

Gelecek ders yılları tıp fakültesinin beşinci ve altıncı sınıfları açılacaktır ki, bütün kliniklerin 
faaliyete geçmesi zaruridir. Halbuki bu hastanelerle başka kliniklerin sıkıştırılmasına imkân yoktur. 
Tepecik Hastanesinde başlanmış olan pavyon ve anfinin - ilaveleriyle birlikte - ikmaline kâtî zaruret 
vardır. Bu maksatla 761 nci fasıl madde 12 ye, 

Her sene ikişer milyon ilâvesi ile noksan kalan bu pavyonun ikmalini, 
İhtiyaçlar ve temenniler : 
3. Her iki fakültede 12 ecnebi profesör ve uzman kadrosu mevcuttur. Halbuki halen bu kadro

ların tıp fakültesinde 2, ziraat fakültesinde 3 olmak üzere 5 tanesi kullanılmaktadır. Sebebi verilen 
ücretlerin az olması hasebiyle iltifat görmemesidir. Bu maksadın temini için profesör kadrolarının 
4 000, uzman kadrolarının 2 000 liraya çıkarılmasını teklif ederiz. 

4. Matbaa teknisiyenlerinin piyasada gördükleri rağbet karşısında, üniversitenin dar kodraları 
içinde kalmamaktadırlar. Bu sınıf elemana üniversitenin ihtiyacı aşikârdır. Bu itibarla bu sınıf ele
manlara da (ikramiye, çocuk zammı, tekaüdiye) ve saire haklardan faydalanmalarının temini bakı
mından bunların (E) cetvelinden çıkarılarak (D) cetveline alınmalarını, 

( S. Sayısı : 47 ) 
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5. ' Ege Üniversitesinin 1957 malî yılında yaptığı istimlâk bedelleri karşılığı Maarif Vekâleti büt
çesinin 774 ncü faslından ödenmekte idi. Bu defa Üniversitenin muhtariyeti hasebiyle ve bütçesinin 
mülhak bir bütçe haline gelmesinden dolayı, istimlâk bedellerinin ödenebilmesi için 1959 yılı bütçe
sinin 731 nci fasla konan 5 milyon liradan 2 825 000 lirasının tenziliyle yeni açılmış olan 505 nci hük
me bağlı borçlar faslına ilâvesini teklif eder 1959 malî yılı bütçesinin kabulünü Yüksek Encümenin 
takdirlerine sunarız. 

îzmir Mebusu Denizli Mebusu Antalya Mebusu Diyarbakır Mebusu 
Danyal Akbel Mehrnet Karasan Kenan Akmantar M. Hüsrev Ünal 

Edirne Mebusu 
M. Sarol 

(8. Sayısı: 47) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 19.1.1959 
Esas No: 1/264 

Karar No: 33 

Yüksek Reisliğe 

Ege Üniversitesi 1959 yılı bütçesi hakkında 
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekille
ri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 29 . X I . 
1958 tarihli ve 71 - 830/3212 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmiş olmalda Maarif Vekili, Üniversite Rek
tör ve dekanları ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Ma
lî Kontrol Umum Müdürü hazır olduklan halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Üniversitenin 1959 malî yılı bütçesini encüme
nimiz adına tetkik eden raportörler heyetinin 
hazırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten ve 
üniversitenin faaliyeti ile alâkalı mevzular üze
rinde vaki sualler Hükümet ve Üniversite tara
fından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin müza
keresine geçilmiştir. -

Üniversite 1959 bütçesinin masraf tertipleri
ni ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 1958 
bütçesine nazaran 3 948 765 lira fazlasiyle 
11 128 312 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvel yekûnu ise 928 000 lira fazlasiyle 
6 163 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif 
edilmiş bulunmaktadır. 

Yeni kurulmuş ve inkişaf halinde bulunan 
Ege Üniversitesi bütçesinin fasıl ve maddelerin
de görülen tahsisat tezayüdünün sebepleri lâyi
hanın gerekçesinde ayrı ayrı arz ve izah edilmiş 
bulunmaktadır. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan tet
kiklerde daimî hizmet arz eden ücretli kadrola
rın (E) işaretli cetvelde yer almış olduğu ve bu 
kadroların (D) cetveline nakli icabettiği cihetle 
bu ücretli kadroların tutarı bulunan 80 793 li
ra tahsisatın 203 ncü faslın 11 nci maddesinden 
tenzil edilerek 202 nci ücretler faslının 21 nci, 
Rektörlük maddesine ilâvesi, 204 ncü ecnebi 
profesör ve uzmanlar ücreti faslının 13 ncü Zi
raat Fakültesi maddesine mevzu tahsisatın kifa
yetsizliği dolayısiyle bu maddeye 20 000, konfe

rans için yurt içinden ve yurt dışından getirile
ceklerin ücret ve yolluklariyle sair masraflarına 
ait 223 ncü faslın 12 ve 13 ncü maddelerine ce
man 20 000, 451 nci yayın masrafları faslının 
12 ve 13 ncü maddelerine ceman 40 000 liranın 
ilâvesi, evvelce Maarif Vekâleti bütçesinin 774 
ncü faslından ödenmekte olan istimlâk bedelleri
nin, Üniversitenin muhtariyeti hasebiyle kendi 
bütçesinden tediyesine imkân vermek üzere is
timlâk bedelinden hükme bağlı borçl^ın ödenme
si maksadiyle 731 nci istimlâk ve satmalma be
delleri. faslına mevzu tahsisattan 191 000 lira 
tenzil edilerek 505 nci hükme bağlı borçlar fas
lına ilâvesi encümenimizce uygun görülmüş ve bu 
suretle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu encümeni
mizce 11 399 312 lira olarak tesbit ve kabul edil
miştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri tetkik edilerek 731 nci 
istimlâk ve satmalma bedelleri faslına mevzu tah
sisattan 191 000 lirası hükme bağlı borçlara ait 
505 nci fasla nakledilmek suretiyle (A/2) işaret
li cetvel yekûnu da 5 972 000 lira olarak encü
menimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Üniversitenin 1959 malî yılı varidatını göste
ren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nis
petle 4 876 765 lira fazlasiyle 17 291 312 lira 
olarak. Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiş bulun
maktadır. Bu varidatın 16 6QQ 311 lirası umu
mi bütçeden verilecek tahsisattan 550 000 lirası 
eski yıllardan devreden nakit mevcudundan ve 
mütebakisi Üniversitenin çeşitli gelir kaynakla
rından tahassul ettiği görülmektedir. 

Gelir cetvelinin fasıl ve maddeleri üzerinde 
yapılan tetkiklerde 3 ncü çeşitli varidat faslı
nın 1 nci kitap satışından elde edilecek tahsi
satın noksan tahmin edildiği hususundaki mü
talâanın Üniversite Rektörü tarafından da te-
yidedildiği cihetle bu maddeye 15 000 ve aynı 
mülâhaza ile 5 nci eski yıllardan devredilecek 
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nakdi gösteren fasla da 65 000 liranın ilâvesi 
uygun görülerek (B) işaretli cetvel yekûnu en-
cümenimizce 17 371 312 lira olarak tahmin ve 
kabul edilmiştir, 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, cetvel
lerde yapılan tahsisat değişikliğinden husule ge
len rakamlar metinlere aksettirilmek suretiyle 
tadilen ve mütaakıp maddeleri Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1959 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası merbutatı cetvellerle birlikte Umumi 
Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Balıkesir izmir Diyarbakır 
H. İmre B. Bilgin M. H. Ünal 

Afyon K. Antalya 
N, Topcuoğlu K. Akmantar 

Balıkesir Çorum 
M. H. Timurtaş Y. Gürsel 

Gazianteb İsparta 
E. Cenanı T. T%ğl% 

Jkmir Kastamonu 
D. Akbel M. îslâmoğlu 

Konya Kütahya 
M. Bağrıaçık 8. 8. Nasuhoglu 

Nevşehir 
N. önder 

Sinob 
Ö.Ö >zen 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Diyarbakır 
,.' H. Turgut 

istanbul 
N. Kır§an 
Kayseri 

O. Kavuncu 
Manisa 

8. Mthçıoğlu 
Siird 

B. Erden 
Yozgad 

T. Alpay 

(S. Sayısı: 4?) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. Ege Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/1) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
11 128 312 lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
6 163 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 17 291312 
lira olarak tahmin edilmiştir. •>• 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1959 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh vo tahsiline 1959 bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30 . VI . 
1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlilerine ait kadorlar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra 
Vekilleri. Heyeti kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler bağlı, (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu 
lâyihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

MADDE 5. — Ege Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 26 . IV . 1957 tarih ve 6953 
sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1959 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmda-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçe-'* 
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından 
bu fasla Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

1957 bütçe yılma aidolup da Muhasebei Umu
miye Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları 1957 yılı 
bütçesinde bulunan borçlar 1959 yılı bütçesinin 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı kı-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(11 399 312) lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (5 972 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. •— Ege Üniversitesi 1959 bütçe 
yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(17 371 312) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Hü. 

sim fasılları bakiyelerinden eski yıllar borçları 
faslına Maliye Vekâletince aktarılacak tahsi
sattan ödenir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

•A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şamam, 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

» Maarif Vekili 
C. Yardımcı, 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğhı 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. tleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

B. E. 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
S. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

8, Ataman 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 47 ) 
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A/l - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

201 

202 

203 

204 

11 
12 
13 
20 

21 
22 
23 

11 
12 
13 

11 
12 
13 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Açık (maaşı 

Pasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

G-eçici hizmetliler Ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Pasıl yekûnu 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

130 000 
1 208 000 
1 162 000 

1 

2 500 001 

186 358 
627 498 
563 903 

1 377 759 

80 793 
99 405 

145 935 

326 133 

1 
68 000 

100 000 

168 001 

142 550 
1 704 267 
1 181 015 

1 

3 027 833 

273 681 
808 776 
637 038 

1 719 495 

106 173 
99 405 

145 935 

351 513 

1 
120 000 
227 500 

347 501 

142 550 
1 704 267 
1 181 015 

1 

3 027 833 

354 474 
8,08 776 
637 038 

1 800 2£8 

25 380 
99 405 

145 935 

270 720 

1 
120 000 
247 500 

367 501 

I I - Başka haklar 
206 4598 sayüı Kanun gereğince 

yapılacak zam ve yardımlar 
10 Çocuk zammı 10 000 

(S. Sayısı: 47) 
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F, M. 

20 
30 

Tahsisatın nevi 

Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasü yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 000 
2 000 

14 000 

1959 yü: 
Hükümetçe . 

istenen 
Lira 

3 400 
2 000 

20 400 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 400 
2 000 

20 400 

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

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sanığına ya
pılacak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 156 178 185 174 185 174 

12 % 1 ek karşılıklar 28 396 33668 33 668 
13 Emekli ikramiyesi 1 1 1 
14 Sandık yönetim masrafları 15 000 15 000 15 000 
15 Diğer ödemeler 1 1 1 

İ7 

11 
12 
13 

L9 

12 
13 

Fasıl yekûnu 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

199 576 

5 395 
37 570 
34 220 

77 185 

253 012 
169 200 

422 212 

233 844 

5 395 
37 570 
34 220 

77 185 

284 212 
121200 

405 412 

233 844 

5 395 
37 570 
34 220 

77 185 

284 212 
121 200 

405 412 

221 Emekli» dul ve yetim maaşları 1 1 1 
223 Konferans için yurt içinden ve 

yurt dışından getirileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka 
masrafları 

12 Tıp Fakültesi 10 000 20 000 30 000 
(S. Sayısı: 47) 
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M. 

13 

11 
12 
13 
21 
22 
23 
31 
32 
33 
41 
42 

43 

50 
55 
56 

Tahsisatın nev'i 

Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü hısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
Rektörlük kırtasiye 
Tıp Fakültesi kırtasiye 
Ziraat Fakültesi kırtasiye 
Rektörlük döşeme 
Tıp Fakültesi döşeme 
Ziraat Fakültesi döşeme 
Rektörlük demirbaş 
Tıp Fakültesi demirbaş 
Ziraat Fakültesi demirbaş 
Rektörlük öteberi masrafları 
Tıp Fakültesi öteberi masraf
ları 
Ziraat Fakültesi öteberi mas
rafları 
Aydınlatma 
Tıp Fakültesi ısıtma 
Ziraat Fakültesi ısıtma 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 

20 000 

5 109 368 

i 800 
2 000 
2 000 
6 500 
2 000 
2 000 
4 000 
6 000 
6 000 
2 000 

5 000 

5 000 
40 000 
40 000 
40 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

20 000 

40 000 

6 227 684 

3 000 
2 000 
3 000 
6 500 
2 000 
4 000 
4 000 
6 000 
8 500 

15 000 

5 000 

5 000 
60 000 
50 000 
40 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

30 000 

60 000 

6 267 684 

V 

3 000 
2 000 
3 000 
6 500 
2 000 
4 000 
4 000 
6 000 
8 500 

15 000 

5 000 

5 000 
60 000 
50 000 
40 000 

Fasıl yekûnu 164 300 214 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ticret-
ve masrafları 

10 Posta ve telgraf ücretleri 
20 Telefon masrafları 

1 000 
3 000 
3 000 

2 000 
3 000 
3 000 

7 000 8 000 

2 000 
10 000 

2 500 
158 000 

214 000 

2 000 
3 000 
3 000 

8 000 

2 500 
158 000 

Fasıl yekûnu 12 000 160 500 160 500 

(S. Sayısı : 47) 
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Tahsisatın nev'i 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Yabancı profesör ve uzmanla
rın harcırahı ve başka masraf
ları 
Yurt içi inceleme ve araştır
ma harcırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

52 000 
16 875 

15 000 
10 000 
10 000 

15 000 

10 000 

60 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

73 000 
20 000 

15 000 
25 000 
10 000 

15 000 

10 000 

75 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

73 000 
20 000 

15 000 
25 000 
10 000 

15 000 

10 000 

75 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 
Rektörlük taşıtları işletme 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 
Ziraat Fakültesi taşıtları işlet
me masrafları 
Taşıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

3 000 5 000 5 000 

3 000 

3 000 

•6 000 
4 000 

16 000 

331 175 

4 000 

4 000 

12 000 
6 000 

26 000 

581 500 

4 000 

4 000 

12 000 
6 000 

26 000 

581 500 

Dördüncü kısım - Dmre 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme hare ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

5 000 5 000 5 000 

1 
5 000 

5 001 

1 
60 000 

60 001 

1 
60 000 

60 001 

(S. Sayısı : 47) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

416 Sağlık merkezinin her çeşit 
masrafları 

417 Üniversitenin Bina ve Arazi 
vergileri» Tapu Tescil Harcı 
ve diğer müteferrik masraf
ları ile bina, levazım, eşya ve 
saire menkullerin sigorta be
delleri 

420 Araştırma, inceleme ve Öğre
timi ilgilendiren malzemelerle 
sair her çeşit masraflar 

11 Rektörlüğe bağlı MiUetleraraşsı 
İktisadi Münasebetler Enstitü-

0 3 000 

2 500 260 000 

yonlarmda ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve incele
melerin gerektirdiği her türlü 
masraflar 25 000 

424 Tıp Fakültesinin hastanelerle 
ilgili her çeşit masrafları 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masrafları ile yatak be
deli Ve her çeşit masrafları 550 000 

12 Hastanelerde doyumlacakla-
ruı yiyecek bedelleri 30 000 

25 000 

1 304 875 

90 000 

3 000 

260 000 

421 

422 

423 

12 
13 

sü her çeşit masrafları. 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Yüksek Hemşire Okulunun 
her çeşit masrafları 
Laborant Okulunun her çeşit 
masrafları 
Ziraat Fakültesi tecrübe istas-

0 
400 000 
400 000 

800 000 

15 000 

10 000 

100 000 
991 400 
991 400 

2 082 800 

25 000 

10 000 

100 000 
991 400 
991 400 

2 082 800 

25 000 

10 000 

25 000 

1 304 875 

90 000 

Fasıl yekûnu 580 000 1394 875 1394 875 

( S. Sayısı : 47 ) 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üniversite Matbaasının her 
çeşit tesis, malzeme, ısıtma ve 
bakım masrafları 
Üniversite merkez atölyeleri
nin her çeşit masrafları 
Yabancı memleketler üniver
siteleriyle yapılacak anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
masraflar 
Yayın masrafları 
Rektörlük satınalma ve abone 
Tıp Fakültesi satınalma ve 
abone 
Ziraat Fakültesi satınalma ve 
abone 
Rektörlük çeşitli yayın mas
rafları 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
Ziraat Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

100 000 

40 000 

1 

1 000 

20 000 

20 000 

1 000 

20 000 

20 000 

82 000 

100 000 

60 000 

1 000 

1 500 

25 000 

25 000 

1 000 

40 000 

40 000 

132 500 

100 000 

60 000 

1 000 

1 500 

45 000 

45 000 

1 000 

40 000 

40 000 

172 500 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin inceleme ve 
araştırma masrafları ile sair 
her türlü masraf lan 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
üniversitelerarası birliğe ka
tılma payı 

1 500 
6 000 
ö 000 

13 500 

1 000 

4 000 
32 000 
32 000 

68 000 

3 200 

4 000 
32 000 
32 000 

68 000 

3 2<fo 

(S, Sayısı; 4?) 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenefı kabul edilen 
Lira Lira 

Milletlerarası kongre ve kon
feransların her çeşit masraf
ları ile bunlara katılacakların 
harcırah ve masrafları 10 000 22 750 22 750 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 
Kurs umumi masrafları 

Dördüncü kısmı yekûnu 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

11 000 

5 000 
10 000 

1 704 002 

1 000 
1 
1 

1 002 

25 950 

5 000 
10 000 

4 268 126 

1 000 
1 
1 

1 002 

25 950 

5 000 
10 000 

4 308 126 

1 000 
1 

191 001 

192 002 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 
Ecnebi memleketlerden gele
cek talebelerin burs ve harcı
rahları 10 000 20 000 20 000 
Tıp Fakültesi, Yüksek Hem
şire Okulu, Laborant Okulu 6 000 10 000 10 000 
Ziraat Fakültesi 3 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 19 000 35 000 35 000 

Talebe teşekküllerine yardım 5 000 5 000 5 000 
Talebe kantinlerine yardım 10 000 10 000 10 000 

Altıncı kısım yekûnu 34 000 50 000 50 000 

{ S. Sayısı : 47 ) 



1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 

5 109 368 
331 175 

1 704 002 
1 002 
34 000 

7 179 547 

6 227 684 
581 500 

4 268 126 
1 002 
50 000 

11 128 312 

6 267 684 
581 500 

4 308 126 
192 002 
50 000 

11 399 315 

I - Onarmalar 
Yapı onanmı ve küçük yapılar 
Rektörlük 10 000 10 000' 10 000 
Tıp Fakültesi 95 000 95 000 95 000 
Ziraat Fakültesi 95 000 95 000 95 000 

Fasıl yekûnu 200 000 200 000 200 000 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâk ve satmalına bedelleri 5 000 000 5 000 000 4 809 000 
Yapı işleri ve esaslı onarımlar O 600 000 600 000 

(S. Sayısı : 47) 



1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Döner sermaye 
Tıp Fakültesi ' O ' 25 000 25 000 
Ziraat Fakültesi O 25 000 25 000 

Fasıl yekûnu O 50 000 50 000 

Ziraat Fakültesine satınalına-
cak makina, alet ve makinalar O 168 000 168 000 
Taşıt satınalma 35 000 145 000 145 000 

Yatırımlar yekûnu 5 235 000 6 163 000 5 972 000 

t 8. Sayısı : it) 
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B - CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 
Yatırımlar dışındakiler için ve
rilenler 7 149 544 10 503 311 10 694 311 
Yatırımlar için verilenler * 5 235 000 6 163 000 5 972 000 

Fasü yekûnu 12 384 544 16 666 311 16 666 311 

Harçlar (Kayıt imtihan ve dip
loma hardan) 5 000 10 000 10 000 
Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilenler 10 000 10 000 25 000 
Muayene, tahlil ve tecrübe üc-
retleri 
Diğer çeşitli varidat 

Fasıl yekûnu 

Bağışlar 
Eski yıllardan devredilen na
kit 

UMUMÎ YEKÛN 

2 
5 000 

15 002 

10 000 

1 

12 414 547 

25 000 
30 000 

65 000 

1 

550 000 

17 291 312 

25 000 
30 000 

80 00ü. 

1 

615 000 

17 371 312 
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C CETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

13 . VI. 1946 

Ö Z E T 1 

4936 Üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi 

D - CETVELÎ 

G. Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 
Teknisiyen 
Usta 
Bahçıvan 

» 
Şoför 
Sekreter ('2 Y. DiUbilir) 
Daktilo 

» 
Memur 

» 
Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 

Muhasebe müdürlüğü 

Daktilo 
Memur 

Sağlık merkeiz 

Hemşire (Gezici) 
» 

Laborant (Röntgenci) 
Daktilo 
Hademe 

Matbaa 

Şef teknisyen (matbaa âmiri) 
Başmakinist 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
2 

•_ 

1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 

i 
1 

Ücret 

300 
200 
350 
200 
250 
625 
300 
250 
350 
300 
150 
125 
175 

. ._. i 

250 
250 

350 
250 
300 
250 
125 

625 
475 

G. Memuriyetin tıev i J 

Makinist 
Dizme makinalan bakım azmanı 
Başmürettip 
Mürettip ve operatör 
Başmücellit 
Mücellit 
Müeellit ve mürettip yardımcısı 

, (Uım re idmya atelyasi 

Mütehassıs 
Şef teknisiyen--
Teknisiyen 

» 

Teknik ve fizik at eh)esi 

Mütehassıs 
Teknisiyen 

» 
» 
>> yardımcLSi 

ElekfSkci 
Marangoz 

» 

Milletlerarası İMisasi Münasebetler 

İTzman 
» 

Yabancı dil bilir daktilo 
» y> » » 

kded 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
8 

1 
1 
1 
2 

1 
.1 
1 
1 
5 
1 
2 
"1 

Ücret 

350 
400 
475 
400 
400 
250 
200 

625 
550 
475 
400 

625 
550 
475 
400 
200 
300 
350 
300 

Enstıtnsu 

1 

1 
1 

62 i 
550 
475 
350 



Gk Memuriyetin nev'i 

Tıp Fakültesi 

Daktilo (Y. dil bilir) 
» 
» 
2> 

Başhademe 
Hademe 

» 
Santral memuru 

» » 

Enstitü ve klinikler 

Teknisiyen (Üni. mezunu) 
» (Kimyager) 
» 
» (Üni. mezunu) 
» (Ressam ve foto) 

Elektrikçi 
Telefoncu 
Marangoz 
Lâboratuvar şefi 
Laborant 

» 
» 

Şoför (Cenaze arabası) 
•» 

Daktilo 
Daire âmiri 
Memur (Santralci) 
Başhademe 
Gassal 
İmam 
Hademe 

» 
Bekçi 
Kapıcı 
Temizleyici 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

» yardımcısı 
Hastab akıcı (Klinikl e r) 
Temizleyici » 

Aded 1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 

6 
4 
3 

14 
4 
2 
2 
2 
8 
5 

14 
14 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 

15 
16 
5 
5 
8 
1 
1 
2 

18 
18 

- 2 5 -
Jcret 1 

475 
300 
250 
225 
150 
125 
100 

• 225 
200 

625 
625 
550 
400 
550 
300 
300 
300 
475 
350 
300 
250 
250 
350 
250 
350 
350 
150 
150 
200 
125 
100 
150 
175 
150 
300 
250 
150 
125 
100 

G. Memuriyet in nev ' i 

Ziraat Fakültesi 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Başmakinist 
Makinist (Çiftçibaşı) 

» 
» 
» 

Usta 
» 
> 

Şoför 
» 

Arabacı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

> 
Başaşçı 
Aşçı 

» 
Laborant 

» 
» 

Tarım hizmetlisi 
• » » 

1 • » » 
Daktilo (Y. dil bilir) 

1 ^ 
1 9 

'* 
Memur 

:» 
Başhademe 

| Hademe 

1 * 
Bekçi 
Kapıcı 
Santral memura 

i tşçi 
! >> 

Aded 

10 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
5 
2 
1 
o 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
8 

14 
10 
11 

2 
4 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

10 
18 
5 
4 
1 
1 
1 

Ücret 

625 
550 
475 
400 
550 
400 
350 
300 
250 
400 
350 
250 
300 
250 
200 
300 
250 
200 
350 
250 
200 
300 
250 
200 
175 
150 
125 
475 
350 KJtJ\f 

300 
250 
200 
150 
125 
100 
150 
150 
200 
125 
100 
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E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
U Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi i 

L CETVELİ 
I). Memuriyet i n n ev' i 

Tıp Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
1 • Profesör 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

» 
> 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) Öğretim yardnncıları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

ed 

1 
5 

• 7 

11 
16 
8 

10 
22 
33 

17 
20 
27 

Aylık 

150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40" 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 

. 8 

9 

Memuriyetin nev'i 

Ziraat1 Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri* 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
> 
» 
» 

b) Öğretim yardımcıları 

Asistan 

\ded Aylık 

.1 
3 
3 
2 

10 
2 
2 
3 
8 

10 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

40 
25 35 10 20 35 
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R - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı bulunan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (R) cetvelin
deki formül bu bütçe içinde uygulanır. 

Fasıl 204 — Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek aylık ücretlerle sözleşmelerde yazılı olup bütçede karşılığı bulu

nan diğer masrafları bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 223 — Konferans için yurt içinden ve dışından getirtileceklerin harcırahlariyle ücret ve 
başka masrafları 

Konferans için getirtileceklere verilecek ücret ve harcırahlar, 6245 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesine göre rektörlük ve dekanlıklarca tesbit edilecek miktar ile askerlik dersleri 
ve konferans ücretleri, ecnebiler için açılan yaz kurslarının, kurs ve konferans ücretlerinden 
başka afiş, broşür, program, hüviyet kartı gibi işlerin baskı ye kâğıt bedelleri ile ecnebi öğ
rencilerin şehir içinde ve dışında yapacakları gezilere refakat eden mihmandarların yolluk, yevmiye 
ve sair masrafları ile gezilerde rehberlere verilecek ücretler ve bu kurslar için yapılacak bilûmum 
masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 - Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Kongre ve konferanslarda 4489 ve 4936 sayılı kanunlara göre staj için gönderilenler haricinde, 

muvakkat bir vazife üe veya inceleme maksadiyle ecnebi memleketlere gönderilenlerin harcırahları 
bu tertipten ödenir, 

Madde 70 — Yurt içi inceleme ve araştırma harcırah ve masrafları 
Yurt içi araştırma., inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğretim üyeleriyle yardımcı-. 

larına 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödenecek harcırahlar ile aynı maksatla toplu halde seya
hat edecek öğrencilere muayyen tarifeli vasıtalarda ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyen tari
feli vasıtalarda bu vasıta ücreti ile fakülte yönetim kurullarınca 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile hiz
metliler için tesbit edilen yevmiyenin asgari haddini geçmemek şartiyle belirtilecek yevmiyelerle 
masrafları bu tertipten ödenir. ^ 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Her nevi akar yakıt ve yağlar, lâstiklerin yenilenmesi, plâka resmi, mevcudolduğu takdirde rad

yo abone ücreti, diğer vergi ve resimler, patinaj zinciri, temizlik malzemesi ve yedekler, her çeşit 
onarımlar. 

Fasıl : 416 
Sağlık merkezinin her çeşit masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Üniversitenin bina ve arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer müteferrik masrafları 
ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri 

Üniversiteye ait bilûmum gayrimenkullerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen menkul eş
yalarla enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler levazımı ile kitapların sigorta bedelleri, ver
gi resim ve türlü hare ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

(S. Sayısı -.47) 
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Fasıl 420 — (Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle sair her çeşit masraflar 

Madde 11 - 12 - 1 3 - 1 4 
Enstitü lâboratuvar ve okulların fennî alet ve levazımı, ecza, kimyevi maddeler ve her türlü mal

zemeler, öğretim ve araştırma ile ilgili her türlü materyalin alımı, yapımı, onarımı, tecrübe hay
vanları satmalmması, üretilmesi, yemi, bakımı, masrafları ve bunun için gerekli tesis ve malze
me masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onarımı masraf lan, tatbikat ve inceleme için 
şehir içindeki kuramlar veya yurt içindeki başka şehirlere gönderilecek öğretim üyeleri ve yar
dımcıları ile yurt içinden ve dışından bu maksatla getirtileceklerin 6245 sayılı Kanuna göre tahak
kuk edecek harcırahları, yazı, hesap, teksir makinaları ve bunların bütün levazım ve teferruatı, nakil, 
montaj ve onarım masrafları, 500 lirayı geçmiyen badana ve onarım masrafları, fakültelerin öğretim 
ve araştırmayı ilgilendiren işlerinde, lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerinde yevmiye ile muvakka
ten çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalmması, 500 liraya 
kadar lâboratuvar ve ser onarımı, öğretimle ilgili sair levazım, ilân ücretleri, ilmî, fennî kurumların öğ
retim ve araştırma ile ilgili alet ve cihazlarının havagazı, elektrik ücretleri, iş, icabı lâboratuvar atelye 
ve tatbikat bahçelerinde giyilmesi mecburi olan melbusata ait masraflar, öğretimle ilgili malzeme
nin gümrük resmi, nakliye, ardiye ve komisyon ücreti, öğretim ile ilgili kitap, resim, hey
kel, tablo, maket, vitrin, dolap ve benzeri sair masraflar, bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421— Yüksek Hemşire okulunun her çeşit masrafları 
Fasıl 422 — Laborant okulunun her çeşit masrafları 

Okulların demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesinin satmalmması ve ona
rılması, posta, telgraf ve telefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete, broşür, satmalma ve abone 
bedelleri, telif ve tercüme hakları, tercüme ücretleri, yayınlarla ilgili diğer her türlü masraf
ları, öğretimi ilgilendiren malzeme ve cihazların satmalmması, tamir ve tadilleriyle her çeşit iş
letme masrafları, okullarca muvakkat memuriyetle yurt içinde görevlendirileceklerin harcırah
ları, lâboratuvarlarda muvakkaten çalıştırılacak işçilerin bu formülde yazılı öğretimi ilgilendi
ren masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 423 — Ziraat Fakültesi tecrübe istasyonlarında, gösteri tarlalarında ve işletmelerinde yapıla
cak araştırma ve incelemelerin gerektirdiği her türlü masraflar 

Kırtasiye, demirbaş, mefruşat, öteberi, aydınlatma, işletme masrafları, basılı kâğıt ve defterler, 
l^işçi, usta, çoban, "seyis gündelikleri ve bunlardan aşım duraklaıjna gönderilen seyislerin harcırah

ları, İş Kanunu gereğince ödenecek prim ve tazminatlar, her türlü makinalarm işletme ve bakım 
masrafları, 

Tarla ziraati, bağ, bahçe, ağaçlandırma, arılık, tavukhane, balıkhane ve her türlü imalâthane 
masrafları, bu isleri denetlemek için gönderilecek asistan doçent veya profesörlerin yolluk ve za
ruri masrafları, 

Fasıl 424 — Tıp Fakültesinin hastanelerle ilgili her çeşit masrafları. 
Madde 11, 12 

420 nci faslın 12 nei maddesinde yazılı masraflar bu tertipten de ödenir. 
Hastanelere alınacak hastaların yatak ve iaşe bedelleri hastanelerde görevli olup iaşe olunacak 

çeşitli personelin yiyecek bedelleri ve bunların iaşeleriyle ilgili her türlü eşya ve malzeme bedelleri, 
işçi gündelikleri, hastaneler talimatnamesi gereğince hasta besleme ve giyecekleri, fennî kurumlar 
makina ve aletler, taşıma ve montaj masrafları, küçük onarmalar, ilâç, tıbbi ve sıhhi malzeme, öğre
tim malzemesi, isletme ve öğretim masrafları hastanelere ait öteberi, kırtasiye, su, elektrik, hava
gazı, kömür, odun ve bunlarla ilgili her çeşit nakil ve taşıma masrafları, görevleri icabı şehir dâ
hilinde vazife ile dolaşacakların zaruri masrafları, ölenlerin her çeşit cenaze masrafları, öğretim için 
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satınalmacak kadavra bedelleri ve bunların nakil masrafları, taburcu edilen akıl hastalarının yerle
rine gönderilmeleri veya bu hastalardan diğer hastanelere gönderilenlerin nakil masrafları ile bun
lara ilişkin küçük tesis ve onarmalar ve hastanelerin diğer bütün masrafları, hastane kliniklerin
de öğrencilerin bilgilerini artırmak maksadiyle hastanelere kabul olunan hastalara lüzumlu melbu-
sat ile yatak, karyola, komidin ve hasta ile ilgili sair malzeme masrafları bu tertipten ödenir. 

Pasü 425 —*• Üniversite Matbaasının her çeşit masrafları 
Matbaa için satınalmacak demirbaş eşya ile işletme ve bakım masrafları, matbaaya yeniden alı

nacak makina alet ve yedek parçaları ile matbaaya taallûk eTten her türlü masraflar, icabında mu
vakkaten çalıştırılacak işçi gündelikleri bu terkipten ödenir. 

Fasıl 426 — Üniversite merkez atelyelerinin her çeşit masrafları 
420 nci faslın 11, 12, 13 ve 14 ncü maddelerine ait formül bunlar için de aynen uygulanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin müşterek kısmında gösterilen 451 nci fasla ait for

mül bunun için de uygulanır. 
Öğrenci seçme imtihanı kâğıtlarının incelenmesinde çalışanlara yönetim kurulunca tespit edile

cek ücretler, İcra Vekilleri Heyetince verilecek karar üzerine; bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10, 20 

Memleket içinde ve dışında ilgililerin yapacakları her türlü seyahat ve ikamet masraf teriyle" bu 
maksatla çalıştırılacak mütercim ve tercüme ücretleri, her türlü yayın masrafları (kâğıt bedelleri, 
telif ve tercüme hakları, kilise ve resim ücretleri dâhil) kongre münasebetiyle yapılacak davet, zi
yafet ve geziler gibi temsili mahiyetteki hizmetlerin gerektirdiği her türlü masraflar bu tertipten 
ödenir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
Her nevi beden terbiyesi ve spor faaliyetlerine katılacak sporcu ve idarecilerin ibate, iaşe, 

tedavi, taşıma giderleri ve bunların gündelikleri, beden terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin 
gerektirdiği her türlü spor malzemesi, eşofman, şort, atlet, forma, kazak, ayakkabılar gibi gi
yim eşyası, top, atma ve atlama sporlarında kullanılan spor vasıtaları gibi her türlü spor malzemesi, 
madalya, kupa, şild, bayrak, filâma ve benzeri mükâfatların alınması bütün malzeme ve tesis
lerin muhafazası, spor temas ve hareketleri için geçici müddetlerle kiralanacak stad, saha, veya 
spor yapılmasına elverişli yerlerin kira bedelleri, oyuncuların ferdî kabiliyetini ve takını oyunu 
bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanlarının ücretleri ğ 

Fasıl 601 — Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar 
Madde 10 — Ecnebi memleketlerden gelecek talebelerin burs ve harcırahları 

Devam ve sair şartları yönetim kurulunca tesbit edilmek suretiyle rektörlükçe yabancı öğren
cilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü masraflar ve yol paraları bu maddeden ödenir. 

Maddel2, 13 
Senatoca tesbit edilecek esaslar dairesinde Fakülte Yönetim Kurulunca yapılacak yardımlar ile 

sağlık durumları fakültelerce tesbit edilecek hasta talebeler tedavi ücretleri ilâç bedelleri ve zaruri 
masrafları bu tertipten ödenir. 1f?*^ s V 
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Fasıl 602 — Talebe teşekküllerine yardım 

Bu tertipteki tahsisat yönetim kurulunun tesbit edeceği esaslar dairesinde sarf edilir. 

Fasıl 603 — Talebe kantinlerine yardım 
Mevcut ve tesis edilecek talebe kantinlerinin talebeye ucuz yemek vermesini temin için yapıla

cak her türlü masraflar karşılığı olarak bu tertipten ödeme yapılır. Yapılacak bu ödemelerin şekil 
ve esasları Üniversitece tanzim edilecek bir talimatname halinde belirtilir. 

Fasü 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Madde 11,12,13 

20 bin liraya kadar bina, ve tesisat onarımı ile bu maksatla 10 000 liraya kadar yapılacak is
timlâk bedelleri, yukardaki miktar dâhilinde bina satmalmması yukardaki masraflarla yapılacak 
etüd, proje, aplikasyon masrafları ile tersim malzemesi bedelleri, ilân ücretleri bu tertipten öde
nir. 

731 — İstimlâk ve satınalma bedelleri 
1957 yılı sonuna kadar Maarif Vekâleti bütçesinin 774 ncü faslından Eğe Üniversitesi için istim

lâk edilip karşılığı ödenememiş olan istimlâk bedelleri de bu tertipten ödenir. 
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1958 bütçe yılı (E) cetveli 

F. M. 

203 11 

Tahsisatın nev'i 

Rektörlük geçici hiz
metlileri ücreti 

Memuriyetin nev'i 

Şef teknisiyen (Matbaa âmiri) 
Başmakinist 
Makinist 
Dizme makiııaları bakım uzmanı 
Başmürettip 
Mürettip ve operatör 
Başmücellit 
Mücellit 
Mücellit ve mürettip yardımcısı 

Aded 

1 
1 
1. 
1. 
1 

1 
1 
3 

Hizmet 
Beheri müddeti 
Lira K. 

625 
475 
350 
400 
475 
400 
400 
250 
200 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 * 
12 
12 
12 

Yekû n 

Tutarı 
Lira 

7 500 
5 700 
4 200 
4 800 
5 700 

14 400 
4 8Ö0 

' 3 000 
7 200 

57 300 
23 493 

80 793 

203 12 

203 13 

Tıp Fakültesi geçici 
hizmetliler ücreti 

Ziraat Fakültesi geçici 
hizmetliler ücreti 

Yabancı dil öğretmeni 
Hastabakıcı 
Memur 

Yabancı dil uzatanı (îki ya
bancı dil bilir) 
usta 

» 
» 

4 
20 

6 

1 
10 

1 
9 

625 
150 
250 

875 
625 
550 
475 

12 
11 

5 

Yekûn 

12 
12 
12 
12 

30 000 
33 000 
7 500 

70 500 
28 905 

99 405 

10 500 
75 000 
6 600 

11 400 

Yekûn 103 500 
42 435 

145 935 

204 12 Ege Üni. Tıp Fakül- Profesör 
tesi ecnebi profesör ve » 
uzmanlar ücreti Uzman 

1 
1 
1 
2 

3000 
2000 
1000 
1000 

12 
5 

12 
5 

36 000 
10 000 
12 000 
10 000 

Yekûn 68 000 

( S. Sayısı: 47) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

204 Ege Üni. Ziraat Fa
kültesi ecnebi profe
sörler ve uzmanlar üc
reti 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Adeti 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K. 

2000 
1000 
2000 
3000 
2500 
2500 

Hizmeî 
müddeti 

Ay 

12 
(i 
l> 
6 
6 
5 

Tutarı 
Lira K 

24 000 
fi 000 

24 000 
18 000 
15 000 
12 500 

Yekûn 99 500 

{S. Sayısı : 47 ) 



Derre: XI U9TT9 I Al ğfk 
ÎS«mft:2 S. SAYISI : 4 0 

1959 Yılı 

Karayolları U. M. Bütçesi 





Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/269) 

T. C. 
Başvekâlet " $9 > XI 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-822/3204 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi 

icra Vekilleri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
' • , - . . ' • -i A. Menderes 

GEREKÇE 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1959 malî yılı bütçesi (A/l) yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 23 324 401 lira ve (A/2) yatmm masrafları için de 607 709 705 lira olmak üzere 
631 034 106 lira olarak hazırlanmıştır: 

Bütçeye konan tahsisatın mucip sebepleri fasıl ve maddeleri itibariyle hizalarında arx edilmiştir, 

P. M-

201 11 Merkez memurları maaşı : 
5539 ve 6387 sayılı kanunlara göre 
kadro tutan 1 386 000 
1959 (L) (fetveli 500 100 

Fiilî kadro tutarı 885 900 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek 5 
aylık tahsisat ' 369 125 

1 255 025 
1959 yılında (L) cetveline yeniden (72) aded kadro alınmıştır. 
4598 sayılı Kanuna göre bir ve iki üst dereceden aylık alanların farkları ek görev v& 
vekâlet ücreti ile idare edilecek kadrolardan sağlanacaktır. 

12 Vilâyetler memurları maaşı : 
5539 ve 6387 sayılı kanunlara göre 
kadro tutarı 2 959 800 
1959 (L) cetveli 1 360 200 

Fiilî kadro tutarı 1 599 600 
6211 sayılı Kanuna göre verilecek 5 
aylık tahsisat 666 500 

2 266 100 

.(& Sayun: 48) 
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1959 yılında (L) cetveline 118 aded kadro alınmıştır. 
4598 sayılı Kanuna göre 1 ve 2 üst dereceden aylık alanların farkları ek görev ve ve
kâlet ücreti ile idare edilecek kadrolardan sağlanacaktır. 

21 Merkez memurları açık maaşı 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

202 11 Merkez hizmetliler ücreti : 
1959 yılı (D) cetveli l 333 500 
0211 sayılı Kanuna göre verilecek 5 
aylık tahsisat 555 625 

1 889 125 
12 Vilâyetler hizmetliler ücreti : 

1959 yılı (D) cetveli 2 276 700 
6211 sayılı Kamına göre verilecek 5 
aylık tahsisat 948 625 

3 225 325 

203 11 Merkez geçici hizmeti iler ücreti : 
1958 yılı (E) cetveli (tahsisat dâhil) 599 675 
15 Nisan 1958 tarihli kararnameye 
göre yevmiyeden kadroya almanlar' 988 465 
(6211 sayılı Kanuna göre verilecek 5 
aylık tahsisat kararnameye göre yev
miyeden kadroya almalıların) 41.1 860 

2 000 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti : 

1958 yılı (E) cetveli (tahsisat dâhil) 1 .195 000 
15 Nisan 1958 tarihli kararnameye 
göre yevmiyeden kadroya almanlar 5 085 913 
(6211 sayılı Kanuna, göre verilecek 
5 aylık tahsisat , kararnameye göre 
yevmiyeden kadroya alınanların) 2 119 125 

8 400 038 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
Gecen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardfmı •: *' 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre- bilhesap teklif edilmiştir. 

XS. Sayım: 48) 
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31 Merkez memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : 
Geçen yılların fiilî ödemelerine göre bilhesap teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Ecnebi dil imtihanı kazananlara verilecek ikramiyeleri karşılamak üzere teklif olun
muştur. I 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa tâbi olanlardan bu kanunun 14 ncü madde
sinin (A) ve (B) fıkralarına göre ödenmesi icabeden emekli ve giriş kesenekleri, emek
liliğe tâbi kadrolar tahsisatına göre (6211 sayılı Kanuna göre verilen tahsisat hariç) 
bilhesap teklif edilmiştir. 

12 % 1 ek karşılıkları: 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (F) fıkrasına göre 
ödenmesi icabeden % 1 leri karşılamak üzere emekliliğe tâbi kadrolar tahsisatına göre 
(6211 sayılı Kanuna göre verilen tahsisat hariç) bilhesap teklif: edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi : 
1959 yılında 30 yıl ve daha fazla lıizmet sürelerini doldurmuş bulunan memurların 
emeklilik isteklerinin yerine getirilmesini temin maksadiyle teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesini tadil eden 6511 sayılı Kanunun 9 ucu maddesin^ 
göre verilecek sandık yönetim masraflarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

15 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesini tadil eden 6122 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
(C) fıkrasına göre kurumlarınca emekliye ayrılanların 55 den eksik olan her yaş yılı. 
için ödenecek % 10 lan Karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

Temsil tahsisatı : e 

Umum Müdürlük makamının temsil tahsisatı olup ayda 175 lira hesabiyle bir senelik 
tahsisatı karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

10 Kırtasiye (Merkez) : 
Geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç, nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit 
edilmiştir. 

20 Döşeme (Merkez) : 
Kullanma süresini doldurmuş ve kullanılamaz hale gelmiş olan bir kısım döşeme ihtiya
cının temini ma%sadiyle geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutularak tesbit edilmiştir. 

30 Demirbaş (Merkez) : 
Mevcut demirbaş eşyanın tamiri maksadiyle geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç 
nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

40 Öteberi masrafları (Merkez) : 
Geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç nazarı dikkate alınmak suretiyle tesbit edil
miştir. 

( S . Sayısı : 48) 
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50 Aydınlatma (Merkez) : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının çalıştığı binaların aydınlatılması maksadiyle ge
çen seneler sarfiyatı da göz önünde tutularak hesaplanmıştır. 

f>0 Isıtma (Merkez) :* 
Senelik ihtiyaç ve geçen seneler sarfiyatı nazarı dikkate alınarak tesbit edilmiştir. 

10 Kırtasiye (Vilâyetler) : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

20 Döşeme (Vilâyetler) : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

30 Demirbaş (Vilâyetler) : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

40 Öteberi masrafları (Vilâyetler) : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

50 Aydınlatma (Vilâyetler) : 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir, 

C>0 Isıtma (Vilâyetler) : ' 
Geçen seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Geçen seneler sarfiyatı ve senelik ihtiyaç nazarı dikkate alınmak suretiyle tahsisatı 
hesaplanmıştır. 

11 M'erkez posta ve telgraf ücretleri : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının posta ve telgraf masraflarını karşılamak maksa
diyle ve ihtiyaç da göz önünde bulundurularak tahsisatı hesabedilmiştiı». 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
Bölgelerin posta ve telgraf muhaberatını temin maksadiyle ihtiyaç da göz önünde bu
lundurularak tahsisatı teklif edilmiştir. 

21 Merkez telefon masrafları : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtının telefon muhaberatını temin maksadiyle hesaplan
mıştır. * 

22 Vilâyetler telefon masrafları : ^ 
Bölgelerin telefon muhaberelerini !emin maksadiyle ihtiyaç da göz önünde tutularak he
saplanmıştır. 

11 Kırtasiye bedeli (Merkez) : 
Umum Müdürlüğün halen işgal etmekte olduğu binaların kira mukavelelerinin toplamı 
tesbit edilmek suretiyle kira tahsisatı teklif edilmiştir. 

12 Kira oedeli (Vilâyetler) : 
Bölgelerde kira ile tutulan şube binaları kira bedellerini karşılamak massadiyle teklif 
edilmiştir. ^ 

Giyecekler : 
Giyim eşyası verilmesi ieabedenlere verilecek ihtiyaç maddelerini temin etmek mak
sadiyle teklif edilmiştir.. • m 

10 Daimî vazife harcırahı : 
Senelik fiilî ödemeler ve nakil vasıtalarında yapman ayarlamalar nazarı dikkate alın
mak suretiyle hesabedilmiştir. 

( S. Sayısı : 48 ) 
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20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Nakil vasıtalarında yapılan ayarlamalar ve geçen yılların ödemeleri nazarı dikkate 
alınarak hesaplanmıştır. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 
Fiilî ödemeler ve Türk prasııım k yiııetinin korunması hakkında alınan karar ve ya 
pılan tebliğler nazarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

50 Ecnebi uzman ve bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masrafları : 
Bir Alman mühendis tarafından hazırlanan İstanbul Boğaz köprüsü projesinin tetkiki 
işi ile vazifelendirilen 2 İsviçreli \e 2 Türk'ten ibaret komitedeki İsviçrelilerin me
saileri karşılığı ücretin İsviçre mühendislik tarif namesine göre verilmesini temin vo 
diğer vergi ve resimler de nazarı dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

308 11 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları (Merkez) : 
Umum Müdürlük merkez teşkilâtı memurlarından 4598 sayılı kanuna tâbi olanların 
lüzumunda tedavilerini sağlamak maksadiyle senelik ihtiyaç da nazarı dikkate alına
rak hesaplanmıştır. ' . _ 

12 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları (Vilâyetler) : 
Bölgeler teşkilâtı memurlarından 4598 sayılı Kanuna tâbi olanların lüzumunda teda
vilerini sağlamak maksadiyle ve senelik ihtiyaç da nazarı dikkate alınarak hesaplan
mıştır. 

310 6085 sayılı Trafik Kanununun 56 ncı maddesi gereğince nakil vasıtaları sigorta 
fonu: 
Faslı muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

403 Temsil masrafları : 
Tahsisat, umum müdürlüğün ağn*lama masrafları ile kurum ve derneklere yapılacak 
yardımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

407 30 Geri verilecek paralar : 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 ncü maddelerine göre gerivc-
rilmesi icabeden paraları sağlamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

40 Mahkeme harçları : 
Mahkemelerde tahakkuk edip 1050 sayılı Kanunun 48 ve 74 ncü maddelerine göre 
ödenmesi icabeden masrafları karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları : 
Umum müdürlüğün artan iş hacmidolayısiyle üçüncü şahıslarla olan ihtilâfları da 
artmıştır. Mevcut dâva sayısı beş bine yaklaşmıştır. Bu dâvalar içinde büyük 
miktarlara baliğ olanları mevcuttur. Bu dâvalar dolayısiyle avukat adedi ile avukat
lara verilecek ücret miktarı artmış olacaktır. Ayrıca hakem, ilâm ücretleri, delil 
tesbiti bilir kişi ücretleri, nihayetle nen dâvaların diğer tarafa ödenmek zaruretinde 
bıraktığı mahkeme masraflarını karşılamak maksadiyle fasıl tahsisatı tesbit edil
miştir. 

425 Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masrafları : 
Amerika'da 5, Almanya'daki 1 talebenin 1959 - 1960 ders yılı tahsil masrafları ile 
1959 yılında yeniden gönderilecek 6 talebenin İ959 - 1960 ders yılı 2 nci sömest
rine ait masrafları karşılamak üzere Maarif Vekâletinden alman rakamlara* göre 
bilhesap tesbit edilmiştir. 

( S. Sayısı : 48) 



Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkında 6696 sa
yılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretler ve bu 
kanun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı : 
Tahsisat 6696 sayılı Kanunun tatbikatını sağlamak maksadiyle teklif edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar : 
Teknik Üniversitede 3, Doğu Üniversitesinde 3 olmak üzere 6 talebenin 1959 - 1960 yı
lı burs ve diğer masrafları ile, 1959 yılında yeniden alınacak 6 talebenin 4 aylık burs 
ve diğer masraflarını karşılamak maksadiyle Maarif Vekâletinden alman rakamlara göre 
bilhesap tesbit edilmiştir. 

Satmalma ve abone: 
İdari ve teknik servisler için gerekli yerli ve yabancı gazete ve kitap bedellerinin yeni 
ayarlamalara göre ödenmesini temin maksadiyle teklif edilmiştir. 
Başka her çeşit masraflar: 
Basın ve yayın mevzuunda ödenmesi gereken çeşitli masrafları karşılamak maksadiy
le teklif edilmiştir. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahları 
ile başka her çeşit masrafları: 
4489 sayılı Kanuna göre biri Amerika'da ikisi Almanya'da stajda bulunan 3 personelin 
masraflarını karşılamak maksadiyle teklif edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları : 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle Amerika'da mevcut 9 elemanın dönüş mas
rafları ile aynı yıl içinde yeniden gönderileceklerin gidiş masraflarını karşılamak mak
sadiyle teklif ^edilmiştir. 

Kuram ve derneklere katılma payı: 
Umum Müdürlük, Fransa'da milletlerarası daimî yol kongreleri, Paris'te Kılcın Araş
tırma Enstitüsü Milletlerarası Köprü ve İnşaat Cemiyeti tün tabiî üyesidir. Madde tah
sisatı buların katılma pa yları toplamı olarak teklif edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 
Karayolları Umum Müdürlüğü mevcut anlaşmalara göre Bağdad Paktı, Avrupa Mü
nakalât Vekilleri, Cenevre ve Avrupa Ekonomik Konseyi, Orta - Şark Yol Birliği Kon
gre ve konferanslarına iştirak etmek zaruretindedir. Madde tahsisatı bu maksatla tek
li!' edilmiştir. 
1959 yılında Cenubi Amerika'nın Rio de Janeiro şehrinde toplanacak Milletlerarası 
Köprü ve Yol inşaatına komite olarak girecek heyetin her türlü masrafları: 
1955 yılında İstanbul'da toplanan 10 ncu Yol Kongresinin 11 ncisi 1959 yılında Cenu
bi Amerika'da İti o de Janeiro'da toplanacaktır. Bir evvelki kongre kararlarının tak
dimcisi olarak (5) kişilik bir heyetle iştirak zarureti dolayısiyle seyahat ve her türlü 
masraflarını karşılamak maksadiyle tesbit edilmiştir. 

Fuar umumi masrafları: 
Maddeyi muhafaza için 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Sergi ve meşher umumi masrafları: 
1959 yılında açılacak Sanayi Sergisine iştirak zarureti dolayısiyle teklif edilmiştir, 
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• 476 jpurs masrafları: 
Alanya ve Polatlı projelerinde kurs göreceklerle, umumi hükümler dışında lisan kurs
larında öğreticilere verilecek ücretleri karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları : 
1958 yılında tahakkuk edip senesi içinde Ödenemiyen borçlan karşılamak üzere tek
lif edilmiştir. 

502 10 1954 - 1957 yılları borçları : 
Senesi içinde tahakkuk edip de ödenememiş olan borçları karşılamak maksadiyle tek
lif edilmişetir. 

20 1928 - 1953 yılları borçları : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar : 
Yevmiye ile çalıştırılan bir kısım işçilerin Hafta Tatili Kanunundan istifade ettiril
memeleri sebebiyle, İdare aleyhine açtıkları dâvaların işçiler lehine neticelenmesi 
borçların icraya intikal etmiş olması sebebiyle 1956 ve 1957 yıllarında 1 000 000 li
raya yakın bir miktar ödenmiş ve 1958 bütçesine de aynı maksatla 750 000 lira tah
sisat konulmuştur. Senesi içinde ödenen bu miktar ile mevzu halledilememiş, Umum 
Müdürlükçe yapılan incelemede ilâma müstenit, icraya intikal etmiş ve etmek üzere 
olan miktar 2 000 000 liraya yaklaşmakta olduğu anlaşılmıştır. 1958 yılında bir kıs
mının ödenmesi zarureti ile munzam tahsisat istenmiş, 1959 yılı için de 1 500 000 
liraya katî zaruret hâsıl olmuştur. 

Yatırımlar 

II - Satmalma, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri 

781 10 Yapım : 
Bu maddeye 1958 yılına nazaran 24 917 705 lira fazlası ile 304 209 7Ö5 lira teklif edil
miştir. 
Tahsisatın sureti hesabı aşağıda açıklanmıştır : 

Devam eden ihaleli yol yapımı 
Emanet yol yapımı 
Standart yollardaki noksanların-
ikmali 
Bitümlü kaplama 
Yol boyu inkişafı ve ağaçlan
dırma 
Devam eden şehir ve kasaba içi 
geçişleri 
İstimlâk 
Devam eden köprü yapımı 
Emanet köprü yapımı 

95 000 000 
40 000 000 

2 000 000 
29 709 705 

1 000 000 

4 000 000 
30 000 000 
12 500 000 
2 500 000 
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9 500 000 

8 000 000 
70 00Ö 000 

304 209 705 

20 Geçit yolları yapımı : 
Bu madde tahsisatı, Devlet yolları şebekesi içinde henüz motorlu vasıtalara geçit ver-
miyeri yolların (Yüksek standarda gitmeden) motorlu vasıtaların geçebileceği hale 
getirilmesi için sarf edilecektir. 

30 Makina ve vasıtalar onarımı : 
Madde tahsisatı olan 99 000 000 lira aşağıda yazılı maksatlara tahsis edilecektir : 
1. Makina onarımı 40 000 000 
2. ikmal işleri 34 000 000 
3. Geçen yıllardan sâri malzeme 

taahhütleri 25 000 000 

99 000 000 

40 Satınalmacak makina ve vasıtalar : 
Madde tahsisatı olan 68 500 000 lira aşağıda yazılı maksatlara tahsis edilecektir : 
1. Yeni makina alımı 24 000 000 
2. Geçen yıllardan sâri malzeme 

taahhütleri 44 500 000 

68 500 000 

50 İstikşaf, etüd, aplikasyon : 
Madde tahsisatı aşağıda yazılı hizmetlere tahsis edilecektir : 
1. Etüdler 12 000 000 
2. Geçen yıllardan sâri malzeme 

taahhütleri 5 000 000 

17 000 000 

42 000 000 

2 000 000 

44 000 000 

70 Vilâyet ve köy yolları yapımı ve yapımına yardım (dağıtım ve haTcama şekli Heyeti 
Vekilece belirtilir.) 

10. Devam eden tesis yapımı 
11. Geçen yıllardan sâri malzeme 

taahhütleri 
12. Vâdesi gelen bonolar 

60 Sürekli onarmalar : 
Madde tahsisatı aşağıda yazılı hizmet
lere tahsis edilecektir. 
1. -Bölgeler bakım masrafı 
2. Geçen yıllardan sâri malzeme ta

ahhütleri 
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Madde tahsisatı Vekiller IJeyetince belirtilecek maksatlara tahsis edilmek üzere teklif 
edilmiştir. 

80 Umum Müdürlük binası ve merkez lâboratuvar tesisleri : 
Bu maddeye 1958 yılında 1 000 000 lira kabul edilmişti. Bu yıl içinde ihalesi yapıla
cak olan inşaat için 1959 yılında ödenecek miktarı karşılamak üzere 2 500 000 lira tek
lif edilmiştir. 

782 Teknik hizmetliler muvakkat vazife harcırahı : 
Senelik fiilî ödemeler ve nakil vasıtalarında yapılan ayarlamalar nazarı dikkate alın
mak suretiyle hesabedilmiştir. 

GELİR GEREKÇESİ 

1. 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesine göre Hazineden alınacak para tutarı 100 000 000 li
ra olarak hesabedilmiş olmasından 1 nci «5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazi
neden alınacak paralar» faslı 100 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

2. Karayolları Umum Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edebileceği gelir miktarı 
2 150 001 lira olarak tahmin edilmiş buna göre 3 ncü «Teberru ve çeşitli varidat» faslı 1 li
ra, 4 ncü «Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri» faslı 2 000 000 lira, 5 nci «Mütaah-
hitlere verilecek malzeme, alât, edevat, depo, arazi vesairenin kira bedelleri» faslı 50 000 lira, 
6 nci «Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve sair tazminat ve mütaahhitlerin irad kaydolunacak 
teminat akçeleri» faslına 100 000 lira gelir teklif edilmiştir. 

3. Bu duruma göre gelir bütçesinin 2 nci faslını teşkil eden Hazineden yapılacak yardım 
miktarı 528 884 105 lira olacaktır. 

( ^ Sayisi • 4&) 



, ~ 12 — 

Rapor 

12'. I . 1959 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

A) Umumi mütalâalar : ' 
Umum Müdürlükçe geçen yıllarda mukaveleye bağlanmış bulunan inşaat ve malzeme taah

hütlerinin 1959 yılı tediyelerinin ve diğer taraftan idarece emanet suretiyle, kendi vasıta ve per
sonelinden istifade edilerek yapılmakta olan, bakım, asfalt kaplama, onarım, geçit yolu yapımı 
ve bir kısım standart yol yapımı işlerinin gerektirdiği ödemelerin fazla oluşu sebebiyle ve Kara
yollarına 1959 yılı bütçesinde ayrılabilen ödeneklerin miktarı muvacehesinde, bu yıl Devlet yol
ları ağı üzerinde büyük mikyasta yol ve köprü inşaat ihalesine girişilemiyecektir. 

Ancak, memnuniyetle öğrenildiğine göre, memleketin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının en ran
dımanlı bir şekilde karşılanması bakımından yapılmakta olan iktisadi ve teknik etüdler netice
sinde tesbit edilen programlara göre, birçok yol kesimlerinin ve köprülerin proje ve mukavele 
evrakı hazırlanmış durumdadır. Hükümetimizce sağlanmış bulunan geniş dış kredi imkânlarının. 
memleketin ticaret hayatında 1959 yılı içerisinde yaratacağı beklenen inkişafa muvazi olarak 
Devlet gelirindeki muhtemel artış sayesinde yıl içinde Karayollarına ek ödenek temini imkânı 
bulunursa, projeleri esasen hazır olan işlerin kısa zamanda ihalesi imkân dâhiline girmiş olur. 

Bütçe Encümenine geçen yıl sunulmuş bulunan Bütçe raporunda, demir, çimento, patlayıcı 
madde gibi inşaat malzemesinin tedarikindeki güçlükler sebebiyle bir kısım inşaatın ve bilhas
sa köprü işlerinin mühim surette aksadığı belirtilmişti. Yine aynı raporda, makina ile iş görmek 
üzere teşkilâtlanmış olan Karayolları Umum Müdürlüğünün elindeki makina parkının daimî ola
rak yenilenmeye muhtaç bulunduğu ve her yıl iç tediyeler için gereken ödenek bütçe ile temin 
edilirken, dış memleketlerden ithali zaruri bulanan makina ve yedek parçalarına lüzumlu dış 
tediye imkânlarının da sağlanması zaruretine işaret olunmuştu. İdare ile yaptığımız temas neti
cesinde, inşaat malzemesi sıkıntısının kısmen bertaraf edilmiş bulunduğu ve malzeme darlığının 
1959 yılı faaliyetini aksatıcı bir tesiri muhtemel bulunmadığı anlaşılmıştır. Makina parkının 
yenilenmesi mevzuunda da büyük bir basiretle çalışan idare, Hükümetimizden de gördüğü yar
dım ve müzaheret sayesinde, makina ve yedek parça ithal imkânlarını, memnuniyet verici bir 
şekilde temin etmiş ve bu meyanda Amerik'da International Harvester Firmasiyle yaptığı bir 
anlaşma ile 13,5 milyon dolarlık bir kredi sağlamıştır, ilk partisi memlekete gelerek hizmete 
giren bu makina ve vasıtaların bakiyesinin de ithaline gayret edilmektedir. 

Kuruluş Kanunundaki esas ruha uygun olarak, Karayolları Umum Müdürlüğü şimdiye ka
dar daha ziyade Devlet yollarının teessüs, inşa ve hakimiyle meşgul olmuş ve bunun neticesinde 
Devlet yollarında bugün müşahade ettiğimiz merhaleye varılmıştır. Filhakika 24 600 kilometreyi 
bulan Devlet yolları ağının 23 229 kilometresi halen bakım altında bulundurulmakta ve bunun 
18 289 kilometresi üzerinde de kışın kar mücadelesi yapılmaktadır. Mezkûr ağ içinde her türlü hava 
şartları altında motorlu taşıtların geçişine müsait muntazam yolların uzunluğunun, 1958 faaliyet yılı 
sonunda 22 600 kilometreyi ve asfaltlanmış kısımlarının da 5 600 kilometreyi bulacağı tahmin edil
mektedir. 

Umum Müdürlüğün, vilâyet ve koy yollarında şimdiye kadar yapabildiği fiilî hizmetler nispeten 
mahdut olmuştur. Bu hizmetler, bâzı mühim vilâyet yollarının etüd ve projelerinin hazırlanması, bir 
kısım inşaatın ihale ve kontrolünün temini, bâzı yolların daimî bakımının yapılması, vilâyetlerin teknik 
ptersonell ve yol makinaları ile teçhizinde yardımlar yapılması ve büyük köprülerin yapımlarının doğ
rudan doğruya temini gibi hususlardır. Ancak, burada, vilâyet ve köy yolları üzerindeki köprülerin 
yapımında Umum Müdürlüğün göstermiş olduğu gayreti takdirle anmak lâzımdır. Son zamanlarda 
Köprüler Dairesinin mesaisinin hemen hemen yarısını vilâyet ve köy yolu köprül'eri teşkil etmiştir. 

(S. Sayısı: 48) 
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Nitekim 1950 yılından itibaren inşaatı ikmal edilerek hizmete giren ve 1958 faaliyet yılı sonuna ka
dar hizmete gireceği tahmin edilen ceman 939 aded Ve 35 833 metre uzunluktaki büyük köprünün 304 
aded ve 11 497 metresi vilâyet ve köy yolu köprüleridir. 

Devlet yollarında bugün varılan memnuniyet verici durum muvacehesinde Umum Müdürlüğün, 
ikinci sınıf yollara daha fazla yardım göstermesi son senelerde gerek encümenimizce ve gerekse Yük
sek Meclisçie arzu edilmekte olduğu malûmdur. İdare de esasen iştirak ettiği bu arzuyu tahakkuk ettir
mek için çalışmalarına bu yolda istikamet vermiş bulunmaktadır. Nitekim son yıllarda, Umum Mü
dürlüğe ait yol makinalarınm bir kısmının da tahsisi suretiyle bâzı kaza yollarının geçit yolu olarak 
emanet suretiyle yapımlarına girişilmiştir. Eldeki maddi imkânlar nispetinde ileride bu gibi yardım
lar artırılacağı ifade edilmektedir. 

Vilâyet yollarına Karayolları Umum Müdürlüğünce yapılmasını zaruri ve lüzumlu gördüğümüz 
fiilî yardımların tedricen artırılması prensipinin esas olarak kabulü icabettiği kanaatindeyiz. 

B) İş durumu : 
Karayollarına yapılan yatırımlardan len kısa zamanda en fazla randıman alınması gayesiyle, en 

fazla kazanç sağlıyacak yollar ön plânda ele alınarak inşa edilmektedir. Bu maksatla Devlet yolları 
içinden 16 120 kilometre tutan bir ana şebeke seçilmiş olup bu şebekenin modern standartlara göre ve 
süratli nakliyata imkân verecek şekilde yapımına devam, edilmektedir. Bu şebekenin dışında kalan di
ğer Devlet yollarının halen geçit vermiyen kısımlarında bir an evvel geçit sağlanması için ayrı bir 
programa göre yapım işlerine girişilmiştir. Esasen geçit veren kısımlar ise peyderpey ıslah edilip as
faltlanarak trafik emniyet ve rahatlığı sağlanmaktadır. 

Bu suretle çeşitli hizmetler halinde ve Umum Müdürlüğün muhtelif ihtisas kolları tarafından yü
rütülen değişik Ve fakat koordine programlara göre 1959 yılında girişilecek faaliyetler hakkında İda
reden aşağıdaki malûmat alınmıştır : 

İhaleli yol yapımı : 

Esas itibariyle geçen yıllarda ihale edilmiş ve inşaatın devamı olan bu bölümdeki işlere 
95 000 000 lira tahsis edilmektedir. Bu meblâğ ceman 978 kilometre tutan 39 muhtelif projeye har
canacaktır. 1959 yılı içinde bunlardan 35 inin tamamlanacağı ve aynı müddet zarfında 360 kilo
metre yeni yol kısmı inşa edileceği tahmin olunmaktadır.. 

Emaneten yol yapımı : 

1 833 kilometre tutan 36 proje üzerinde İdarenin kendi Personel ve inşaat makinalariyle çalışıl
ması için 40 000 000 lira tefrik edilmektedir. 

Geçit yolları yapımı : 

Yukarıdaki iki bölümdeki çalışmalar yüksek standartlı yol yapımına matuf olmasına mukabil, 
geçit yollan programının gayesi ilk fırsatta motorlu taşıtlara geçit sağlıyacak yolların elde edilmesidir. 
Bu yollarda ileriki yıllarda trafiğin tekevvün ve ihtiyacına göre tevsi ve güzergâh :slahı işleri 
yapılacaktır. 1959 yılında, 5 000 000 lira harcanarak, 15 muhtelif proje ve 1 143 kilometre yol üze
rinde çalışılacaktır. Tahminen 670 kilometre yolun yıl içinde inşa edileceği hesaplanmaktadır. 

Standart yollardaki noksanlar ikmali : 

Evvelce projelerine göre yüksek standartta inşa edilen ve bilhassa temel tabakalarının, ya ev
velce tamamlanamamış olması veya sonradan yapılan lâboratuvar araştırmalarına göre takvi
yesi gerekmesi sebebiyle, ikmali çalışmalarına ba yıl da devam edilecektir. Bu işlere 2 000 000 lira 
harcanarak 15 muhtelif proje üzerinde 1 111 kilometre yolun noksanlarının ikmaline çalışıla
caktır. 

( S . Sayısı : 48) 
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Bitümlü kaplama : 

Eldeki asfaltlama makina ve malzemelerinin mümkün kıldığı tam kapasite ile yürütülen bitümlü 
kaplama programına önümüzdeki yılda da devam edilerek 76 muhtelif proje halinde 2 119 kilometre 
iş yapılmasına gayret edilecektir. Bu işlere 29 709 705 lira ayrılmıştır. 

Yol boyu inkişafı ve ağaçlandırma : 

Yol kenarlarında dinlenme yerleri, parklar, çekmeler ve mümasili tesislerle ağaç yetiştirilip dikil
mesi ve yol boylarının erozyondan korunması gibi her yıl artan i)ir süratle . ele alınan bu işlere 
1 ÜOO 000 lira ayrılmıştır. 

Şehir ve kasaba içi geçişleri : 

Devlet yollarının şehir ve kasaba içlerine rastlıyan kısımlarında toz ve çamurun tevlidettiği, 
trafik bakımından müz'iç ve tehlikeli durumların izalesi gayesiyle geçen yıllarda bu gibi yolların, 
icabına göre parke, asfalt veya betonla kaplanmaları ele alınmıştı. Bir kısmı gelecek yıllara sâri 
taahhütler halinde ihale edilen bu işlerden 3'0 kadarına 1959 y;<lmda devam edilecek ve 4 000 000 
lira sarfedilecektir. Umum Müdürlüğe verilen bütçenin kifayetsizliği sebebiyle 1959 yılında şehir ve 
kasaba içlerinde yeni bir işe başlanamıyacaktır. 

Bakım : Umum Müdürlüğün en başta gelen asli vazifelerinden biri olan daimî bakım işleri için 
42 000 000 lira ayrılmıştır. İnşaatı tamamlanan kısımların ilâvesiyle, 1959 yılında bakana tâbi 
tutulacak devlet yolu uzunluğu 355 kilometre kadar fazlalaşarak takriben 23 580 kilometreyi bu
lacaktır. K]şm kar mücadelesi yapılan yol uzunluğunda da 370 kilometre kadar artma olacaktır. 

İstimlâk : 

İstimlâk masrafları için 30 000 000 lira gibi nispeten düşük bir meblâğ ayrılabilmektedir. 
Memleketin inkişafiyle beraber gittikçe* yükselmekte olan arazi bedelleri karşısında istimlâk işlerini 
hızlandırmak için daha fazla tahsisata lüzum vardır. Umum Müdürlükçe yapılan tahmine göre, bu 
mevzuda, fazla ödenek ayrılabilse idi, 170 milyon lira civarında sarfiyat yapılması imkânı mevcuttu. 
Verilen ödeneğin mahdut oluşu sebebiyle şehir işlerinde her hangi bir istimlâk işi yapılmasına 
da imkân kalmamaktadır. 

İhaleli köprü yapımı : 

Geçen yıllarda mütaahhitlerine ihale edilmiş olan 133 aded ve 6918 metre tutan devlet yolu köprü
süne 1959 da devam edilerek bu işlere 12 500 000 lira harcanacaktır. Bu köprülerden 80 kadarının 
inşaatının y?l içinde bitirileceği tahmin olunmaktadır. Yine bütçenin mahdut oluşu sebebiyle yd 
içinde yeni köprü ihalesine girişilemiyecektir. 

Emaneten köprü yapımı : *' 

İşin müstaceliyeti, hususiyeti veya müteahhitlerce rağbet görmemesi sebebiyle yapılmakta olan 
emanet köprü yapım, tamir ve takviye işleri için 2 500 000 lira ayrılabilmiştir. Yıl içinde 950 
metre tutan 23 köprü üzerinde iş yapılacaktır. Bunlardan 19 unun ikmali tahmin olunmaktadır. 

Tesisler : 

Atelye binaları, bakım evleri ve idare binalarının yapımı ve bu gibi binalara ait müteferrik 
işler tesisler namı altında programlanıp yürütülmektedir. Esas itibariyle geçen yıllarda ihaleleri 
yapılmış olan işlerden ibaret bulunan 1959 yılı tesisler programında, yukarıda zikredilen işler 
için 9 500 000 lira sarfı gerekmektedir. Eldeki tesis işlerinin sayısı 56 olup takriben 40 kadarı yıl 

< S. Sayısı : 48 ) 
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içinde ikoıal olunacaktır. Ayraca, 1958 yılı bütçesine konulmuş olan özel ödenekler, inşaatına baş
lanmasına imkân sağlanmış olan Umum Müdürlük binası 1958 yılı içinde taahhüde bağlanmaktadır 
1959 yılı içinde bu binanın inşaatına 2 500 000 lira harcanacağı tahmin edilmektedir* 

Etüdler: 

Yol ve köprü yapımlarına takaddüm eden bilcümle teknik ve iktisadi etüdler, lâboratuvar araş
tırmaları ve proje masraflariyle trafik etüd ve hizmetleri bu tertibe konulan 12 000 000 lira ile gö
rülecektir. Ayrıca, istimlâk işleriyle ilgili mühendislik hizmetleıi ve her türlü yol haritası masraf
ları da bu ödenekten karşılanacaktır. 

Makina masrafları: 

Bakım ve yapım işlerinde çaldır ı lan ve bugünkü rayice göre kıymetleri 50 milyon dolar civarın
da olan bütün makina, vasıta ve teçhizatın bakım ve onarım masrafları için 40 000 000 lira sarf 
edilecektir. Makinalarm yedek parça ve lâstiklerini sağlıyaeak ikmal hizmetleri için de '34 000 000 
liraya ihtiyaç, bulunmaktadır. Ayrıca, gerek iç piyasadan ve imkân bulundukça dış piyasalardan 
tedarik edilecek yeni makinaya yatırılmak üzere 24 000 000 lira tahsis edilmiştir. 

Geceyi yıllarda sâri mMzeme taahhütleri: 

Büyük Bir kısmının ithal malı makina ve vasıtalar ve inşaat malzemesi teşkil eden ve geçen yıl
larda yapılmış olan ihaleler için, 781 nci faslın muhtelif maddelerinden ödenmek üzere ceman 
90 000 000 liraya ihtiyaç bulunduğu hesaplanmak tadır. 

Vâdesi gelen bonolar: 

Hususi kanununa istinaden 1958 yılı içinde Umum Müdürlükçe ihracedilmiş bulunan bir yıl va
deli 70 000 000 liralık bononun 1959 yılında ödenmesi için bu meblâğ bütçeye ilâve olunmuştur. 

Vilâyet ve köy yollarına yardım : 

Bütçe imkânlarına göre, bu maddeye ancak 1958 yılında verilen ödenek kadar olmak üzere, 
65 000 000 lira ayrılabilmiştir. 

C) Bütçe durumu : 

A/l cetveli (Cari masraflar) : 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1959 yılı cari masraflar bütçesi 23 324 401 lira olarak ter
tiplenmiştir. Muhtelif fasıl ve maddeler itibariyle, 1958 bütçesine nazaran ceman 10 161 125 lira 
fazlalık ve 1 199 406 lira noksanlık olmak üzere netice itibariyle 8 961 719 lira fazlalık gös
termektedir. 

G-eçen yıla nazaran fazlalık gösteren başlıca fasıl ve maddeler hakkında aşağıda kısaca bilgi 
sunulmaktadır : 

203/11, 203/12 — Merkez ve vilâyetler geçici, hizmetliler ücretlerinde 8 605 363 lira fazlalık, 
evvelce yevmiye ile çalıştırılan tdari İşler personelinin, 15 Nisan 1958 tarihli Kararnameye göre 
ücretli kadrolara geçirilmesi sebebiyle E cetveli kadrolarına yapılması gereken ilâvelerden doğ
maktadır. 

307/50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka mas
rafları tertibinde geçen yıllarda ödenek bulunmamasına mukabil 1959 yılı için 125 000 lira konul
muştur. İstanbul Boğaz'mda inşa edilecek asma köprü için bir Alman mühendis firması tarafın
dan yeni bir inşaat tekniğine göre hazırlanan projenin tetkiki işiyle vazifelendirilen 2 İsviçre'li 
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ve 2 Türk mühendisinden müteşekkil komitenin isviçreli üyelerinin mesaileri karşılığı olarak 
isviçre Mühendislik Tarifesine göre ödenecek ücret ve komitenin yapacağı seyahat masrafları ile 
bu işle ilgili vergi ve resimler, bu tahsisatla karşılanacaktır. 

425 — Ecnebi memleketlere gönderilecek öğrencilerin her çeşit masraflarındaki fazlalık 
160 000 liradır. Teklif edilen miktar, Amerika'daki 5 ve Almanya'daki 1 talebenin 1959 - 1960 
ders yılı tahsil masraflariyle 1959 yılında yeniden gönderilecek 6 talebenin 1959 -1960 ders yılı 
2 nci sömestrine ait masraflarını karşılamak üzere, Maarif Vekâletinden alman malûmata isti
naden hesaplaamıştır. Teşkilâtını, iyi yetişmiş ve mütehassıs teknik personelle teçhiz etmesi için 
idarenin sarf edeceği her liranın Devlete ileride kazandıracağı meblâğlar pek büyüktür. Bu iti
barla, burslar temini suretiyle, yol tekniğinde ileri gitmiş memleketlerde talebe yetiştirilmesini 
uygun görmekteyiz. 

505 — Hükme bağlı borçlar için 750 000 lira bir fazlalık teklif edilmiştir. Yevmiye ile çalış
tırılan bir kısım işçilerin Hafta Tatili Kanunundan istifade ettirilmemeleri sebebiyle, idare aley
hine açtıkları dâvaların işçiler lehine neticelenmesi ve borçların icraya intikal etmiş olması se
bebiyle 1956 ve 1957 yıllarında'' bir milyon liraya yakın bir meblâğ ödenmiş ve 1958 bütçesine da 
bu maksatla 750 000 lira tahsisat konulmuştur. Senesi içinde ödenen bu miktar ile mevzu halle
dilememiş ve Umum Müdürlükçe yapılan incelomede ilâma müsteniden icraya intikal etmiş ve 
etmek üzere olan miktarın 2 milyon liraya yaklaşmakta olduğu anlaşılmıştır. 1958 yılında bir 
kısmının ödenmesi zarureti karşısında munzam tahsisat istenmiş ve 1959 yılı için de 1 500 000 lira
ya ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir. 

A / l cetvelinde, geçen yıla nazaran 1 199 406 lira noksanlık görülmesinin sebebi 201/11 ve 
201/12 fasıl ve maddelerindeki merkez ve vilâyetler memurları maaş kadrolarından (L) cetve
line ceman 190 kadro alınmış olmasından ve bu sebeple 209/11 ve 209/12 tertiplerindeki % 5 
emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı ve % 1 ek karşılıkları masraflarında 
da tasarruf sağlanmasından doğmaktadır. 

A/2 cetveli (Yatırımlar) : 

Yatırım maddelerinde, geçen yıla nazaran 134 913 281 lira fazlalık ve 8 875 000 lira noksan
lık olmak üzere netice itibariyle 126 038 281 lira artma vardır. Fazlalıklar, 781/10 yapım mad
desinde 24 917 705 lira, 781/30 makina ve vasıtalar onarımı maddesinde 64 775 000 lira, 781/40 
Satmalmacak makina ve vasıtalarda 33 660 576 lira, 781/50 istikşaf, etüd ve aplikasyon mad
desinde 7 740 000 lira, 781/60 sürekli onarmalarda 1 820 000 lira, umum müdürlük binası ve 
merkez lâboratuvar tesislerinde 1 500 000 lira ve 782 teknik hizmetliler muvakkat vazife harcı
rahında 500 000 liradır. Bunlara mukabil 781/20 Geçit yolları yapımı maddesinde 8 875 000 lira 
azalma mevcuttur. 

Teknik hizmetliler geçici güven yolluğu : 

Bu fasla 1958 yılı bütçesinde 1 500 000 lira ödenek konulmuştur. Bu kâfi gelmediğinden yıl 
içinde 500 000 liralık ek ödenek temini zarureti hâsıl olmuştur. Yol hizmetlerinin lâyıkiyle ya
pılabilmesi için teknik personelin seyahat etmesi zaruri bir keyfiyet olduğundan bütçe tasarısında 
teklif olunduğu üzere teknik hizmetliler geçici görev yolluğu olarak 2 000 000 liraya ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

D) Temenni ve teklifler : 

1. Umum müdürlükle yaptığımız temas neticesinde, bu sene de, geçen sene olduğu gibi, yeni 
yollar ihale programının tatbikine geçilemiyeceği görülmüştür, i lk bütçe teklifinde 77 milyon 
liralık bir yeni ihale programı derpiş edildiği anlaşılmıştır, iktisadi ve askerî önemi haiz ana yol
ların uzun zaman ele almmamr^nm zararları çok büyük olacaktır. Esasen, bugün başlanacak 
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yolların ikmalleri 1962 senesine kadar uzayacağından bu ihale programlarının daha geriye bıra
kılmasını uygun bulmaktayız. Hiç olmazsa çok mübrem olan yol ve köprülerin ele alınması için, 
umumi bütçeden tasarruf sağlandığı veya gelirler bütçesinde karşılığı bulunduğu takdirde, 25 
milyon liralık bir tahsisatın bütçeye ilâvesini zaruri görmekteyiz. 

2. îl ve köy yollarına yardım plarak konulmuş olan tahsisatın gayrikâfi olduğu, yapılan he
sap ve temaslar neticesinde anlaşılmıştır, şöyle ki : Karayolları Umum Müdürlüğünce yapılacak 
olan il yolları, il geçit yolları, il ve köy yolları üzerindeki köprüler, bakım altında tutulan yol
lar ve asfalt işleriyle vilâyetlerin yapmakta ve bakmakta olduğu il ve köy yollarına kâfi gelecek 
tahsisatın tutarı takriben 130 milyon lira civarındadır. Bu hale göre umumi bütçeden tasarruf 
sağlandığı veya gelir bütçesinden karşılığı bulunduğu takdirde hiç olmazsa 35 milyon lira ilâvesi, 
kanaatimizce zaruridir. 

3. Yine, yaptığımız tetkikata göre, geçen sene Karayolları Umum Müdürlüğüne verilmiş olan 
140 milyon liralık bono çıkarma yetkisinden 1959 vadeli bonoların tamamı harcanmış ve 1960 va
deli bonolardan da tahminen 20 milyonun sene sonuna kadar harcanacağı anlaşılmıştır. Bu İmle 
göre, esasen bütçedeki yatırım parası az olan bu müessesenin bono yetkisi de 50 milyona düşmek
le, iş kapasitesi daraltılmış bulunmaktadır. Bu bono yetkisinin hiç olmazsa senede 100 milyon 
liraya çıkarılmasının zaruri bulunduğu kanaatindeyiz. 

Adana Mebusu Çorum Mebusu Çorum Mebusu Siird Mebusu 
Rıza Tekeli Hamdı Bulgurlu Yakup Gürsel Baki Erden 

Sinob Mebusu Yozgad Mebusu 
Ömer özden Talât Alpay 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. 31. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/269 
Karar No. 55 

14 .II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 29 . XI . 1958 tarihli ve 71-822/3204 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encümeni
mize havale edilmiş olmakla Nafıa Vekili, Kara
yolları Umum Müdürü ve Maliye Vekâleti Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hs.'zır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Karayolları Umum Müdürlüğünün 1959 yılı 
bü'çesini encümenimiz namına tetkik eden rapor
törler heyetinin hazırlamış oldukları rapor mü
talâa edildikten ve Umum Müdürlüğün faaliyet 
sahrama giren mevzular üzerinde müzakereler 
cereyan ettikten ve sorulan sualler Hükümet ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fa
sıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 cari masraf tertip
lerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 
geçen yıla nispetle 8 961 719 lira fazlasiyle 
23 324 401 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvel yekûnu ise 126 038 281 lira fazla
siyle 607 709 705 lira olarak Hükümetçe tesbit 
ve teklif edilmiş bulunmakta olup geçen yıl büt
çesine nazaran ceman 135 000 000 liralık fazla
lığın her fasıl ve maddeye isabet eden miktarı 
hakkında lâyihanın gerekçesinde ayrı ayrı iza
hat arz edilmiş bulunmaktadır. 

(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin fasıl ve 
maddeleri üzerinde yapılan tetkik neticesinde 
mevzu tahsisatların hizmetlerin ifasına kifayet 
edeceği ve bir tahsisat değişikliğine lüzum gö
rülmediği cihetle aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı bütçesinin va
ridat kısmım gösteren (B) işaretli cetvele mevzu 

tahsisatta (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetveller ye-
'kûnunu karşılıyacak durumda olduğundan Hü
kümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yılı Büt
çe Kanunu lâyihası merbütatı bulunan cetveller
le birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Reis V. 
Muğla 

AT. özsan 

Ankara 
M. Akpınar 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 

Artvin 
• II. Çeltikçioğ 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Denizli 
A. R. Karaca 

Eskişehir 
M. Başkurt 

îzmir 
D. Akbel 

Kayseri 
O. Kavuncu 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Rize 
/ . Akçal 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Diyarbakır 
H. Turgut 

îsparta 
T. Tığlı 

Kars 
B. öcal 

Kocaeîi 
C. Tüzün 

Nevşehir 
N. önder 

Rize 
M. önal 

Çorum 
Y. Gürsel 

Erzincan 
R. Bayındır 

istanbul 
/ . Sevel 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Ordu 
Muhalifim 

Â. Topaloğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Sinob Zonguldak 
ö. özen II. Timur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 yık Bütçe 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1959 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan masraf
ları için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 23 324 401 lira ve yatırım masrafları için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
607 709 705 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
1959 Bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat,, bağlı (B). işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
631 034 106 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. -— Karayolları Umum Müdürlü
ğünce 1959 Bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1959 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı. (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Umum Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 11 . I I . 1950 tarihli ve 5539 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1959 Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı Bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 yıllarına aidolup da Muhâsebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1959 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım 
fasılları ile yatırım fasılları bakiyelerinden eski 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Karayollan Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçe 
Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir, v 

MADDE 2. —• Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hü. 

yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince aktarı
lacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Karayolları Umum Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmi'ye 
salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edilen 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esaslara daire
sinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayolları 
Umum Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir fasla varidat, 
diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde mevcut ter
tiplere tahsisat kaydolunur. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırıl
ması maksadiyle Karayolları Umum Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde açılacak hususi bir fasla varidat, diğer ta
raftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel bö
lümlere Maliye Vekâletince tahsisat kaydolunur. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 12. — Bu kanunu icraya Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

B. E. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Nafıa Vekili 
T. İleri 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kı,rdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve iskân Vekili 
M. Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
- 8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V, 

8. Ataman 
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A/l - CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

.12 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı , 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

1 700 000 
2 946 750 

1 

1 

4 648 75g 

1 889 125 
3 225 325 

5 114 450 

599 675 

1 195 000 

1 794 675 

1 255 025 
2 266 100 

1 

1 

3 521 127 

1 889 125 
3 225 325 

5 114 450 

2 000 000 

8 400 038 

10 400 038 

1 255 025 
2 266 100 

1 

1 

3 521 127 

1 889 125 
3 225 325 

5 114 450 

2 000 000 

8 400 038 

10 400 038 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurlara doğum yar
dımı 

19 000 

50 000 

5 000 

19 000 

ŞQ 000 

5 000 

19 000 

50 000 

5 000 
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1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümene» 

tahsisatı istenen kabul edilen 
F. M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

210 

301 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm yar
dımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

40 Yakacak zammı 

8 000 

3 000 

7 000 
3 000 

8 000 

3 000 

7 000 
3 000 

8 000 

3 000 

7 000 
3 000 

Fasıl yekûna 95 000 95 000 95 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 

11 

12 
13 
14 
15 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 

ikinci kısım yekfmu 

4O0 000 
70 000 
50 000 
20 000 
10 000 

550 000 

2 100 

12 204 477 

335 263 
60 957 
50 000 
20 000 
10 000 

476 220 

2 100 

19 610 435 

S35 263 
60 957 
50 000 
20 000 
10 000 

476 220 

2 100 

19 610 435 

10 
20 
30 
40 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf-
lan 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

15 000 
6 000 
7 000 

15 000 

19 500 
6 000 
8 750 

19 500 

19 500 
6 000 
8 750 

19 500 
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Tahsisatın nev'i 

Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

23 000 
30 000 

96 000 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 

22 000 
21 000 

104 000 

1959 yıl; 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

23 000 
35 000 

111 750 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 

22 000 
21 000 

104 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

23 000 
35 000 

111 750 

23 000 
15 000 
15 000 
8 000 

22 000 
21 000 

1C4 000 

Basılı kâğıt ve defterler 15 000 19 500 19 500 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri ' 30 000 30 000 30 COO 
Vilayetler posta ve telgraf üc-
retleri 
Merkez tele: 
Viâlyetler 1 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Giyecekler 

Harcırahlar 
Daimî vazif* 
Muvakkat v; 
Ecnebi meni 

fon masrafları 
telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

3 harcırahı 
azife harcırahı 
deketler harcırahı 

33 000 
110 000 
33 000 

206 000 

• 277 200 
5 000 

282 200 

5 000 

70 000 
40 000 
20 000 

33 000 
110 000 
33 000 

206 COO 

376 213 
5 0000 . 

381 213 

5 000 

105 000 
50 000 
40 000 

33 000 
110 COO 
33 OCO 

206 000 

376 213 
5 OOO 

381 213 

5 000 

105 000 
50 OCO 
40 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 5 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

rıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 1 125 000 125 000 

310 6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 0 

Fasıl yekûnu 130 001 320 000 320 000 

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

11 Merkez 5 000 7 500 7 500 
12 Vilâyetler 11 000 16 500 16 500 

Fasıl yekûnu 16 CO0 24 000 24 O00 

403 
407 

Üçüncü kısmı yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu-

854 201 

7 509 

1 171 464 

12 C€0 

1 171 464 

12 000 

nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 

30 Geriverilecek paralar 10 000 10 000 10 000 
40 Mahkeme harçları 20 000 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 30 000 30 000 30 000 

419 Mahkeme masrafları 320 000 420 000 420 000 
425 Ecnebi memleketlere gönderi

lecek öğrencilerin her çeşit 
masrafları ' 40 000 200 000 200 000 

0 Pasif korunma her türlü mas
rafları 1 0 0 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkında 6696 sayılı Ka
nun gereğince teşekkül edecek 
komisyon azalarına verilecek 
ücretler ve bu kanun gereğin
ce yapılacak hizmetler karşılığı O 30 000 30 000 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 9 000 25 000 25 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 2 000 4 000 4 000 
20 Başka her çeşit masraflar 500 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 2 500 5 OOO 5 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile 
başka her çeşit masrafları 6 500 41 000 41 000 

20 Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 50 000 90 000 90 000 

453 

10 

20 

22 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Kurum ve derneklere katılma 
payı 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 
1959 yılında Cenubi Amerika'
nın Rio de Janeiro cehrinde 
toplanacak milletlerarası köp
rü ve yol inşaatına komite ola
rak gidecek heyetin h?r türlü 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

56 500 

500 

15 000 

40 000 

55 500 

131 000 131 000 

1 500 1 500 

15 000 15 000 

85 000 85 000 

101 500 101 500 
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F. M. 

458 

10 
20 

476 

Tahsisatın nev'i 

Fuar, sergi ve teşvik masraf
ları 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 

1 

2 

15 000 

536 003 

1959 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 

50 000 

50 001 

20 000 

1 024 501 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 
1 

50 000 

50 001 

20 000 

1 024 501 

501 
502 

505 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

15 000 15 000 15 000 

1954 - 1957 yılları borçlan 
1928 - 1953 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

îkinci kısım yekûnu 
üçüncü kısmı yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 

3 000 
1 

3 001 

750 000 

768 001 

12 204 477 
854 201 
536 003 
768 001 

3 000 
1 

3 001 

1 500 000 

1 518 001 

19 610 435 
1 171 464 
1 024 501 
1 518 001 

3 000 
1 

3 001 

1 500 000 

1 518 001 

19 610 435 
1 171 464 
1 024 501 
1 518 001 

UMUMÎ YEKÛN 14 362 682 23 324 401 23 324 401 
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A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
L i r a 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yatırımlar 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Yollar, köprüler ve binalar 
Yapım 279 292 000 
Geçit yolları yapımı 14 375 000 
Makina ve vasıtalar onarımı 34 225 000 
Satınalınaeak makina ve vası
talar 34 839 424 
İstikşaf, etüd, aplikasyon 9 260 000 
Sürekli onarmalar 42 180 000 
Vilâyet ve köy yolları yapımı 
ve yapımına yardım (Dağıtım 
ve harcama şekli Heyeti Ve-
kilece belirtilir) 65 000 000 
Umum müdürlük binası ve 
merkez lâboratuvar tesisleri 1 000 000 

304 209 705 
5 500 000 

99 000 000 

304 209 705 
5 500 000 

99 000 000 

68 500 000 68 500 000 
17 000 000 17 000 000 
44 000 000 44 000 000 

65 000 000 65 000 000 

2 500 000 2 500 000 

Fasü yekûnu 480 171 424 605 709 705 605 709 705 

Teknik hizmetliler muvakkat 
vazife harcırahı 1 500 000 2 000 000 2 000 000 

' Yatırımlar yekûnu 481 671 424 607 709 705 607 709 705 
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B - CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
P. M. Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

1 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 91 000 000 100 000 000 100 000 000 

2 Hazineden yardım 402 884 105 528 884 105 528 884 105 
3 Teberrular ve çeşitli varidat 1 * 1 1 
4 Menkul ve gayrimenkul mal

lar satış bedelleri 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
5 Mütaahhitlere verilecek malze

me, alât, edavet, depo, arazi ve 
sairenin kira bedelleri 50 000 50 000 50 000 

6 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve mü-
taahhitlerin drat kaydolunan 
teminat akçeleri 100 000 100 000 100 000 

UMUMİ YEKÛN 496 034 106 631 034 106 631 034 106 

C - CETVELİ 

Kanun No. Tarihi 

5539 ll.ll.1950 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına dair Kanunun 19 ncu 
maddesi 

(S. Sayısı: 48) 
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G . CETVELİ 

Kanun No. 

11. 2.1950 5539 Karayolları Umum Müdürlüğü Kanunu
nun gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 33 ncü maddesi 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

5 Y. Müh. Fen Me. veya iktisat
çı (Iht: Mev:) 

5 Y. Müh. veya istatistikçi 
6 Y. Müh. Müh. veya Fen memuıru 20 

9 
10 
11 

7 
8 

9 
10 
12 
13 

» » » 
» •» % 
» » » 

Ressam (îht. Mev.) 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Aded 

4 

1 

20 
25 
15 
15 
8 

.-'8 

4 
5 

3 

2 
3 
3 

116 

Maaş 

80 

80 

70 
60 
50 
40 
35 
30 

60 
50 

40 

35 
25 
20 

D. 

5 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
12 
9 

12 
13 
14 

Memuriyetin nev 'i 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂ 

Y. Müh. Müh. 
(îht: Mev:) 
Y. Müh. Müh. 
(îht: Mev:) 
Y. Müh. Müh. 
(îht: Mev:) 
Y. Müh. Müh. 
(îht: Mev:) 
Y. Müh. Müh. 
(îht: Mev:) 
Y. Müh. Müh. 
(îht: Mev:) 
Y. Müh. Müh. 
(îht: Mev:) 
Mühendis veya 

» » 
Ressam 
Memur 

» 
» 

veya Fen Me: 

veya Fen Me: 

veya Fen Me: 

veya Fen Me: 

veya Fen Me: 

veya Fen Me: 

veya Fen Me: 

Fen Me. 
» s» 

Aded 

vTI 

7 

2 

39 

55 

63 

71 

35 
34 
25 
2 
1 
9 
5 

348 

Maaş 

80 

80 

70 

60 

50 

40 

35 
30 
25 
40 
25 
20 
15 
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E - CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr bütçe kanununa bağlı (E) cetveli formülü 
bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 407 - Madde 40 — Mahkeme Harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek, hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. -

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile halrem 

ve ilâm ücretleri, delil tesbiti ve bilirkişi ücretleri ve sonunçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 427 — Pasif korunma her türlü masrafları 
3502 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddelerinin gerekli kıldığı her türlü masraflar 

Fasıl 476 — Kurs masrafları 
Umumi hükümler dışında lisan kurslarında öğreticilere verilecek ücretler. 

Fasıl 781 — Yollar ve köprüler ve binalar 
Madde 10 — Yapım 

Madde 20 — Geçit yolları yapımı 
Ihaleten yaptırılan işlerde mütaahhitlere ödenecek istihkaklar, bu işlerin yapım, keşif, kontrol 

ve sair hizmetlerinde çalıştırılan işçi gündelikleri, emaneten yapılan yol, bitümlü kaplama, köprü 
ve tünellerle bunlara ait tesislerin yapılması onarılmamı ve bunlar üzerinde gerekli trafik emniyeti 
tesislerinin kurulması masrafları ile bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırı
lan işçi gündelikleri kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle mas
raflar. 

Ihaleten ve emaneten yaptırılan yol, bitümlü kaplama, köprü, tünel ve tesis işlerinde kullanılan 
bilcümle malzeme ile geometri aletleri, tersim, teksir, tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kulla
nılacak her nevi malzeme, alet ve vasıtalarla yapım işleriyle ilgili sair vasıta ve malzemenin, lâs
tiklerin satınalınması ve bunların gümrük masrafları, kiralanması nakil ve muhafazası ile bunların 
kullanılması ve tamirlerine ait masraflar, akaryakıt ihtiyacı, bilûmum vergi ve resimlerle 2256 
sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belelediye paylan karşılığı, ardiye ve sigorta ücretleri; 

Yapım işlerinde kullanılan her türlü makine ve malzemelerin taşınma, kurulma, sökülme ve ko
runmalarına ait her türlü masraflar, işçilerin giyin ve bu işçilerin barındırılması için lüzumlu tesisler, 
kantinlerin demirbaş eşyası, bürolar dışında kalan binalarla iş yerlerinin kira bedelleri, bunların 
ısıtma, aydınlatma,, demirbaş eşya, öteberi masrafları, bu bina ve iş yerlerinin telefon kurma ve ko
nuşma ücretleri,, her türlü basın masrafları, basın ve yayın ücretleri, tören masrafları, yapım işleri 
için kullanılacak telli ve telsiz cihazların satmalına, kurma ve işletme masrafları, plâka ücretleri, 
istimlâk veya muvakkat işgal ve tazminat bedelleri 6830 sayılı Kanunun tatbikinin gerektirdiği bütün 
masraflar ve bu işlerde çalıştırılacak bilirkişi ücret ve masrafları, tapu hare ve masrafları, ilk sıhhi 
yardım malzemesi, anlaşmaları gereğince Amerikan Yardım İdaresince memleketimizde bulundurulan 
yol uzmanı heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar 

( S. Sayısı : 48 ) 



— 3 2 — • 

203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 30. — Makine ve vasıta onanını 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin yapım, bakım ve işletme işlerine mahsus bilûmum taşıt yol makinesi 

ve sair vasıtalarla bunların tamir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinelerin onarılması ve yenilen
mesi için lüzumlu yedek parça, lâstik ve her türlü malzemelerin satınalınması ve bunların muayene, .am
balaj, nakil, sigorta, gümrük resmi, ardiye ve muiıafaza masrafları ve sair bütün vergi, resim ve harçlar 
ile 2256 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrüklerde alınacak belediye payları karşılığı ve bu işle
rin ifa, keşif kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barın
dırma masrafları ile kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masraflar, 
atelye ve garajların demirbaş, tenvir ve teshin masrafları, anlaşmaları gereğince Amerikan Yardım 
İdaresince memleketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar, su, 
elektrik, akaryakıt, kırtasiye, her türlü matbaa işleri ve saire gibi bilcümle işletme masrafları. 

203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 40. — Satmalınacak makine ve vasıtalar 
Yol, köprü, tünel ve tesisleri etüd, yapım, bakım ve işletmesi için lüzumlu her türlü makina, 

vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye ve lâboratuvar, makina ve tezgâhları alet ve avadanlıklar satın
alınması muayene, ambalaj, nakil, sigorta, Gümrük Resmi, ardiye muhafaza masrafları, 2256 sa
yılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak belediye payları karşılığı ve bu işlerin ifa, keşif, kabul 
ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri ve bunların giyim ve barındırma masrafları il3 
kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle masrafları. 

203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun tarifatma uy
gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 50. — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Yol, köprü, tünel ve tesislerin bilûmum etüd, plânlama, trafik emniyeti, araştırma, istikşaf, 

etüd, aplikasyon ve her türlü proje ihzari işleriyle istimlâk veya muvakkat işgal işlerine ait etüd, 
istikşaf, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçi gündelikleri, ihaleten yaptırılan etüd 
işlerinde mütaahhitlere Ödenecek istihkaklarla bu işleri ifa, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde ça
lıştırılan işçi gündelikleri kanunları gereğince işçilere tanınan hakların istilzam ettiği bilcümle 
masraflar, müşavir, mühendislik ve uzmanlık hizmetleriyle Amerikan Yardım İdaresince memle
ketimizde bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar, gerek ihaleten yap
tırılan etüd işlerinin kontrolunda ve gerekse emaneten yaptırılan etüd işlerinde, lâboratuvarlarda, 
trafik emniyeti işlerinde kullanılan bilcümle malzeme, makine ve geometri aletleri, tersim, teksir, 
tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kullanılacak her nevi makine ve malzeme aletleri, vasıtalarla 
etüd, tahlil ve trafik emniyeti işleriyle ilgili sair malzemelerin satınalınması, kiralanması, nakil 
ve muhafazası, bunların kullanılması ve tamirlerine ait bilcümle masraflar, muayene, Gümrük Res
mi, sigorta, ardiye ücret ve masrafları 2256 sayılı Kanun gereğince gümrüklerce alınacak beledi
ye payları karşılığı, etüd işlerinde kullanılan her türlü makine ve malzemelerin taşınması, kurul
ma ve sökülme ve korunmalarına ait her türlü masraflar, giyim, barındırma, tenvir ve teshim, ba
sın ve yayın masrafları, etüd işlerinde kullanılacak telli ve telsiz cihazların satınalınması, kurma 
ve işletme masrafları, emaneten yapılan etüd işlerinde çalışan geçici teşkilât için gerekli demirbaş, 
aydınlatma, ısıtma ve kira masrafları, havadan karadan ye sudan istikşaf işlerinde lüzumlu her 
türlü gereç ve vasıtaların satmalma bedelleri. « • ^ * | | » y © ^ ı * s / « g « . | * t - * « - * - - * * ' ^ « * | * ş * p 

*>"^y^*şr*r - • • -- - - - ^ . ^ • • 3 * ^ ; " . : p 
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203 ncü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden îş Kanununun* tarif atma uy

gun iş yerlerinde çalışanların sigorta primleri. 

Madde 60. — Sürekli onarmalar 
Yol, köprü, tünel ve tesislerle trafik emniyeti tesislerinin bakılması, tamirleri ve yolların 

ağaçlandırılması masraflariyle bu işleri ifa, kontrol ve sair hizmetlerinde çalışan işçi gün
delikleri, kanunları gereğince işçilere tanınan" hakların istilzam ettiği bilûmum masraflar, ba
kım ve ağaçlandırma işlerinde kullanılacak bilcümle malzeme ile geometri âletleri, tersim, teksir, 
tabı, harita, hesap ve yazı işlerinde kullanılacak her nevi makine, malzeme alet ve vasıtalarla ba
kım işleriyle ilgili sair malzemelerin satmalınması, kiralanması, keşif, nakil, muayene, ambalaj ve muha
fazası ile bunların kullanılması ve tamirlerine ait masraflarla bilûmum vergi ve resimler, sigor
ta, ardiye masrafları 2256 sayılı Kanun gereğince Gümrük Eesmi . ve gümrüklerce alınacak be
lediye paylan karşılığı bakım ve ağaçlandırma işlerinde kullanılan her türlü makine, vasıta ve 
malzemelerin taşınması, kurulma ve sökülme, Korunmalarına ait her türlü masraflar, makine, vası
ta ve malzemelerin akar yakıt ve işletme masrafları, bakım işlerinde çalışanlann giyim ve barın
dırma masrafları ile basın ve yayın masrafları, bakım işleri için kullanılacak telli ve telsiz mu
habere cihazlarını satmalma, kurma ve işletme masraflan, bakım evlerinin demirbaş, aydınlatma, 
ısıtma ve kira masrafları, kar siperleri, karla savaş h?,r türlü masrafları. 

203 ricü geçici hizmetliler faslından ücret alan müstahdemlerden iş Kanununun tarifatina uy
gun iş yerlerinde çalışanlann sigorta primleri. 

Madde 80 —• Umum müdürlük binası ve merkez lâboratuvar tesisleri 
Umumi bütçedeki 741 nci yapı işleri ve esaslı onarmalar formülündeki esaslar uygulanır. 

Fasıl 782. — Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 
Keşif, yönetim kabul ve personelin sair yol işleriyle ilgili seyahati erindeki harcırahları bu ter

tipten verilir. ' 

( S . Sayısı : 48) 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 malî yılı (E) cetveli kadroları 

F. 

203 

M. 

11 Merkez geçici hiz
metliler ücreti 

• 

--

Kadro unvanı 

Yol uzmanı 
» » 

Baş teknisiyen (2) 
>> » (1) 

Organizatör 
Makina operatörü 

» » 
Mutemet 
Alet operatörü 

» » 
Tercüman 
Mutemet 
Alet operatörü 
Tercüman 
Alet operatörü 

» » 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 

Barem içi : 
Avukat 

» 
Doktor 

Kadro 
Aded ücreti 

4 
10 
4 

10 
- 1 
10 

o 
o 2 
3 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
.1 

2 

65 

2 
2 
1 

875 
875 
875 
875 
750 
700 
625 
625 
550 
500 
500 
400 
400 
400 
350 
3*00 

300 

750 
550 
300 

Müd 
det 

1 
2 

11 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 

Aylık 
tutarı 

o o 
8 
o o 

8 

7 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 

500 
750 
500 
750 
750 
000 
875 
250 
650 
500 
500 
800 
400 
800 
700 
300 

600 

500 
100 
300 

Yıllık 
tutarı 

3 500 
17 500 
38 500 

, 87 500 
9 000 

84 000 
22 500 
15 000 
19 800 
30 000 
18 000 
9 600 

• 4 800 
' 9 600 

8 400 
3 600 

7 200 

388 500 

18 000 
13 200 
3 600 

34 800 

423 300 

(1) işaretli kadrolar 1 . IV . 1958 tarihinden muteberdir. 
(2) işaretli kadrolar 1 . V . 1958 tarihinden muteberdir. 
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Karayolları Umum Müdürlüğü 1958 malî yılı (E) cetveli kadroları 

Kadro Müd Aylık 
Kadro unvanı Aded ücreti det tutarı 

203 12 Vilâyetler geçici 
hizmetliler ücreti Yol uzmanı 

» ». 
Baş teknisiyen (1) 

» » " (2) 
Yol uzmanı 

» » 
Baş teknisiyen (2) 

(1) 
Yol uzmanı 
Baş teknisiyen (2) 
Makina enspşktörü 

» » 
Organizatör 
Makina operatörü 
Dosya tasnif şefi 
Makina operatörü 
Fennî tesisatçı 
Mutemet 
Dosya kayıt şefi 
Makina tamircisi 
Mutemet 
Alet operatörü 
Mutemet 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 
Sürveyan ve puvantör 

» » » 
Teslim alma ve gönderme 
memura 

Barem içi : 
Avukat 

Yıllık 
tutarı 

10 
15 
10 
15 
1 
4 
1 
4 
8 
8 
1 
14 
2 
3 
1 
5 
2 
8 
1 
5 
2 
1 
2 

4 

2 
1 
3 

' 1 

146 

2 
2 

4 

875 
875 
875 
875 
800 
800 
800 
800 
750 
750 
750 
700 
625 
550 * 
550 
500 
500 
500 
475 
400 
400 
350 
300 

250 

225 
225 
200 

175 

750 
625 

2 
1 
10 
11 
1 
2 
11 
10 
1 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
İS 
12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 

12 

12 
12 

8 750 
13 125 
8 750 
13 125 

800 
3 200 
800 

3 200 
6 000 
6 000 
750 

9 800 
1 250 
1 650 
550 

2 500 
1 000 
4 000 
475 

2 000 
800 
350 
600 

1 000 

450 
225 
600 

175 

1 500 
1 250 

17 500 
13 125 
87 500 
144 375 

800 
6 400 
8 800 
32 000 
6 000 
66 000 
9 000 

117 600 
15 000 
19 800 
6 600 
30 000 
12 000 
48 000 
' 5 700 
24 000 
9 600 
4 200 
7 200 

12 000 

5 400 
2 700 
7 200 

2 100 

810 600 

18 000 
15 000 

33 000 

843 600 

<İ1) işaretli kadrolar 1 
(2) işaretli kadrolar 1 

V . 1958 tarihinden muteberdir. 
JV , 1958 tarihinden muteberdir. 
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1959 Yılı 

Devlet Su İşleri U, M. Bütçesi 





Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü İ959 yılı Bütçe kanunu layı 
hası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 /262) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . XI . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

. Sayı : 71 - 827/3209 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Su îşleri Unlum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
tadimi icra Vekilleri HeyetînC'e 28 - XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının, esbabı 
mucibe v« ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanunu 

ESBABI MUCÎBESÎ 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesiyle ekleri muayyen olan müddet içinde tan
zim ve Büyük Millet Meclisinin tasdik ve tasvibine sunulmuştur. 

1. Bütçe Kanununa bağlı masraf, cetvelleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da biri âdi masraflara, 
diğeri de yatırımlara aidolmak üzere iki kısma ayrılmış ve bunların karşılığını teşkil eden gelirler 
de (B) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Âdi masraflara ait (A/ l ) cetveli yekûnu 29 189 264 lira ve yatırımları gösteren (A/2) cetveli 
yekûnu da 479 805 001 liradan ibarettir. Bu suretle 1959 yılı umumi masrafları için teklif olunan 
tahsisat toplu olarak 508 994 265 lirayı bulmaktadır. Bu miktar geçen seneye nazaran 111 078 686 
lira bir fazlalık arz etmekte olup bunun 17 034 428 lirası âdi masraflara, 94 044 258 lirası yatı
rımlara aittir. 

Âdi masraflara taallûk eden mezkûr 17 034 428 lira fazlalığın 9 940 890 lirası ikinci kısma, 
106 245 lirası üçüncü kısma, 211 500 lirası dördüncü kısma ve 6 775 793 lirası da beşinci kısma ait 
bulunmaktadır. Diğer taraftan beşinci kısımda vâki 52 000 liralık eksilme göz önünde tutulursa 
âdi bütçenin heyeti umumiyesinde 16 982 428 liralık fiilî bir fazlalığın mevcudolduğu görülür. 

ikinci kısımdaki fazlalığın 9 732 890 lirası merkez ve vilâyetler geçici hizmetliler kadrolarmdaki 
artışlardan, 208 000 lirası ecnebi uzmanların harice transfer edecekleri 1/3 istihkaklarının döviz 
farklarına ait bulunmaktadır. Üçüncü kısımdaki fazlalığın 9 875 lirası merkez yönetim masrafla
rına, 5 000 lirası Posta ve Telgraf ve Telefon ücret ve masraflarına, 45 000 lirası giyeceklere, 
46 370 lirası harcırahlara yapılan zamlardan ileri gelmektedir. 

Dördüncü kısımdaki fazlalığın; muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi 
hakkındaki 6696 sayılı Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretlerle bu 
kanun gereğince yapılacak hizmetlere ait masraflara, 181 500 lirası da teknik yardımdan fayda
lanılarak ecnebi memleketlere gideceklerle kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve 
masraflarına taallûk etmektedir. 

(S. Sayısı ; 49 ) 
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Beşinci kısımdaki fazlalığa gelince; bunun 48 293 lirası % 5 faizli 1954 yılı istikraz tahvillerimi

zin itfa karşılığı, 6 727 500 lirası Dünya bankasından borç olarak alman 25 200 000 dolara ait 
faizin kur farkından ileri gelmekte, diğer taraftan da mezkûr tahvillerin faiz tutarı üzerinde 
52 000 liralık bir indirme yapılmış bulunmaktadır. 

2. Bütçenin yatırımlara ait bulunan (A/2) cetvelindeki 94 044 258 lira fazlalığın 93 104 258 
lirası muhtelif yetki kanunlarına istinaden yapılacak yeraltı ve yerüstü su işleri gibi ehemmiyetli 
hizmetleri içerisinde toplıyan 786 ncı fasla, 15 000 lirası Ankara lâğımlarının yapım ve bakımına 
ait 787 nci fasla, 925 000 lirası da 788 nci teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı faslına ilâve 
edilmiş bulunmaktadır. 

786 ncı fasla ilâve olunan meblâğın 37 729 258 lirası yapım ve esaslı onarım masraflarına, 20 000 
lirası taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma masraflarına, 15 000 000 lirası makina ve vası
taların onarımına, 29 000 000 lirası yeniden satmalmacak makina, taşıt ve vasıtalara, 8 355 000 li
rası istikşaf, etüd, proje ve aplikasyon masraflarına, 3 000 000 lirası da inşaları tamamlanmış olup 
işletmeye açılmış bulunan tesislerin işletme masraflarına ilâve olunmuştur. 

Şu hale nazaran; 1958 - 1959 yılları (A/ l , A/2) âdi ve yatırım bütçeleri arasındaki hakiki tahsi
sat artışı 111 026 686 liradan ibarettir. 

3. 1959 gelir bütçesinin, Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar haricinde kalan fasıllarm-
daki varidat yekûnu 11 550 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. Bu miktar geçen-sene tah
minlerine nazaran 10 224 998 lira fazladır. 1958 yılı tahsisatı göz önünde tutularak yapılan bu 
tahmin fazlalığının 799 999 lirası işletme müesseselerinden alınacak varidat fazlalıkları için, 
4 499 999 lirası devredilen tesislerden veya ortaklıklardan alınacak bedel ve paylara, 2 250 000 lira
sı hidro - elektrik tesislerinden elde edilecek gelirler için açılan maddeye, 1 600 000 lirası işletmeler
de mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve işletme ücretlerine, 100 000 lirası menkul ve gay
rimenkul satış ve kira bedellerine, 15 000 lirası mütaahhitlerden alınacak gecikme ve sair tazmi
natı ile mütaahhitlerin irat kaydolunan teminat paralarına, 215 000 lirası mütaahhitlere verilecek 
makina, alât ve edevat, depo ve arazi kira bedellerine ve 245 000 lirası da teberrularla diğer çeşitli 
varidat için yapılan tahmin fazlalıklarına ait bulunmaktadır. 

Umum Müdürlük varidatı olarak tahmin olunan 11 550 000 liranın haricinde kalan 497 444 265 
lira devlet bütçesinden yapılacak yardımla karşılanacağından bu meblâğ varidat bütçesine ait (B) 
işaretli cetvelin taallûk ettiği fasla aynen konulmuştur. Bu miktarın 17 639 264 lirası âdi masraf
lara, 479 805 001 lirası da yatırımlara ait bulunmaktadır. 

4. 1959 yılı Bütçe Kanununda her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 
5. Umumi muvazeneye dâhil dairelerin (R) cetvelindeki hükümleri haricinde kalan ve hususiyet 

arz eden kısma ait formül (R) işaretli cetvelde sunulmuştur. 

M . . • . • 

11 Merkez memurları maaşı 898 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

12 Vilâyetler memurları maaşı 1 848 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

21 Merkez memurları açık maaşı 1 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

22 Vilâyetler memurları açık maaşı 1 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

11 Merkez hizmetlileri ücreti 130 000 lira, 
Geçen senenin aynıdır. 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 504 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

( S. Sayısı : 49 ) 
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203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 2 916 890 lira. 
1 .V.1958 tarihinden itibaren meriyete giren 4/1019*5 sayılı Kararname gereğince 
yevmiye ile çalıştırılan idari personelin kadroya nakli dolayısiyle ihdas olunan 375 
aded (E) cetveli kadrolarına karşılık olarak 2 446 890 lira fazla tahsisat teklif edil
miştir. 

12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti 8 361 000 lira. 
Yukarda belirtilen sebepler dolayısiyle bu tahsisata da 7 286 000 lira fazla teklif 
edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 788 000 lira. 
Halen çalışmakta bulunan 5 uzmanla önümüzdeki sene getirilmesi düşünülen 3 uzma
nın istihkaklarının 1/3 nün harice transferi dolayısiyle hâsıl olacak döviz farkları 
ile bunların ücretlerinde yapılacak artırmalar dolayısiyle bu tahsisat 208 000 lira 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

206 11 Merkez memurları çocuk zammı 10 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 41 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

21 Merkez memurları doğum yardımı 2 600 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 5 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

31 , Merkez memurları ölüm yardımı 2 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 3 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Yakacak zammı 1 500 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

209 11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları 132 280 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

12 % 1 ek karşılıkları 24 501 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

13 Emekli ikramiyeleri : 25 000 lira, 
Geçen senenin aynıdır. ' 

14 Sandık yönetim masrafları : 15 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

15 Diğer ödemeler : 4 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

210 Temsil tahsisatı : 2 100 lira.-
Geçen senenin aynıdır. 

301 10 Merkez kırtasiye : 5 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

( S. Sayısı : 49 ) 
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20 Merkez döşeme : 7 500 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

30 Merkez demirbaşı : 9 375 lira. Bumaddeye geçen yıla nazaran % 25 ilâvesiyle 1 875 
lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Merkez öteberi masrafları : 13 000 lira. 
Yukarda arz olunan sebepler dolayısiyle bu maddeye 3 000 lira fazla tahsisat tek
lif edilmiştir. 

50 Merkez aydınlatma : 12 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

60 Merkez ısıtma : 15 000 lira. 
Bir taraftan teşkilâtımızın genişlemesi diğer taraftan kömür fiyatlarında vâki 
ayarlamalar dolayısiyle bu maddeye 5 000 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

302 10 Vilâyetler kırtasiye : 10 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Vilâyetler döşeme : 8 000 li,ra. 
Geçen senenin aynıdır. - " - • . a 

30 Vilâyetler demirbaş : 16 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Vilâyetler öteberi masrafları : 6 000 lira 
Geçen senenin aynıdır. 

50 Vilâyetler aydınlatma : 15 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. -

60 Vilâyetler ısıtma : 15 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : 10 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri : 25 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri : 25 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

21 Merkez telefon masrafları : 8 000 lira. 
Teşkilâtın genişlemesi dolayısiyle fazlalaşan büroların telefon ihtiyacını karşı
lamak üzere ve esasen kifayetsiz bulunan bu maddeye 5 000 lira fazla tahsisat teklif 
edilmiştir. 

22 Vilâyetler telefon masrafları : 20 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

305 Merkez kira bedeli : 40 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

306 Giyecekler : 48 500 lira. 
Bu kere (E) Cetveline ilâve olunan 152 odacı ile bekçi ve giyim eşyasına kanunen 
müstehak sair personel için diktirilecek elbise, palto, ve kasketler için, kumaş fiyatla
rında vâki ayarlamalar da göz önünde tutularak, bu fasla 45 000 lira fazla tahsisat 
teklif edilmiştir. 
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307 10 Daimî memuriyet harcırahı : 15 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 12 500 lira. Geçen sene tahsisatının % 25 nispetinde ol
mak üzere bu maddeye 2 500 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler harcırahı : 33 750 lira. 
Bir taraftan dahilî resmî nakil vasıtalarında vâki ayarlamalardan, diğer taraftan hari
cî nakil vasıtalarında hâsıl olan döviz farkları dolayısiyle bu maddeye geçen yıl tah
sisatının % 125 nispetinde olarak 18 750 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları 30 000 lira. 
Yukarda belirtilen sebepler dolayısiyle bu maddeye 10 000 lira fazla tahsisat teklif 
edilmiştir. 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat : 33 120 lira. 
(E) Cetveli kadrolarına ilâve olunan 21 tahsildara ait bir yıllık ücret tutarı olan 
50 400 liranın % 30 u olarak bu maddeye 15 120 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

308 11 Merkez tedavi masrafları ve yollukları : 3 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

12 Vilâyetler tedavi masrafları ve yollukları : 3 500 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

403 Temsil masrafları : 6 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

407 30 Geliverilecek paralar : 10 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

40 Mahkeme harçları : 20 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

419 Mahkeme masrafları : 400 000 lira. 
Geçeri senenin aynıdır. 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi hakkındaki 6696 No. 
lu Kanun gereğince teşekkül edecek komisyon azalarına verilecek ücretlerle bu ka
nun gereğince yapılacak hizmetler karşılığı 30 000 lira. 
Yeniden açılan bu fasla Maliyece tesbit olunduğu veçhile 30 000 lira tahsisat konul
muştur. 

451 10 Satmalma ve abone : 5 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Başka her çeşit masraflar : 7 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

452 Teknik'yardımdan faydalanılmak suretiyle ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı
rah ve her türlü masrafları : 224 000 lira. 
Teknik yardımdan faydalanılarak 1959 yılında Amerika'ya gönderilecek 21 ve Ameri
ka'dan dönecek 19 elemanla sen'e içinde ve 4 aylık müddetle gönderilecek 4 elemanın ye
ni kur üzerinden uçak ücretleriyle yevmiye ve diğer zaruri masraflarına karşılık ol
mak üzere bu fasla geçen yıla nazaran 144 000 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 
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453 10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı : 1 500 lira. 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları : 67 500 lira. 

Milletlerarası anlaşmalarla iştirake mecbur bulunduğumuz kongre ve konferanslara gide
ceklerin uçak ücretlerini ye sair masraflarını karşılamak üzere geçen yıl tahsisatının 
% 125 olmak üzere bu maddeye 37 500 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

458 10 Fuar masrafları : 5 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

20 Sergi ve meşher umumi masrafları : 1 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

476 Kurs masrafları : 5 000 lira. 
Geçen senenin' avmdır. 

501 Geçen yıl borçları : 10 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

502 10 1954 - 1957 yuları borçları : 3 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

20 1928 - 1953 yılları borçları : 200 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

505 Hükme bağlı borçlar : 3 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

507 10 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan istikraz tahvil terinin % 5 faiz 
karşılığı 1 287 500 lira. 
Merkez Bankasınca tanzim olunan faiz ve itfa plânına göre bu maddeye geçen yıla na
zaran 52 000 lira noksan tahsisat konulmuştur. 

20 îtfa karşılığı : 1 088 293 lira. 
Yukarda bahis mevzuu olan plâna göre bu maddeye 48 293 lira fazla tahsisat teklif 
edilmiştir. 

30 Umumi masraflar : 2 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

40 5971 sayılı Kanun gereğince tanzim olunan 25 200 000 dolarlık kredi faizi 9 793 .100 
lira. 
Bu miktar haddizatında geçen stenenin aynı ise de dış tediyelere ait dövizler kurlarında 
hâsıl olan değişiklik dolayısiyle bu maddeye 6 727 500 lira fazla tahsisat teklifi zaruri 
görülmüştür. 

41 İtfa karşılığı : 1 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 

42 Umumi masraflar : 1 lira." 
Geçen senenin aynıdır. 

(A/2) Yatırımlar 
752 Satmahnacak taşıtlar 1 lira. 

Geçen senenin aynıdır. 
771 İşletmeler döner sermayesi 200 000 lira. 

Geçen senenin aynıdır. 
78G 11 Yapım ve esaslı onarım masrafları 375 000 000 lira 

Geçen seneye nazaran 37 729 258 liıvı fazlasiyle teklif edilen bu tahsisatın : 

( S. Sayısı : 49 ) 
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67 119 OOO lirası dış bonoların ve müşavir firmanın kambiyo primleri karşılığı, 
81 221 000 lirası dış bonolar karşılığı, 2 876 000 lirası cb§ bono faizleri, 15 OOO 000 
lirası yeraltı suları faaliyetleri karalığı, 5 872 000 lirass müşavir mühendislik hizmet
leri için, 40 000 000 lirası barajlarla diğer su işleri için yapılacak istimlâkler karşı
lığı ve 162 912 000 lirası da mukaveleye bağlanmış bulunan cari taahhütler karşılığı 
olarak konulmuştur. 

786 12 Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı yapılacak korunma masrafları 60 000 lira 
Geçen seneye nazaran 20 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

786 20 Makina ve taşıtların onarımı 20 000 000 lira. 
Geçen seneye nazaran 15 000 000 lira fazlasiyle teklif edilen bu tahsisat ile bilhassa 
yedek parça ihtiyacı başta olmak üzere lâstik, halat, atelye' işletme ve tamir malzemesi, 
Merkez ve bölge atelyelerinde yapılacak onarımların karşılanması derpiş edilmiş olup 
bu hizmetler için gerekli ve dövizle ilgili bulunan bu tahsisam 9 300 000 lirası kam
biyo primlrine ve 5 400 000 lirası Hazine hissesine tahsis edilecektir. 

786 30 Satmalmacak makina, taşıt ve vasıtalar 39 000 000 lira. 
Geçen seneye nazaran 29 000 000 lira fazlasiyle teklif edilen bu tahsisat ile Umum 
Müdürlüğün çok genişlemiş olan etüd. inşaat ve yeraltiı suları faaliyetlerinin gerektirdiği 
ihtiyaca gayrikâfi, muvazenesiz bir halde bulunan makina parkının tecdit ve takviyesi 
ve kredili mukavelelerin dış bonoları karşılığı ile yeniden faaliyete geçirilecek olan 
atölyelerin ihtiyacı bulunan tezgâh, avadanlık ve takımların satmalmması, satınalm-
mış ve alınacak makina ve yedek parçaların navlun, sigorta, ekspertiz, antrepo mas
raflarının karşılanması derpiş ediln iştir. 

786 40 istikşaf, etüd, proje ve aplikasyon mâsraflari İ5 000 000 lira. 
Geçen seneye nazaran 8 355 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Faaliyet sahası son derece genişlemiş olan Umum Müdürlüğün derhal veya en yakın ge
lecekte ele almaya mecbur olduğu büyük projelerin unsurlarını tâyine yarıyan tetkik
lerle, havza amenajmanları ve münferit projelerle hidrojeolojik ve jeofizik etüdlerin ic
rası için 15 000 000 liraya ihtiyaç vardır. 

786 70 İşletme masrafları 10 000 000 lira. 
Geçen seneye nazaran 3 000 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Büyüklü küçüklü çeşitli su işleri inşaatına muvazi olarak ikmal edilip eskilere ilâveten 
işletmeye açılanların sayısı da günden güne artmaktadır. Gerek yeniden işletmeye açı
lan tesislerin bakımı, gerekse evvelce açılanlardan tahsisat kifayetsizliği dolayısiyle 
geçen yıllarda lâyıkı veçhile ele alınamıyan tamir, bakım ve onarım işleri için 10 000 000 
liraya ihtiyaç vardır. 

787 Ankara lâğımları yapım ve bakım masrafları 45 000 lira. 
Geçen sen eki tahsisatın kifayetsizliğine binaen 15 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

788 Teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı 2 500 000 lira. 
Geçen seneye nazaran 925 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Su işlerinin gerek etüd, gerek inşaat ve yeraltı suyu araştırılması sahalarındaki tek-

• nik faaliyetler gittikçe artmakta ve buna muvazi olarak tuhsisat ihtiyacı çoğalmakta 
olduğundan teknik hizmetler muvakkat vazife harcırahı olarak 3 000 000 liraya lü
zum görülmektedir. 

791 Köylerde halkın yapacağı içme su işlerine yardım 18 000 000 lira. 
Geçen senenin aynıdır. 
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işletme müesseselerinden alınacak varidat fazlaları : 800 000 lira. 
1956 yılında tesis edilmiş bulunan mütedavil sermayeli işletmelerimizin 1957 malî yılı 
tahsilatı ile 1958 malî yılının 5,5 aylık tahsilatı göz önünde bulundurularak bu fasla 
799 999 lira varidat faslası tahmin edilmiştir. 

Devredilen tesislerden veya ortaklıklardan alınacak bedel ve paylar 5 000 000 lira . 
Demirköprü Barajı Hidro - Elektrik tesislerinin Ege Türk Anonim Ortaklığına devri 
dolayısiyle mezkûr ortaklıktan mukavelesi gereğince tahsili gereken, taksit miktarı ola
rak konulmuş, bulunmaktadır. 
Hidro - Elektrik tesislerinden elde edilecek varidat : 2 250 000 lira. 
Yeniden açılmış bulunan bu maddeye 1958 yılında işletmeye açılmış olan Hazar ve Ke
mer Barajı Hidro - Elektrik tesisleriyle 1959 yılında işletmeye açılacak olan Hirfanlı 
ve Demirköprü barajları Hidro - Elekrik tesislerinden elde edilecek gelirler nazarı 
dikkate alınarak 2 250 000 lira tahmin edilmiştir. 

İşletmelerde mükelleflerden tahsil olunacak amortisman ve isletme ücretleri 2 500 000 
lira. 
Mevcut sulama tesislerine bu yıl yeni tesislerin de ilâve olunacağı göz önünde tutu
larak geçen yıla nazaran 1 600 000 lira fazla varidat tahmin edilmiştir. 

Menkul ve gayrimenkul satış ve kira bedelleri : 150 000 lira. 
Bu fasılda görülen 100 000 liralık artış, inşaları tamamlanmış ve tamamlanmakta 
olan barajlarda istimal edilmek suretiyle aşınmış ve artık kurlanılamıyacak hale gel
miş bulunan makina ve malzemenin satışı suretiyle elden çıkarılması halinde tahmin 
olunan satış bedelinden ileri gelmektedir. 

Mütaahhitlerden alınacak gecikme ve'sair tazminatı ve mutaah.hifl.erin irat kaydolu
nan teminat paraları : 100 000 lira. 
Geçen yıllar tahsilatı nazarı dikkate alınarak 15 000 lira fazla tahmin edilmiştir.' 

Mütaahhitlere verilecek makina, alât ve edavat, depo ve arazi ve saire kira bedelleri: 
250 000 lira. 
Bu yıl yeniden satınalmacak alât ve edevatın da mevcutlara ilâvesi göz önünde bu
lundurularak 215 000 lira fazla tahmin edilmiştir. 

Teberrular ve diğer çegitli varidat: 500 000 lira. 
Geçen yıllar tahsilatı nazarı itibara alınmak suretiyle 245 000 lira fazla tahmin edil
miştir. 

Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar: 
Yatırımlar dışında kalan masraflar için 17 639 264 lira. 
(A/ l ) sayılı cetveldeki masraflar t u t an olan 29 189 264 liradan idare hasılatı olarak 
tahmin olunan 11 500 000 liranın tenzilinden sonra bakiyesinin, geçen yıllarda oldu
ğu gibi, Hazine yardımı ile karşılanması zaruri görüldüğünden 6 757 430 lira fazla
siyle teklif olunmuştur. ı 

Yatırımlar için 479 805 001 lira, 
Yatırımlara ait (A/2) cetveli için gecen yıla nazaran 94 044 258 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

( S. Sayısı . 49 ) 
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- Rapor 

12 .1 . 1959 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

DSİ Umum Müdürlüğünün 195*8 mali yılı bütçesi hakkında rapor 
A) Umumi malûmat : 
DSÎ. Umum Müdürlüğünün 1959 malî yılı bütçesinin tahliline geçmeden evvel mezkûr ida

renin faaliyet sahalariyle, çalışma usul ve prensiplerine kısaca bir göz atılmasında fayda mü
lâhaza edilmiştir. 

DSİ. Umum Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 6200 sayılı Kanun, mezkûr 
idareye, yurdumuzun en mühim tabiî kaynaklarından, olan su ve toprak kaynaklarımızın mu
hafaza ve işletilmesi mevzuunda mühim ve şümullü vazifeler tevdi etmiş bulunmaktadır. 

Bu vazifelerin ifası için tatbik edilen programların istihdaf ettiği başlıca gayeler : va
tandaşlarımızın can ve mal emniyeti ile münakale ve muhabere sistemlerimizin, topraklarımızın, 
hususiyle mümbit ve mahsuldar ovalarımızın zirai emniyetini sel ve su âfetlerine karşı koru
mak, vatandaş sıhhatini tehdideden bataklıkları kurutarak ve ıslak toprakları drene ederek 
yeni ziraat ve iskân sahaları açmak, sanayimizin ve ziraatımızın ihtiyacı bulunan enerjiyi 
üretmek, artan nüfusumuzun, yükselen hayat standardının, kurulmuş ve kurulmakta olau 
sanayiin ihtiyacı bulunan gıda ve elyaf maddelerinin istihsalini emniyet altına almak ve ar
tırmak, bu maddelere dış pazarların ihtiyacı dolayısiyle ihracat hacmimizi genişletmek, ziraat 
paternimizde gerekli ıslâhatı mümkün kılmak ve nihayet köylerde yaşayan vatandaşlarımızı 
teiniz içme suyuna kavuşturmak gibi neticelere ulaşmak şeklinde hulâsa edilebilir. 

Bu neticelerin istihsaline müteveccih olarak su işleri faaliyetleri aşağıdaki prensiplere göre 
ayarlanmış bulunmaktadır. 

1. Menabiimizin korunması ve rasyonel bir şekilde işletilmesini derpiş eden ve en son fennî 
icabata uyularak şümullü bir şekilde tetkikat yapılmak suretiyle kaynaklarımızın envanterini 
çıkarmak, memleketimizin bu mevzudaki muhtelif meselelerini ariz amik tetkik ve tahlil ede
rek çarelerini düşünmek ve bu maksatla muvazeneli plân, proje ve programlar ihzar etmek 

2. Muhtelif senelerde girişilmiş olup bir ünite halinde tamamlanmayan veya bir manzu
menin muhtelif1 ünitelerini teşkil edip de henüz noksan bulunan üniteleri en ön plânda ikmal 
etmek. 

3. Çok âcil vaziyetteki taşkından korunma tedbirlerini ele almak. 
4. Diğer sınai tesislere hemahenk olarak yeniden sulama, kurutma, taşkından korunma ve 

enerji tesisleri meydana getirmek. 
5. Yurdun muhtelif yerlerine dağılmış ve halkımızın dert ve ıstırabını teşkil eden küçük 

su işlerine artan bir hızla devam etmek. 
6. Yeraltı suyu hazinelerinin tam bir envanterini çıkarmak üzere girişilmiş faaliyetleri 

devam ettirmek, işletme üniteleri kurarak yeraltı sularından iktisadi bir şekilde istifade etmek. 
7. Meydana getirilen tesislerin, beklenilen gayeleri istihsal edecek şekilde, işletme ve ida

melerini sağlamak. 
8. Islah işlerinde mühendislik tedbirleri ile kültür tedbirlerini beraberce yürütmek. 
9-. Temiz ve bol içme suyundan mahrum elan vatandaş kütlelerini kendi yardımlarından da 

faydalanılarak, suya kavuşturmak hususunda gerekli rehberlik ve murakabeyi sağlamak. 
10. Randımanlı bir şekilde çalıştırılan bir maikina parkını muhafaza etmek, tecdidetmek gelişen 

hizmetlere göre takviye etmek, bakım ve idamesi için lüzumlu atelyeleri, yedek parça stoklarını' 
geliştirmek. 

( S . Sayısı : 49) 
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11. Bütün yukardaki hususatı icra, ifa ve murakabe edecek muktedir müessir ve modern bir teş

kilâtı usul ve teamülleri ile birlikte geliştirmek, bu maksatla muhtelif ihtisas kollarında mütehassıslar 
yetiştirmek. 

12. Su ' kaynakları işletmesinin şümulü dolayı siyle diğer devair ve müesseselerle ve halkla plân* 
lama, inşaat ve işletme safhalarında sıkı bir teşriki mesai yapmak. 

Yukardaki gayet sağlam ve mâkul prensiplere ilâveten şurasını > memnuniyetle kaydetmek lâzım
dır ki, uzun zaman münakaşa edilen ve tek taraflı olmaktan ileri geçemiyen küçük su işlerinin ele 
alınması veya büyük su işlerinin ele alınması gibi mevzular artık bugün mütevazin bir safhaya eriş
miştir. 

Şöyleki; evvelâ büyük su işlerinin yapılması veya büyük su işlerinin bırakılıp küçük su işleri
nin yapılması gibi prensipler yerine memleketin ihtiyaç ve şartlarına göre yerüstü' ve yeraltı suları 
kaynaklarının işletilmesi ve suların zararlarından korunulması gibi su ekonomisinin temel şartı kaim 
olmuştur. 

Bu şartın icabı olarak bâzı yerlerde büyük su işleri, bâzı yerlerde küçük su işleri, bâzı yerlerde 
yeraltı suyu işleri veya bunların muhtelif şekilde terkipleri ele alınmaktadır. 

Böyle bir prensibin yegâne tehlikesi bulunan maksatsız ve randımansız bir dağılma yerine; imkân
larla mütenasip olmak kayıt ve şartiyle, âciliyet ve rantabilite kıstaslarının icabına uyularak hiz
metlerin hemen hemen yurdun her köşesine teşmil edilmiş olması gibi bir faaliyetle karşı karşıyayız. 

. Bunu büyük bir memnuniyetle karşılamaktayız. 

İcra programları ve bunların halihazır durumu: 

Yukardaki hususat göz önünde tutularak ihzar olunmuş icraat programlarına göre ilk merhalede 
yapılması lâzımgelen işlerin mecmuu keşif bedeli 7 milyar liraya yaklaşmakta ve bununla 10 milyon 
dönüm arazinin sulanması, 4,5 milyon dönüm arazi ile 300 şehir, kasaba ve köyün taşkından korun
ması, 2,5 milyon dönüm arazinin kurutulması ve senede 5 milyar kilovat saat lıidro-elektrik enerji 
temini mümkün görülmektedir. 

1958 senesi sonu itibariyle köylerde halkın yapacağı içme su işlerine sarf edilen 157 milyon lira 
da dâhil olmak üzere girişilmiş bulunan taahhütlerin mecmuu keşif bedeli 2 621 622 000 liraya ba
liğ olmaktadır. Bunun 1 378 387 000 lirası 1958 senesi sonu itibariyle fiilen sarf edilmiş bulun
maktadır. 

Bu yatırımın % 0.3 ünü etüd, %2.2 sini emanet işler, % 18.0 ini inşaat ihaleleri, % 2.1 ini in
şaat istimlâk bedelleri, % 1.0 ini müteferrik enerji tesisleri, % 67.0 sini baraj inşaatları ve istimlâk
leri, % 0.8 ini yeraltı suyu faaliyetleri, ;% 2.7 sini makina parkı, % 5.9 unu köy içme suları teşkil 
etmektedir. 

1950 senesinden 1958 senesi sonuna kadar girişilmiş bulunan icraat faaliyetlerinin dört kısımda 
mütalâası yerinde olur. 

Bunlardan birincisini, 12 aded baraj ile 3 aded hidro-elektrik santralin inşası teşkil etmektedir ki 
mecmu keşif bedeli, istimlâk ve diğer her türlü masraflar dâhil 1 756 506 000 lira tutmaktadır. 
Bunlardan Seyhan, Damsa, Kemer, Ayrancı barajları ile Durucasu, Girlevik, Hazer santralleri ik
mal edilip işletmeye açılmış bulunmaktadır. 

Hirfanlı barajı inşaatı hemen hemen bitmiş gibidir. 
1958 - 1959 kış mevsimindeki feyezan sularmın, baraj gerisinde tutulmuş olan 1957 - 1958 sula

rına inzimamı ile 1959 senesi ilkbaharında tesis işletmeye açılabilecektir. 
96 000 kilovat ilk takatinde bulunan bu santralin senede üreteceği enerji (400 000 000) kilovat 

saattir. 
Demirköprü barajının da inşası sona yaklaşmış olup 1958 Aralık ayı sonunda su tutulmaya bağ

lanmıştır. Böylece barajın inşa maksatlarından ikisi yani feyezan koruma ve sulama su iddiharı 
fiilen tahakkuk etmiş bulunmaktadır. 

Hidro - Elektrik tesisleri 1959 senesi sonuna doğru işletmeye açılacaktır. 
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Sille barajı da 1959 ilkbaharında ikmaledilip hizmete açılacaktır. 
Bunların dışında Apa, Altmapa, May ve Mamasın barajlarının inşalarına iş programlarına göre 

devam olunmaktadır. 
Bu barajlar 1960 senesi sonunda ikmal edilecektir. 
Yine 12 baraj meyanmda mütalâa edilen Almus barajının yeniden ihalesine tevessül edilmiş 

olup önümüzdeki aylar zarfıdna mukavelesi tekemmül ettirilecek ve 1959 senesinde inşaatına fii
len girişilmiş olacaktır. Almus barajı 1961 semsinin sonunda ikmal edilecektir. 

Sözü geçen 12 barajın inşası suretiyle, 
11 201 600 000 m3 su iddiharı 

355 475 Ha. araziye sulama suyu temini 
199 500 Ha. arazinin taşkından korunması 
276 000 Kw. kurulu ve 
326 000 Kw. nihai takat ile senede 

1 101 000 000 Kw. s. 
Enerji istihsali sağlanmış olacaktır. 
3 aded hidro - elektrik santrali ile (8 750) kilovat ilk ve (15 750) kilovat nihai takat ile senede 

(53 000 000) kilovat saat enerji üretilmesi temin edilmiş olmaktadır.-
Bunlara ilâveten Kızılırmak üzerinde ve I I lif anlı barajımın takriben 25 km. mansıbında Etf-

bankça inşaatına girişilmiş bulunan Kesikköprd barajı ve hidro--elektrik santralinin Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğünce yürütülmesi kararlaştırılmış olup halen demir muameleleri tekemmül ettiril
mektedir. •' 

Bu, vekâletlerarası teşriki (mesainin bir neticesidir. Bundan böyle barajlar ve hidro - elektrik san
trallerinin bir ihtisas müessesesi olan ve muktedir fen heyetleri bulunan DSİ. Umum Müdürlüğün
ce planlanması ve inşa ettirilmesi kararlaştırmıştır . 

Kesikköprü barajı 76 bin kilovat takatinde bir satral ile senede 250 milyon kilovat saat enerji 
üretecek ve 153 milyon liraya mal olacaktır. 

Bilindiği üzere Hirfanlı barajı Kızılırmğı büyük, bir hazine ile tanzim ettiğinden bunu müte
akip kademeler küçük havuzlar ile büyük enerji imkânları vermektedirler. Bu itibarladır ki Ke
sikköprü barajı Kuzey - Batı Anadolu enerji ihtiyacını karşılıyacak en iktisadi bir kademe bulun
makta ve bu sebeple de en yüksek inkişaf priyoritesine sahibolmaktadır. 

Bu bahiste şu hususu da ilâve etmek isteriz ki 1958 senesi sonu itibariyle su kaynakları inkişaf 
ve işletmemizde kilit taşı mevkiini işgal eden büyük envestismanlarm, teknisiyen emeğinin, işçiliğin » 
sarf mı icabettiren ve dünyanın diğer memleketleriyle kıyaslandığı zaman her ölçüde büyük eserler 
addedilecek olan Sarıyar, Seyhan, Kemer, Demirköprü, Hirfanlı, gibi beş büyük tesis mâkul inşaat 
müddetleri içerisinde ve mâkul maliyetlerle meydana getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle aynı zamanda memleketimizde mümasili işleri yapacak sayısız teknisiyen yetişmiş ve 
tecrübe kazanmıştır. 

1958 senesi sonu itibariyle bu faaliyet şubesinin yukarda hulâsa olunan gayesinden : 
9 867 600 000 m3 su iddiharı, 

295 375 Ha. araziye sulama suyu temini, 
177 500 Ha. arazinin taşkından korunması 

84 000 Kw. kurulu takat ile senede : 
829 000 000 Kw. saat enerji üretilmesi imkânı 

tahakkuk- etmiş' bulunmaktadır. 
1958 senesi sonu itibariyle yapılmış olan fiilî yatırım ise 541 247 529 iç, 157 357 986 dış olmak üzere 

ceman 698 605 515 T. L. dır. 
Baraj ve hidro - elektrik santrallere ait mufassal malûmat ilişik cetvellerde gösterilmiştir. 
İkinci kısım barajların dışında kalan müteferrik işlerdir. v 

1950-den 1958 senesi sonuna kadar 241 aded sulama, kurutma, taşkından korunma ünitesi ihale 
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edilmiş olup istimlâkler dâhil keşif bedelleri yekûnu : 525 405 000 liradır. Bu 241 aded ünitenin 
ikmali ile 189 968 hektar arazinin sulanması mümkün olacak, 159 080 hektar arazi ile 127 şehir, köy 
ve kasaba taşkından korunacak 66 725 hektar bataklık kurutulmuş olacaktır. 

1950 den beri ele alınmış olan 241 aded üniteden 1958 senesi sonunda 141 tanesi fiilen ikmal 
edilmiştir. 1958 senesi sonu itibariyle yukarda zikredilen 241 işten taın ünite haline gelenlerin sağla
dığı faydalarla devam edenlerden elde olunan kısmi faydalar yekûnu ve bunlara tekabül eden fiilî 
sarfiyat baliği şöyledir : 

Sarfiyat baliği (istimlâk dâhil) 360 398 000 liradır. 
Paydalar : 
Sulama : 76 168 Ha. 
Kurutma : 55 975 » 
Taşkından koruma : 1.51 080 » arazi ve 122 aded şehir, kasaba ve köy 
3 ncü kısım ekseriya emanet suretiyle yaptırılan küçük su işlerini ihtiva etmektedir. 1950 den 

1958 senesi sonuna kadar mecmu bedeli 58 054 000 lira olan 828 aded emanet işi ele alınmış ve bun
larla 4 377 hektar arazinin sulanması, 7 988 hektar bataklığın kurutulması, 20 762 hektar arazi ile 90 
aded şehir, kasaba ve köyün taşkından korunması ve bir çok tesisin idamesi sağlanmış bulunmakta
dır. 

4 ncü kısım yine hemen hemen emaneten yürütülmekte olan yeraltı suyu faaliyetlerini ihtiva 
etmektedir. Yeraltı suları memleketimizin en bakir kaynakları arasında bulunmaktadır. * 

Bu kaynakların işletilmesi oldukça hususi ihtisası icabettirir. îlk yapılacak iş kaynakların güvenilir 
ve sahih bir envanterini çıkarmaktır. 

Bu maksatla evevlâ hidrojeolojik ve jeofizik usullerle tahminler yapılıp bu tahminler sondajlarla 
tahkik ve tevsik edilir. 

Bu faaliyetlere araştırma safhası tesmiye olunur. Bu safhanın gayesi yeraltı sularının miktarım, 
hangi derinlikte bulunduğunu evsafını, maliyetini çıkarmaktır. Böylece yapılan etüdler sonunda yer
üstü suları imkânlariyle birleştirilerek en iktisadi hal şekline vâsıl olunur. 

Bunu mütaakıp safha işletme ünitelerinin tesisidir. Bu safhada belirli miktarlarda suyu yerüstü-
ne çıkarmak üzere belirli derinlikte kuyular açılır ve bunlar pompalarla teçhiz edilir. 

DSİ. Umum Müdürlüğünce yapılan tatbikatın hulâsası şudur ; 
Yukardaki sıra dâhilinde umum müdürlük gerekli etüdleri yapmış ve yapmaya devam etmekte

dir. Araştırma safhasında muhtelif ovalarda 825 kuyu açılmış, bunlardan 88 i artezyen, 177 si kuru, 
t 560 ı ise sulu bulunmuştur. 22 milyon lira sarfiyle yapılan araştırma faaliyetlerinin neticesinde 

120 000 metre sondaj açılmış ve tahminen 10 metre mikap / saniye su istihsal olunmuştur. 
1956 senesine kadar 30 bin, 1957 senesinde 36 bin, 1958 senesinde ise 51 bin metre sondaj açıl

mıştır. Bu suretle son birkaç sene zarfında gelişen bu faaliyetlerden çok ümit verici neticeler elde 
edilmiştir. 

3 - 4 mıntakada işletme ünitelerinin kurulması için çalışılmakta ve bu maksatla gerekli hazırlık
lar yapılmaktadır. Bu programların bir parçası olarak birçok sınai tesis, kasaba ve köylerde içme 
suyu için kuyular açılmış ve isalelerden büyük tasarruflar sağlanmıştır. 

1959 - 1960 - 1961 yıllarındaki araştırma faaliyetleri, hemen hemen Türkiyedeki büyük ovaların 
yeraltı suyu durumunun tam bir kıymetlendirilmesini mümkün kılacaktır. 

Bu zamana kadar yapılan faaliyetler yerüstü sularından mahrum birçok bölgelerimizde yeraltı 
sularının büyük bir potansiyel' teşkil ettiğini göstermiş bulunmaktadır. 

Bu sahadaki müstakbel işletme faaliyetleri derin kuyu ve santrifüj tulumba ve bunları işletecek 
motorların temini ile geniş ölçüde ilgili bulunmaktadır. Yapılan tahminlere göre önümüzdeki birkaç 
sene zarfında, her sene hiç olmazsa 800 - 1 000 tulumbanın kullanılmasına ihtiyaç görülecektir. Bu 
maksatla esasen çok zor bir iş olmıyan tulumbaların Türkiyede imali için bir fabrika kurulması ye
rinde mütalâa olunmaktadır. 

DSÎ. Umum Müdürlüğünün, yukarda izah edilen faaliyet, şubelerine ilâveten bilhassa, su muha
fazasının icabı olan prensiplere büyük bir itina gösterilerek her damla rahmetin millet hizmetine 
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ulaştırılmasını şiar edindiğini ve bu cümleden olarak, küçük sarfiyattı dereler üzerinde veya kuru 
dereler üzerinde kış sularını tutmak maksadı ile bir gölet programının tatbik edilmekte ve gelişti
rilmekte bulunduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ayrıca, baraj göl sahalarında girişilmiş bulunan ağaçlandırma faaliyetleri ile nehir ıslahının bir 
cüzü bulunan toprak muhafaza tekniğine fiilen ve demonstrasyon maksadiyle girişilmiş bulunuldu
ğunu, görmekteyiz. Bütün bunlara ilâveten bilhassa, ana tesisleri yapılmış sahalarda, büyük sulama 
şebekelerinin inşası hususundaki hazırlıklar şayanı memnuniyettir. Bu şebekelerin bir an evvel inşası
na geçilmesi şf:j anı arzudur. 

DSÎ. Umum Müdürlüğüne bütçelerle tahsis edilen meblâğlara bir göz atılırsa, bunun her sene 
büyük bir tempo ile arttığı görülür ve 1959 bütçesi için teklif edilen meblâğın, yarım milvon lira
nın üstünde bulunduğu bir vakıadır. 

DSÎ. Umum Müdürlüğüne tahsis edilen ve bundan böyle memleketimizin imkânları ile mütena-
sibolarak tahsis edilecek mebaliğin, mahalline masruf olduğuna ve olacağına dair sağlam deliller 
mevcuttur. 

Bunlardan birkaç tanesini zikretmekte fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Paranın işe kalbolmasmda en mühim, unsur, plânlıyan, projelendiren, bu projelerin kuvveden 

fiile çıkmasını takip ve murakabe eden ehil bir teşkilâttır. DSt. Umum Müdürlüğünde muhtelif ih
tisas erbabım muhtevi; (Mühendis, kimyager, ziraat mühendisi, orman mühendisi, iktisatçı, hidrolog, 
toprak mühendisi) ve usul ve teamülleri fennî çalışmanın icabına tam uygun, günden güne gelişen 
ve kuvvetlenen mükemmel bir plânlama dairesi mevcuttur. 

DSÎ. Umum Müdürlüğünün, bütün kademelerin, evvelâ kilit mevkiinden başlıyarak, ehil ve muk
tedir personelle doldurulması ve personelin bu istikamette yetiştirilmesi mevzuunda gayet ciddî ve 
şümullü eğitim programı mevcuttur. 

Buna ilâveten, teknisiyeni indî kararlardan ve netice olarak bunların hatalarından koruyacak 
ve daha ziyade keyfi ve kemmî neticelerle fennî prensipleri imtizacettirerek kararlar verilmesini te
min edecek aı aştırma tesislerinin mevcudiyeti de, yatırımların âtisi bakımından, büyük bir teminat 
olarak mütalâa edilmektedir. DSÎ. Umum Müdürlüğü teşkilâtında kurulmuş bulunan lâboratuvar-
lar ve Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü, su kimyası, toprak kimyası, inşaat malzemesi lâboratuvar-
larına sahiptir. Bu lâboratuvarlar en fennî âletlerle teçhiz edilmiştir. Buna ilâveten, mezkûr Fen 
heyeti günlük iş baskısının dışında, meydana getirilmiş ve getirilmekte olan tesisler üzerinde, bun
ların fonksiyonlarına ne derecede hizmet ettikleri ve verimlerinin artırılması için ne yapılması lâzım 
geldiği mevzuunda daimî bir araştırma yapmaktadır. 

Büyük su tesisleri üzerinde evvelâ, bunların modellerini yaparak mevcut prensip ve formüllerin 
tahkiki ve memleket şartlarına uydurulması usul ittihaz edilmiş bulunmaktadır. Bu maksatla bir 
hidrolik model lâboratuvarı kurulmaktadır 

Buna ilâveten, yine cihazlanmanm bir parçası olarak, muhtelif yerlerde atelye, ambar tesisleri
nin kurulmakta olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Teşkilâtlanmada gördüğümüz diğer biv husus da, istişare kademesinin yine günlük iş baskısı dı
şında tutularak takviyesi ve bu kademeden âzami istifadeye dikkatle riayet olunmasıdır. 

DSÎ. Umum Müdürlüğünün Devlet daireleri ve müesseseleri ile yapmakta olduğu iş birliği de 
zikre şayandır. Bu arada Ziraat Vekâleti, Harita Umum Müdürlüğü, Tapu Kadastro Umum Mü 
dürlüğü, Elektrik îşleri Etüd İdaresi, Şeker ve Çimento Sanayii müesseseleri ve üniversitelerle olan 
iş birliği sayılabilir. 

Ayrıca, edinilen tecrübeleri yaymak, teVnisiyen emeğini tasarruf edici kitapları norm ve stan
dartları tanzim ve tercüme ederek neşretmek gayelerini istihdaf eden bir neşriyat programı da zikre 
şayandır. 

\ 
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1958 senesi faaliyetleri 

a) Etüd, plân ve proje işleri : 

1958 senesi zarfında diğer senelerden intikal eden 4 844 280 hektar ve yeniden 670 160 hek
tar arazinin haritası için gerekli nirengi tesisleri ile bunların rasat, hesap ve uçuşları yapılarak 
kıymetlendirmeye hazır hale getirilmiştir. 

Ayrıca 1/25 000 mikyaslı 1 992 900 Ha., 1/5 000 mikyaslı 192 000 Ha., 1/1 000 ve daha büyük 
mikyaslı 12 101 Ha., arazinin haritası ikmal edilmiştir. 

Muhtelif ovalarda 1/100 000 mikyaslı 535 236 Ha., 1/25 000 mikyaslı 331 466 Ha., arazi tas
nifi, 1 250 000 Ha. istikşafı, 430 000 Ha. plânlama zirai iktisat çalışmaları yapılarak ikmal edil
miştir. 

Jeolojik etüdler meyanında 4 030 metre tulde temel sondajı ve dokuz baraja ait malzeme etüd-
leri ikmal edilmiştir. 

Drenaj çalışmaları meyanında 293 030 Ha. ovada 562 rasat kuyusu tesis edilmiş olup etüd ve 
rasatlara devam edilmektedir. 

Etüd, Proje ve işletmede istifade edilmekte olan idrografi istasyonlarının sayısı 67 den 100 e, 
E. î. E. I. ile teşriki mesai edilerek işletilmekte olan diğer istasyonların sayısı 293 den 311 e, çı
karılmıştır. 

Muhtelif yerlerde yapılan gölet araştırmaları neticesinde 25 göletin istikşafi raporları ve 12 gö-
letin avan projesi tanzim edilmiştir. 

Buna ilâveten üç aded yukarı nehir havzası ve yan derelerin erozyon tetkikatı ve ıslah plânı 
(Mastır Plân) hazırlanmıştır. (Vazgirt; Aşgarbeyli; Zonguldak yan dereleri) 

Bunlara ilâveten üç nehir havzasının umumi istikşaf raporu hazırlanmıştır. (Ceyhan; Antalya; 
Batı - Akdeniz) 

Geçen seneden intikal eden ve bu sene ilâve edilenlerle birlikte 26 parçadan ibaret olan muh
telif- projeler üzerinde çalışılmış ve bunlardan 20 adedi ikmal edilmiştir. 

Ayrıca 315 aded küçük su mevzuunun istikşafi etüdü ve 54 küçük su mevzuunun avan projesi 
ihzar olunmuştur. 

b) İnşaat işleri : 

1958 senesi zarfında mecmu keşif bedeli, 28 207 000 lira olan 13 aded işjn ihalesi yapılmıştır. 
ihale edilen işlerin hepsi ikmale matuf tesislerdir. Bunlara ilâveten, 86 aded mukaveleli işle 

291 aded emanet işin devamı takibçdilmiştir. Kezalik 154 aded proje ihzar ve tasdik edilmiş, 95 aded 
hidrolojik rapor, 167 aded içme suyu ve 6 aded kanalizasyon- projesi tasdik edilmiştir. 

Vilâyetler tarafından yürütülmekte, olan köylerde halkın yapacağı- içme su işlerine yarçUm 
mevzuunda Umum Müdürlükçe yapılan, tetkikat neticesinde vilâyetlerin teknik gücü dışında bu
lunan birkaç köyijn grup halinde suya kayuşturulmasını mümkün kılan projelerin doğrudan 
doğruya Umum Müdürlükçe yapılması cihetine gidilmiş ve bu sene içinde 22 a^ded grup, köyün 
etüdü ile 13 adedinin projesinin tanzimi ikmal edilmiştir. 

1958 senesi içerisinde kısmen veya tamamen ikmal edilmiş, bulunan inşaatlarla!, 5 şehir, ka; 

saba ve köy ile 1,6 100 hektar arazi taşkınlara karşı korunmuş, 37 468 hektar arazinin su
lanması imkân dâhiline girmiş, 7 213 hektar arazi kurutulmuştur. Girişilmiş bulunan. 291. 
aded emanet .işten, 197; adedi tamamen, mütebakisi kısmen bitmiş olacak ve, bunlarla,, 52 aded 
aded köy. ve kasaba ile 14, 117 hektar arazinin taşkından korunması, 2 427, hektar ara^in-in- sulan,-. 
ması, 7 553 hektar arazinin kurutulması temin edilmiştir. 

Böylece barajlar dışında inşaat ile 1958 senesi zarfında ceman 30 217 hektar arazi ile 58 aded şe
hir ve köyün taşkından korunması, 39 895 hektar arazinin sulanabilir hale getirilmesi, 14 766 hek
tar bataklığın kurutulması temin edilmiş bulunmaktadır. 

( 9 . Sayısı: 4s9) 
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c) Baraj ve hidroelektrik santraller : 

1958 senesi zarfında mevcut inşaatların ikmaline çalışılmıştır. Geçen yıl sonunda su tutulmıya 
başlanan Hirfanlı, Kemer ve Ayrancı barajlarının göl sahalarında su iddiharma devam edilmiştir. 

Demirköprü barajı 1958 - 1959 feyezan sularını biriktirme safhasına girmiştir. Baraj göl saha
larında 156 000 dönüm arazinin istimlâki tamamlanmıştır. Ayrıca Demirköprü barajı göl sahasına 
girmesi dolayısiyle Salihli'ye bağlı Borlu kasabasının bütün binaları istimlâk edilmiştir. Geçen yıl 
tecrübe işletmesine başlanan Hazer santralinin tünelinde gerekli enjeksiyonlar yapılmış, muvakkat 
kapaklar daimileri ile değiştirilmiş ve santral katî işletmeye açılmıştır. 

d) Yeraltı suları: 

Araştırma ve işletme : Muhtelif ovalarda ceman 2 214 800 hektar arazinin hidrojeolojik etüdü 
tamamlanmıştır. Derin kuyu mevzuunda, 44 adedi köy içme suyu ve 317 adedi araştırma ve işletme 
kuyusu olmak üzere mecmu derinliği 46 000 metreyi aşan 361 kuyu açılmıştır. (Yıl sonuna kadar 
408 e iblâğına çalışılmaktadır.) 

361 kuyudan 46 sı artezyen, 275 i sulu ve 40 adedi kurudur. Bunlardan ceman saniyede 5 000 
litreyi mütecaviz bir sarfiyat elde edilmiştir. Yalnız susuz köylere içme suyu temini maksadiyle açıl
mış olan 44 kuyudan, beher kuyu başına vasati 7 lit/san. su elde edilmiştir ki, bu miktar 10 000 
nüfuslu bir topluluğun ihtiyacını karşılıyacak bolluktadır. 

işletme işleri: 

İşletme mevzuunda bu zamana kadar ikmal edilmiş bulunan 158 aded tesisin idamesi sağlanmıştır. 
Bunlara ilâveten 16 aded sulama şebekesinde ceman ve takriben bir milyon dönüm araziye su 

verilmiştir. 
Ayrıca 12 aded tabiî ve suni gölün işletilmesi yapılmıştır. Tabiî ve suni göllerden verilen su

larla da 600 000 dönüm arazinin sulanması sağlanmıştır. 
Böylece gerek Devlet şebekeleriyle, gerekse göllerden bırakılan sularla 1 600 000 dönüm arazinin 

sulanması sağlanmıştır. 
Büyük göllerin ve meydana getirilen suni göllerin etrafının ağaçlandırılması faaliyetine devam 

olunmuş, gerek bu maksatla, gerek erozyon korunmasında kullanılmak üzere fidanlıklar tesisi cihe
tine gidilmiştir. 

f) Makina ve ikmal işleri: 

1 680 parça makinadan ibaret olan makina parkının bakım ve idamesi sağlanmıştır. Ayrıca An
kara merkez atelyesiyle ikinci, beşinci, sekizinci ve dokuzuncu bölge atelyelerinden ibaret olan beş, 
aded atelyenin ikmal inşaatı ve teçhizi üzerinde çalışılmıştır. 

Bu maksatla 61 aded muhtelif ately e tezgâhı satmalınmıştır. 

g) Araştırma faaliyetleri : j 

Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğünün 8 aylık faaliyeti sırasında 21 000 aded toprak tasnifi, 1 400 
aded sulama suyu, 1 500 aded kimya, 1 250 aded zemin mekaniği, 250 aded beton tecrübesi yapıl
mış, 4 aded model üzerinde çalışılmış ve 5 aded mevzu üzerinde araştırma yapılmıştır. 

( S . Sayısı: 49) 
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1959 senesi faaliyetleri 

a) Etüd, plân ve proje işleri : 

1959 senesi içerisinde, 1958 ve daha evvelki senelerde ihale edilmiş olan 1/25 000 mik-
yaslı harita işlerinden 3 066 000 Ha. 200 paftanın, Umum Müdürlükçe tarafından verilecek 
öncelik sırasına göre, Harita Umum Müdürlüğünce kıymetlendirilecektir. 

1/5 000 lik haritalardan 500 000 Ha. sahaya ait haritanın kıymetlendirilmesi ve 205 000 
Ha. lık sahanın nirengisi, ayrıca büyük mikyas lı olmak üzere ceman 15 000 Ha. vüsatmda 
muhtelif mevzii haritalar yapılacaktır. 

Keza 300 000 Ha, arazinin 1/25 000 ve 1 900 000 Ha. arazinin 1/100 000 mikyaslı toprak etüd
leri, 310 000 Ha. istikşafı 440 000 Ha. plânlama kademesinde zirai iktisat çalışmaları yapılacak
tı*. 

Yine 1959 senesi içinde .23 baraj yerinde takriben 7 430 m. tulde temel sondajı yapılacak 
ve 14 barajın malzeme etüdleri üzerinde çalışılacaktır. Keza 18 yerde sulama projesinin umu
mi jeolojisi tetkik edilecek ve yeniden üç havzanın istikşafı jeolojik etüdleri yapılacaktır. 

Etüd, proje ve işletmede istifade edilmek üzere 1959 senesinde muhtelif mıntakalarda 
E. 1. E. ile teşriki mesai edilerek 80 yerde hidrografi istasyonları ve bunlara, ilâveten rusu-
bat, araştırma, yeraltı suyu rasat istasyonları olmak . üzere ceman 60 aded istasyon açılacak
tır. 

4. Havzanın istikşafı etüdleri yapılacak, 6 projenin planlanması ikmal edilecek ve 1958 
den intikal edenlerle birlikte 17 işin avan projesi yapılacaktır. 

Drenaj çalışmalarında 500 000 Ha. lık ovada 2 500 rasat kuyusu tesis edilecek, 300 000 Ha. 
sahanın drenaj projeleri yapılacaktır. 

Küçük su mevzuunda 60 aded avan proje ve 350 aded yeni mevzuun istikşafı etüdleri yapıla
caktır. 

Muhtelif sahalarda 20 adet de gölet yeri etüdü ile evvelce istikşaf i etüdleri yapılmış olan 15 
aded göletin projeleri ve 1958 de başlanmış olan erozyon tatbikatıyla beraber 4 yerdi' erozyon 
kontrol» tatbikatına devam edilecektir. 

b) İnşaat işleri : 

1959 yılında yeniden taahhütlere girişilmiye çektir. Zira bütçede bu husus için tahsisat mev
cut değildir. Ancak bâzı âcil küçük su işleri emaneten ele alınacaktır. 

Buna ilâveten câri mukavelelerin takibi yapılacaktır. 
Diğer taraftan 1958 yılında olduğu gibi katî hesap idrolojik rapor ve içme suyu projeleri 

tasdiki, grup köyler etüdü ve diğer proje işleri üzerinde çalışılacaktır. 
Proje çalışmaları aynı zamanda 1959 yılı sonuna doğru ele alınması derpiş edilen 600 mil

yon lira tutarındaki mühim işlerin ihalesine esas olacak şekilde ayarlanmaktadır. 

c) Barajla? : 

1959 yılında Alnıus Barajı mukavelesinin te kemmülüne ilâveten yeni bir baraj - ihalesi ya-
pılmıyacak sadece mevcut mukavelelerin tatbikatı takibedilecektir. 

Ayrıca Kesikköprü barajı inşaatı hazırlıkla^! ikmal olunacaktır. 

d) Yeraltı suyu faaliyetleri : 

Muhtelif ovalarda 2 000 000 hektar arazinin hidrojeolojik etüdünün yapılması 436 tanesi derin 
kuyu, 40 tanesi köy içme suyu, 24 tanesi temel ve drenaj sondajı olmak üzere 500 aded kuyu 
açılması derpiş edilmektedir. 

{ 8. Sayısı • 49 ; 
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e) İşletme işleri : 

Mecvut tesislerle 1958 çalışmaları sonunda yeniden işletmeye devredilecek olan tesislerin işlet
me ve idamesine devam olunacaktır. 

f) Makina işlen .• 

Makina parkının işler vaziyette tutulması ve mütevazin hale getirilmesi için lüzumlu tecrit, 
takviye tamir ve bakım işleri ile ele alınmış olan atelyelerin inşa ve teçhizinin ikmaline ve imkân nis
petinde yeni atelyelerin inşasına başlanmasına çalışılacaktır. 

g) Araştırma faaliyetleri : 

1959 senesinde muhtelif lâboratuvarlarda tahminen 50 000 aded toprak tasnifi, 3 600 aded su
lama suyu, 3 600 aded kimya, 20 000 aded zemin mekaniği, 15 000 adad beton tecrübesi ya
pılacak, 9 aded model ile 10 aded mevzu üzerinde çalışılacaktır. 

B) 1959 bütçesi hakkında mütalâalar : 

Bütçenin umumi yekûnu 508 994 265 lira olup bunun 29 189 264 lirası (A/ l ) cetveline ve 
479 805 501 lirası (A/2) cetveline aittir. 

A / l Cetveli 

Geçen yıla nazaran 16 982 428 liralık fiilî bir artış kaydetmektedir. Bu fazlalığın 9 732 890 
lirası yevmiye ile istihdam edilmekte olan personelden 4/10195 sayılı kararname gereğince kad
roya geçirilmeleri iktiza edenler için merkez ve vilâyetler geçici hizmetler kadrolarında yapılan 
artırmalardan 6 727 500 lirası Dünya Bankasından borç plarak alman 22 844 000 dolara ait fa
izin kur farkından ileri gelmekte olup. geri kalan cüzi miktarda muhtelif kalemlerden yeni bütçe 
yılının şartlarına göre yapılan ve aşağıda sırası geldikçe izah edilen zaruri değişikliklerden 
ibarettir. 

A / l cetveline ait mütemmin malûmat aşağıda açıklanmıştır. 
1.) Tahsisat, fiilî "kadroya kâfidir. 
«Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel talimatnamesi» 

hükümleri dairesinde yevmiyeli elemanlar istihdam edilmektedir. Bu talimatname gereğince kad
roya bağlanması icabeden personel için (E) cetvelinden kadro alınması yoluna gidilmiştir. 

2.) (L) cetveli geçen seneki gibi bırakılmıştır. 
3.) (D) cetveli kadroları hiçbir artış kaydetmeden evvelki senelerde olduğu gibi bırakıldığı 

görülmüştür. Yalnız, iş hacmma muvazi olarak,, teknik personelde olduğu gibi idari personelde 
de tabiî bir tezayüt görülmektedir. Bu konuda yaptığımız tetkiklere göre, Su işleri Eeisliği 
zamanında temin edilmiş olan (D) cetvelleri kadrolarının umum müdürlük olduktan sonra dâhi 
bir değişiklik yapılmadan devam ettirilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

(E) cetvellerine fazla kadro ilâvesi suretiyle bu mahzurun giderildiği görülmekte ise de (D) 
cetveli kadrolarında senelerden beri çalışanların terfilerine cevap verecek şekilde tezyidinin na
zarı dikkate alınmasını lüzumlu bulmaktayız. ı 

4.) Geçic| hizmet tertibindeki kadroların 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine uygun olduğu 
görülmüştür. 

(. S. Sayısı • 49 ) 
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Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli personel talimatnamesi hü

kümlerine istinaden bu sene bu tertiplerden alınacak kadro adedi ve tahsisatı artırılmış ise de bu 
kadrolar meyanında bulunup, daimî mahiyet arz eden teknisiven, daktilo, dosya ve evrak şefi ile 
memur kadrolarının (D) cetveli kısmına alınmalarını lüzumlu görmekteyiz. 

5. Halen E cetvelinden iki tanesi 3 500, beş tanesi 3 000, iki tanesi 2 800 olmak üzere 9 aded 
yabancı uzman kadrosu vardır. Bunlardan beş adedi meşguldür. Diğerlerine müracaat edenler ara
sında münasibi bulunmadığı için tâyin yapılmamıştır. 

1959 yılı için kur farkı da nazara alınarak (8) aded kadro istihsal edileceği ve münlıalleri de 
matlûba muvafık uzman bulundukça tâyin yapılacağı, halen çalışmakta olanlardan gereği gibi fay
dalanılmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

6. îş hacmma muvazi olarak genişliyen teşkilâtın büro masraflarını imkân nispetinde karşılıya-
bilmek maksadiyle demirbaş tahsisatına 1 875, öteberi masraflarına 3 000, ısıtma tahsisatına 5 000 
lira ki ceman 9 875 lira bir zam yapılmıştır. 

7. Genişliyen teşkilâtta işlerin süratle intacı için, birkaç seneden beri kâfi gelmemekte olduğu 
anlaşılan merkez telefon masrafları tahsisatına 5 000 lira zam yapıldığı ve bu artışın yerinde olduğu 
görülmüştür. 

8. 1958 bütçesine nazaran 1959 yılı bütçesine, muvakkat vazife harcırahına 2 500, ecnebi mem
leketler harcırahına 18 750, ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
başka masraflarına 10 000, 6245 sayılı Kanunun 49. maddesi gereğince verilecek tazminata da 
15 120 lira fazla tahsisat konulduğu görülmüştür. Vesaiti nakliye ücretlerine yapılan zamlar dola-
yısiyle artırılan bu tahsisatların tezyidinin muvafık olduğu kanaatine varılmıştır. 

9. Muhafazasına lüzum kalmıyan evrak ve vesaikin imha edilmesi için teşkil edilecek komis
yon masrafları için açılan 448. fasla 30 000 lira tahsisat konulmuştur ki, 6690 sayılı Kanun iktiza
sından olan bu tahsisat muvafık görülmüştür. 

10. Bilgi ve görgülerini artırmak ve böylece kendilerine tevdi edilecek hizmetleri başarı ile sağ-
lıyabilmek maksadiyle ve Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtından faydalanılan yardımdan isti
fade suretiyle önümüzdeki sene içinde de 26 elemanın Amerika'ya gönderilmesini ve halen Amerika'da 
bulunan 19 elemanın dönmesini temin maksadiyle 452. fasla konulan 224 000 lira tahsisatın hesaba 
müstenit ve yerinde olduğu görülmüştür. 

11. Gerek döviz kurlarında gerekse vesaiti nakliye ücretlerinde yapılan ayarlamalar dolayısiyle, 
katılmmasma mecburiyet olan kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masraflarına 
37 500 lira zam yapılması zaruri görülmüştür. 

(A/2) Cetveli 

Geçen yıla nazaran 94 044 258 liralık bir artış kaydetmekte ise de, bu tertibin 74 540 000 lirası 
sözleşmeye bağlı işlerin kambiyo primine tahsis edilecektir. 

Bütçenin bu tertibi, küçük su işleri müstesna bu yıl içinde yeni bir iş ele alınmamasını derpiş 
etmekte, münhasıran cari taahhütlerle Umum Müdürlük hizmetlerinin devamını sağlıyan etüd, işlet
me, bakım ve onarım masraflarının karşılığını ihtiva etmektedir. 

1959 Yatırımlar bütçesinin, tahlili : 

Yatırımlar bütçesinin 786/11 faslı, zaruri ve kanuni tediyelerle cari taahhütlerin yüklediği kül
fetler ve istimlâk masrafları nazarı itibara alınarak hazırlanmıştır. Gelecek yıllara kaydırılması 
mümkün olan her türlü tediyeler, ileriye kaydırılmıştır. 

( S . Sayısı : 49) 
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Cari işlerin gerektirdiği masraflar dışında, yeniden bâzı zaruri işlerin ele alınmasına ihtiyaç vardır. 

Bunlar geçen yıl bütçe raporunda tafsil edilmiş olduğundan, burada kısaca temas edeceğiz. 
1. 1957 ve 1958 senelerinde büyük mikyasta taşkınlardan zarar görmüş, can ve mal kaybına 

uğramış şehir ve kasabalarda tesisler meydana getirilmesi, 
2. Can ve mal emniyetini tehdidedip, çok âcil mahiyet arz eden ıslah işleri, 
3. Taahhüt bitmek üzere bulunduğu halde, ünite halinde ikmal edilemiyecek olan tesislerin 

ünite haline getirilmesi için, yeniden girişilecek taahhütler, 
4. Ana üniteleri meydana getirildiği halde, mütaakıp üniteler henüz yapılmamış bulunan, 

büyük manzumelerin diğer ünitelerinin ikmali; bunlar arasında bilhassa (Seyhan, Gediz, Büyük 
Menderes, Aksaray, İğdır, Uluova ve Antalya ovaları) zikredilebiliri. 

Bunlara yapılacak yatırımla istihasl olunacak faydalar hakkında geçen yıl bütçe raporunda mu
fassal malûmat verilmiş bulunmaktadır. 

5. Yeniden ele alınacak sulama, kurutma ve ıslah tesisleri, bu kalemdeki bâzı işler, diğer sene
lere tehir edilebilir 

İlk 4 kalemdeki işlerin ise, mümkün olan en kısa zamanda ele alınması iktiza etmektedir. Bu 
itibarla DSİ. Umum Müdürlüğünün yatırımlar bütçesine diğer bütçelerden yapılacak tasarrufların 
ilâvesini, imkân bulunduğu takdirde, yeni tahsisat ilâvesini veya sene içinde varidat durumuna göre 
ek ödenek verilmesini lüzumlu bulmaktayız. 

Yatırımlar faslının diğer maddeleri bulunan 786/20 ye 20 000 000 lira konulmuştur. Bu madde 
deki paralar ile takriben bugünkü değeri (250 milyon) lira civarında bulunan makina parkının bakım 
ve idamesi yapılacaktır. 786/30 maddesine ise (39 milyon) lira konmuştur ki, bununla câri mukave
lelerin külfetleri karşılandıktan sonra takriben (28 milyon) liralık yeni makina satmalmacaktır,. 
Makina parkının tecdidi, takviyesi ve gelişen hizmetlere göre genişletilmesi için satmalmacak olan 
bu yeni makinalarm miktarının daha da artırılarak esasen eskimiş vaziyette olan bu büyük makina parkı
nın daimî şekilde ayakta tutulması cihetine gidilme] idir. Bu itibarla önümüzdeki seneler bütçelerinde 
daha büyük meblâğların bu maksatla düşünülmesi yerinde olur. 

Zira makine parkı su işleri faaliyetleri için fevkalâde mühim bir unsurdur. Bugün paranın sarfında 
ve hizmetlerin görülmesinde randımanlı çalışan bir makina parkı mevcudolmakdıkça bu hizmetlerin 
insan eliyle ifası imkânsızdır. 

Düşünülen projelerin bir an evvel kuvveden fiile çıkarılması ancak makina ile mümkündür. Bu 
maksatla mutasavver makina parkı programı raporun şortuna iliştirilmiştir. 

766/40 maddesine 15 milyon lira konulmuştur. Bu madde bilhassa müstakbel yatırımları doğuran 
ve bunların mahalline masruf olmasını temin edecek olan etüd ve plânlama hizmetlerine tahsis 
edilecektir. 

Bu itibarla gelişen hizmetler muvacehesinde bu maddede görülen artmayı memnuniyetle karşı
lamaktayız. 

786/70 maddesindeki tahsisat ise mevcut tesislerin idamesiyle ilgili hizmetlere sarf edilecektir. 
Bu maddede mevcut (10 milyon liranın önümüzdeki yıllarda daha da artırılarak meydana getirilen 
tesislerin hiç bir zaman kendi kaderine terk edilmesine imkân vermemek lâzımdır. 

Teklif ve temenniler : 

1. 1959 yılı bütçesinin tahlilindeki izahlar muvacehesinde bilhassa taşkınlardan vukubulabilecek 
can ve mal kaybını önliyebilmek için DSİ. Umum Müdür yatırımlar bütçesine diğer bütçelerden 
olabilecek tasarruflardan (25 milyon) liranın eklenmesi. 

2. Köylerde halkın yapacağı içme su işlerine yardım tahsisatının en az 7 milyon ilâvesiyle 25 
milyon liraya çıkarılması. 

3. Makina parkının takviyesi üzerinde hassasiyetle durulması. 

( S . Sayısı : 49} 
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4. Yeraltı suyu hazinelerinin işletilmesi i<;in bir-pompa .fabrikasının kurulması üzerinde hassa. 

sîyetle durulması. • 
5. 8u ortaklıkları kanunu tasarısının bir an önce kanunlaştırılması. 
6. Muhasiplerle veznedarlara, diğer müesseselerde olduğu gibi kasa tazminatı verilmesi, 
7. Vilâyetlere daha fazla yardım edilebilmesi ve memlekete refah getirecek içme ve sulama suyu 

mevzularını daha kesif bir şekilde ele alabilmesi için teşkilfıtnı tevsi edilmesini faydalı ve zaruri gör
mekteyiz. 

Adana Mebusu Corum Mebusu Çorum Mebusu Siird Mebusu 
Hıza. Tekeli flam di Iiulgurhı Yakup (türsel Baki Erden 

Sinob Mebusu Yozgad Mebusu 
] Ömer özden Talât Alpay 

8, Sayısı : 49 ) 



DSİ. Makina Parkının halihazır ve üç senelik müstakbel durum cetveli 

1959 da 1960 da 

Makinamn cinsi 

4* 

Kaptıkaçtılar 
Arazi otoları 
Yangın söndürme oto. 
Paneller 
Ambulanslar 
Pikaplar 
Otobüsler 
Damper kamyonlar 
Düz kamyonlar 
Akar yakıt tank kam. 
Su tank kamyonları 
Treyler ve çekicileri 
Motor greyderler 
Paletli traktörler 
Tekerlekli traktörler 
Çekilir skreyperler 
Motorskreyperler 
Ekskavatörler 
Loderler 
Kamyonlu vinçler 
Motorlu vinçler 
Kanal aç. ve temiz. ma. 
Kamyonlu betoniyer. 
Betoniyerler 

1958 de 
durum 

126 
215 

3 
2 
3 

157 
10 

178 
88 

6 
34 
27 
28 
70 
24 
44 
10 

127 
4 
4 

15 
3 
6 
8 

Hurdaya Yeniden Mutasavver 
ayrılacak alınacak durum 

6 
40 
-— 
._... 
._ 
17 
4 
68 
31 
__ 
88 
17 

25 
— 
4 

59 
4 
— 
3 
3 

2 

...... 
_..., 
..... 

— 
186 
8 

183 
55 
._.. 
20 
14 

25 
., — 
— 

40 
20 
4 
— 
15 

120 
175 
3 
2 
3 

326 
14 
293 
112 
6 
46 
24 
28 
70 
24 
40 
10 
108 
20 
8 
12 
15 
6 
6 

Hurdaya 
ayrılacak 

52 
97 

85 
6 

80 
46 

10 
10 

4 
25 

5 

18 

Yeniden Mutasavver 
alınacak durum 

52 
60 

8 
160 
46 

30 
10 

6 
25 

10 
30 
15 

10 

5 

120 
138 

3 
3 
3 

326 
16 

373 
112 

6 
66 
24 
30 
70 
24 
35 
20 

120 
35 

8 
12 
25 

6 
10 



1959 da 1960 da 

Makinamn cinsi 

Beton enjeksiyon mak. 
Beton tulumbası 
Kompresörle!» 
Kızaklı tabancalar 
("VVr. Drül) 
Şahmerdanlar 
Sondaj makinaları 
Motorlu silindirler 
Lâstik tekerlekli silin. 
Keçiayağı silindirler 
Rooterler 
Elektrik kaynak mak. 
Elektrojen grupu 
Santrifüj su pompa. 
Havalı su pompaları 
Diyaframlı su pom. 
Seyyar yağlama mak. 
Konveyörler 

Yekûn 

1958 de 
durum 

4 
3 

77 

24 
4 

30 
3 
6 

22 
8 

11 
71 

213 
21 

6 
7 
2 

1 704 

Hurdaya 
ayrılacak 

— 
1 

17 

13 
— 
4 

,—, 
— 

2 
— 
— 
18 
57 
2 
1 
7 

_ _ 

• 

Yeniden Mutasavver 
alınacak 

— 
— 
10 

— 
— 
20 
__ 
— 
— 
— 
10 
— 
— 
— 
— . 

5 
• — 

* 

durum 

4 
2 

70 

11 
4 

46 
3 
6 

20 
8 

21 
53 

156 
19 
5 

12 
2 

1 913 

Hurdaya 
ayrılacak 

4 
2 

10 

— 
—. 

6 
— 
— 
__, 
—, 

6 
13 
32 
4 

__. 
— 

. — 

Yeniden " 
alınacak 

5 
5 

10 

— 
— 
13 
—, 

4 
— 

2 
10 
10 
24 
— 
— 
— 
• — 

Mutasavver 
durum 

5 
5 

70 

11 
4' 

53 
3 

10 
20 
10 
25 
50 

150 
15 
5 

12 
2 

2 032 

H 
a 

NOT : Derinkuyu tulumbaları sabit tesislere girdiğinden bu cetvele ithal edilmemiştir. 



Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü yatırım bilançosu revizyonu 1950 - 1958 arasında giriş 

Sıra 
No. 1§ grupları 

1 Etüd ve plân ihaleleri 
.2 Emanet inşaat 
3 İnşaat ihaleleri 
4 İnşaatın istimlâk tazminat ve hasar 

bedelleri 
5 Müteferrik enerji tesisleri 
6 Baraj inşaatı 
7 Yeraltı suyu faaliyeti 
8 Makina parkı 
9 Köy içme suları 

Kesip Köprü 
Yekûn 

Aded 

70 
828 
241 

3 
12 
825 
— 

22 500 

— 

Umumi keşif 
bedeli 

1000 T.L. 

7 786 
58 040 
470 783 

54 622 
25 159 

1 756 506 
21 391 
70 635 
156 700 

2 621 622 
153 000 

Umumi 
yekûn 
yüzdesi 
% 

0.3 
2.2 
18.0 

2.1 
1.0 
67.0 
0.8 
2.7 
5.9 

100.0 
— 

1958 senesi 
sonu itiba
riyle 

1000 T.L. 

7 244 
58 040 
300 656 

54 622 
22 645 
698 606 
21 391 
58 483 
156 700 

1 378 387 
.— 

1959 
sarfiyatı 
1000 T.L. 

542 
— 

117 508 

2 514 
300 592 

— 
3 471 

— 

424 627 
15 000 

sa 
10 

1 

2 

% 



26 

Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğünce 1950 den sonra ingası ele alınan 

Senelere göre yapılan ve yapılacak yatırım 
(1000 T. L.) 

S. 1959 dan 
No. Tesisin adı Vilâyeti 1950-1957 1958 1959 sonrası Yekûn 1950 -1957 

1 Seyhan Barajı Adana 103 914 5 333 13 030 305 907 428 184 36.000 Kw. 
85.000 T. 
284 milyon 
Kws. 
144.000 Ha. S. 
suyu 

2 Hirfanh » Kırşehir 125 307 69 503 77 511 143 411 415 732 

3 Kemer » Aydın 124 483 57 127 45 633 89 000 316 243 

4 Demirköprü Manisa 113 162 58 429 102 473 93 986 368 050 
ve Salihli Bor
lu yolu 

5 Ayrancı Barajı Konya 18 378 7 449 2 583 28 410 

6 Sille » Konya 2 398 600 3 268 6 266 

7 Damsa » 

8 Mamasın » 

9 May » 

10 Altmapa » 

11 Apa » 

Nevşehir 

Niğde 

Konya 

Konya 

Konya 

2 428 

588 

1 383 

— 

— J , 

31 

1 400 

1 605 

1 900 

3 170 

— 

15 922 

8 879 

6 860 

11 433 

— 

— 

— 

952 

5 175 

2 459 

17 910 

11 867 

9 712 

19 778 

475 Ha. sula 
ma suyu 

— 

— 

— 

.—_ 

(S. Sayısı: 49) 
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Barajlara yapılan yatırım ve bunlardan sağlanan ve sağlanacak faydalar 

Elde edilen ve edilecek faydalar 

1959 dan 
1958 

. 

25.000 T. 
30.000 Ha. S. 
suyu 

48.000 Kw. 
30.000 T. 
38.000 Ha. S. 
suyu 
145 milyon 
Kws. 
35.000 T. 
77.900 Ha. S. 
suyu 

2.500 T. 
5.000 Ha. S. 
suyu 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1959 

• — 

— 

69.000 Kw. 
193 milyon 
Kws. 

— • 

2.000 T.. 
1 köy 
1.800 Ha. S. 
suyu 

— 

— 

— 

— 

— 

sonrası 

* 

— 

— 

— 

— 

— 

__ 

10.900 Ha. S. 
suyu 
4.000 Ha. S. 
suyu 
10.000 Ha. S. 
suyu 
20.000 Ha. S. 
suyu 

Yekûn 

36.000 Ew. 
85.000 T. 
284 milyon 
Kws. 
144.000 Ha. S. 
suyu 
96.000 Kw. 
25.000 T. 
30.000 Ha. S. 
suyu 
400 milyon 
Kws. 
48.000 Kw. 
30.000 T. 
38.000 Ha. S. 
suyu 
145 milyon 
Kws. 
69.000 Kw. 
35.000 T. 
77.900 Ha. S. 
suyu 
193 milyon 
Kws. 
2.500 T. 
5.000 Ha. S. 
suyu 
2.000 T. 
1 köy 
1.800 Ha. S. 
suyu 
475 Ha. sula-
ma suyu 
10.900 Ha. S. 
suyu 
4.000 Ha. S. 
suyu 
10.000 Ha. S. 
suyu 
20.000 Ha. S. 
suyu 

Nihai kapasite 

54.000 Kw. 
85.000 T. 
284 milyon 
Kws. 
144.000 Ha. S, 
suyu 
128.000 Kw. 
25.000 T. 
30.000 Ha. S. 
suyu 
400 milyon 
Kws. 
48.000 Kw. 
30.000 T. 
38.000 Ha. S. 
suyu 
145 milyon 
Kws. 
69.000 Kw. 
35.000 T. 
77.900 Ha. S. 
suyu 
193 milyon 
Kws. 
2.500 T. 
5.000 Ha. S. 
suyu 
2.000 T. 
1 köy 
1.800 Ha. S. 
suyu 
475 Ha. S. su
yu 
10.900 Ha. S. 
suyu 
4.000 Ha. S. 
suyu 
10.000 Ha. S. 
suyu 
20.000 Ha. S. 
suyu 

Düşünceler 

1.680 milyon 
m3 su iddiharı 

6.000 milyon % 
m3 su iddiharı 

554 milyon ms 

su iddiharı 

1.600 milyon 
m3 su iddiharı 

30 milyon m" 
su iddiharı 

3 milyon m* 
su iddiharı 

3,6 milyon m3 

su iddiharı 
115 milyon m8 

su iddiharı 
42 milyon m3 

su iddiharı 
55 milyon m8 

su iddiharı 
169 milyon m8 

şu iddiharı 
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Senelere göre yapılan ve yapılacak yatırım 

(1000 T.L.) 
S. 1959 dan 
No. Tesisin adı Vilâyeti 1950-1957 1958 1959 sonrası Yekûn 1950 -1957 

12 Almus » Tokad 17 13 000 118 878 131 895 

Barajlar yekûnu 492 041 206 564 300 592 757 309 1 756 506 36.000 Kw. 
85.000 T. 
284 milyon 
Kws. 
144.475 Ha. S. 
suyu 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce 1950 den sonra inşası ele ahnan hidro - elektrik 

1 Durucasu San. Amasya 2 788 

2 Girlevik San. Erzincan . 3 305 

3 Hazer San. Elâzığ 7 558 8 994 2 514 

Hidro - elektrik san
traller yekûnu 13 651 8 994 2 514 

2 788 750 Kw. 
4,5 milyon 
Kws. 

3 305 2.000 Kw. 
8,5 milyon 
Kws. 

19 066 6.000 Kw. 
40 milyon 
Kws. 

25 159 8.750 Kw. 
53 milyon 
Kws. 

( S. Sayısı: 49) 
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Elde edilen ve edilecek faydalar 

1958 

— 

e 

144.000 Kw. 
92.500 T. 
545 milyon 
Kws. 
150.900 Ha. S. 
suyu 

1959 

69.000 Kw. 
2.000 T. 
193 milyon 
Kws. 

1959 dan 
sonrası 

27.000 Kw. 
13.400 Ha. S. 
suyu 
20.000 T. 

79.000.000 Kws. 

27.000 Kw. 
20.000 T. 
79 milyon 
Kws. 
58.300 Ha. S. 
suyu 

Yekûn 

27.000 Kw. 
13.400 Ha. S. 
suyu 
20.000 T. 

79.000.000 Kws. 

276.000 Kw. 
199.500 T. 
1 köy 
1.101 milyon 
Kws. 
355.475 Ha. S. 
suyu 

Nihai kapasite 

27.000 Kw. 
13.400 Ha. S. 
suyu 
20.000 T. 

79.000.000 Kws. 

326.000 Kw. 
199.500 T. 
1 köy 
11.101 milyon 
Kws. 
355.475 Ha. S. 
suyu 

Düşünceler 

950 milyon m3 

su iddiharı 

11.201,6 milyon 
ms su iddiharı 

santrallere yapılan yatırım ve bunlardan sağlanan ve sağlanacak faydalar 

750 Kw. 
4,5 milyon 
Kws. 
2.000 Kw. 
8,5 milyon 
Kws. 
6.000 Kw. 
40 milyon 
Kws. 

8.750 Kw. 
53 milyon 
Kws. 

750 Kw. 
4,5 milyon 
Kws. 
2.000 Kw. 
8,5 milyon 
Kws. 
6.000 Kw. 
40 milyon 
Kws. 

15.750 Kw. 
53 milyon 
Kws. 

(S. Sayısı • 49) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No : 1/262 
Karar No : 54 

14 . II . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise 
arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 29 . X I . 1958 tarihli ve 71-827/3209 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
encümenimize havale buyurulmüş olmakla Na
fıa Vekili, Devlet Su işleri Umum Müdürü ve 
Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır olduklan halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğünün 1959 
yılı bütçesini encümenimiz namına tetkik eden 
raportörler heyetinin hazırlamış oldukları ra
por mütalâa edildikten ve Umum Müdürlüğün 
faaliyeti ile alâkalı mevzular üzerinde sorulan 
sualler Hükümet mümessilleri tarafından ce
vaplandırıldıktan ve bu hususta cereyan eden 
müzakerelerden sonra bütçenin fasıl ve madde
lerinin incelenmesine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün câri masraf tertiplerini 
ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen 
yıla nispetle 16 982 428 lira fazlasiyle 29 189 264 
ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvel yekûnu ise 94 044 258 lira fazlasiyle 
479 805 001 lira olarak Hükümetçe tesbit ve 
teklif edilmiş olup ceman 111 026 686 liralık 
artışın aidolduğu fasıl ve maddeler lâyihada 
ayrı ayrı gösterilmiş bulunmaktadır. 

(A/ l ) işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üze
rinde yapılan incelemelerde 306 ncı giyecekler 
faslına mevzu tahsisatın: ihtiyaçtan fazla ve zü-
hulen konulduğu tesbit edilmiş olduğundan bu 
fasıldan 41 500 liranın tenzili, 403 ncü temsil 
masrafları faslına, Karayolları bütçesinin aynı 
faslına mevzu tahsisata mütenazır olmak üzere 
6 000 liranın ilâvesi ve bu sene ihdas edilmiş 
bulunan 448 nci muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imhası faslına mevzu tahsisattan 

10 000 liranın tenzili uygun görülmüş ve bu su-
'retle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu encümenimiz-
ce 29 143 764 lira olarak tesbit ve kabul edilmiş
tir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan tet
kiklerde 791 nci (köylerde halkm yapacağı içme 
sularına yardım) faslına mevzu 18 milyon lira
ya 2 milyon lira ilâvesi uygun görülerek (A/2) 
işaretli cetvel yekûnu encümenimizce 481 805 001 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı bütçesi varidat 
yekûnunu gösteren (B) işaretli cetvelin fasıl ve 
maddeleri üzerinde yapılan tetkik ve müzakere 
neticesinde (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde ya
pılan değişiklikleri karşılamak maksadiyle 8 nci 
Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar faslının 1 
nci yatırımlar dışında kalan masraflar mad
desinden 45 500 lira tenzil ve 2 nci yatırımlar 
maddesine de 2 000 000 lira ilâvesi uygun görü
lerek (B) işaretli cetvel yekûnu 510 948 765 lira 
olarak kabul ve tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, yapı
lan değişikliklerin metine aksettirilmesi dolayı-
siyle tadilen* diğer maddeleri Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cet
vellerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. E. Ünal 

Çorum 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Ankara 
K Akpınar 

h nizli 

Mazbata M. 
izmir 

B. Bilgin 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Diyarbakır 
Y. Gürsel A. R. Karaca H. Turgut 
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Erzincan 

R. Bayındır 

istanbul 
M. Erdener 

Kars 
B. Öcal 

Gazianteb 
E. Cenani 

İzmjr 
D. Akbel 

Kayseri 
0. Kavancu 

İsparta 
T. Ttğh 

Kastamonu 
M. îslâmuğlu 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Nevşehir 
N. önder 

Rize 
M. önal 

Ordu 
Muhalifim 

A. Topaloğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Yozgad 
T. Alpay 

Rize 
/. Akçül 

Sinob 
ö. Özen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Su İsleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 29' 189 264 lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösr 
terildiği üzere 479 805 001 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 508 994 265 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünce 1959 bütçe yılında elde edilecek vari
dat çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tasiline 1959 büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra Vekil
leri Heyeti karariyle kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir, Bu kad
rolar, ertesi yıl Bütçe kanunu lâyihasiyle Türkiye 
Büyük Millet Mecisline sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Su işleri Umum Müdür
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18.XII. 

1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1959 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Devlet Su isleri Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Devİet Su işleri Umum Mü 
dürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar dışında ka
lan masrafları için, bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 29 143 764 lira ve 
yatırım masrafları için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 481 805 001 lira tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Sü işleri Umum Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı masraflarına kar
şılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 510 948 765 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Hü. 

göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları, 
yıları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Vekâ
letince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 8. — Devlet Su işleri Umum Mü
dürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1959 
hinden itibaren mer'idm 

tari-

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

B. E. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A, Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

II. Şaman 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Devlet Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve inh. Vekili 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik' 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. L. Knrdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili 

tmar ve iskân Vekili 
M, Berk 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı 49) 



M. 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

11 

12 

- 34 — 

A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

ikinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları Sfcçık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 

. zammı 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

898 000 
1 843 000 

1 

1 

2 741 002 

130 000 
504 000 

634 000 

470 000 

1 075 000 

1 545 000 

580 000 

10 000 

41 000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

898 000 
1 843 000 

1 

1 

2 741 002 

130 000 
504 000 

634 000 
• 

2 916 890 
| 

8 361 000 

11 277 890 

788 000 

10 000 

41000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

-

898 000 
1 843 000 

1 

1 

2 741 002 

130 000 
504 000 

634 000 

2 916 890 

8 361 000 

11 277 890 

788 000 

10 000 

41 000 
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Tahsisatın nev'i 

Merkez memurları ^doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 
^ 

3 000 
1 500 

65 100 

1959 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

ılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
li ekleriyle artış farkı 
% 1 ek karşılkları 
Emekli ikramiyeleri 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 

ikinci kısım yekûnu 

ı '' '' 

132 280 
24 051 
25 000 
15 000 
4 000 

200 331 

2 100 

5 769 033 

132 280 
24 051 
25 000 
15 000 
4 000 

200 331 

2 100 

15 709 923 

. , .. ^ 

132 28C 
24 051 
25 000 
15 000 
4 000 

200 331 

2 100 

15 709 923 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 

5 000 
7 500 
7 500 

10 000 

5 000 
7 500 
9 375 

13 000 

5 000 
7 500 
9 375 

13 000 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

302 Vilâyetler büro masrafları 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

303 Basılı kağıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üc

retleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Merkez kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
harcırah ve başka masrafları 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 

Fasıl yekûnu 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

12 000 
10 000 
52 000 

10 000 
8 000 
16 000 
6*000 
15 000 
15 000 
70 000 

12 000 
15 000 
61 875 

10 000 
8 000 
16 000 
6 000 
15 000 
15 000 
70 0Ö0 

12 000 
15 000 
61 875 

10 000 
8 000 
16 000 
6 000 
15 000 
15 000 
70 000 

10 000 10 000 10 000 

25 000 25 000 25 000 

25 000 25 000 25 000 
75 000 80 000 80 000 
20 000 20 000 20 000 

145 000 150 000 150 000 

40 000 40 000 40 000 
3 500 48 500 7 000 

15 000 15 000 15 000 
10 000 12 500 12 500 
15 000 33-750 33 750 

20 000 30 000 30 000 

18 000 33 120 33 120 

78 000 124 370 124 370 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraflan ve 
harcırahları 

419 
448 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masrafları 
Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 numa
ralı Kanun gereğince teşekkül 
edecek komisyon azalarına ve
rilecek ücretlerle bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 

30 000 

400 000 

0 

451 

30 000 

400 000 

30 000 

11 
12 

403 
407 

30 
40 

Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme harçları 

3 000 
3 500 

6 500 

405 000 

• 

6 000 

10 000 
20 000 

3 000 
3 500 

6 500 

. 511 245 

6 000 

10 000 
20 000 

3 000 
3 500 

6 500 

469 745 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

400 000 

20 000 
Yayın masraflan 

10 Satın alma ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

-
Fasıl yekûnu 

i (S, Sayısı : 49) 

5 000 
7 000 

12 000 

5 000 
7 000 

12 000 

5 000 
7 000 

12 000 
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Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memle
ketlere gönderileceklerin har
cırah ve masrafları 80 000 224 000 224 000 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 1 500 1 500 1 500 
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve 
masrafları 30 000 67 500 67 500 

Fasıl yekûnu 

Fuar, sergi ve teşhir masraf
ları 
Fuar umumi masrafları 
Sergi ve meşher umumi mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1954 - 1957 yılları borçlan 
1928 - 1953 » » -

Fasıl yekûnu 

31 500 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

569 501 

10 00 

3 000 
200 

3 200 

69 000 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

781 001 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

69 000 

5 000 

1 

5 001 

5 000 

777 001 

10 000 

3 000 
200 

3 200 

Hükme bağlı borçlar 3 000 3 000 3 000 
6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 yılı istikrazı 
% 5 faiz karşılığı 1 339 500 1 287 500 1 287 500 

(S. Sayısı : 49 ) f 



3 9 -

Tahsisatın nev'i 

itfa karşılığı 
Umumi masraflar 
5977 sayılı Kanun gereğince 
temin olunan 25 200 000 do
larlık kredi faizi 
itfası 
Umumi masraflar 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısmı yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 040 000 
2 000 

3 065 600 
1 
1 

5 447 102 

5 463 302 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

1 088 293 
2 000 

9 793 100 
1 
1 

12 170 895 

12 187 095 

Lira 

1 088 293 
2 000 

9 793 100 
1 
1 

12 170 895 

12 187 095 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 5 769 033 15 709 923 15 709 923 
Üçüncü kısım yekunu 405 000 511 245 469 745̂  
Dördüncü kısım yekûnu 569 501 781 001 777 001 
Beşinci kısmı yekunu. 5 463 302 12 187 095 12 187 095 

UMUTYEÎ YEKÛN 12 206 836 . 29 189 264 29 143 764 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satmalmacak taşıtlar 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletmeler döner sermayesi 200 000 200 000 200 000 

(S. Sayısı: 49) 
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h\ M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Jjira, 

786 3132, 4100, 4649, 5259, 5977, 
6089 ve 7030 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak yeraltı 
ve yerüstü su işleri 

11 Yapım ve esaslı onarım mas
rafları 337 270 742 375 000 000 375 000 000 

12 4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınla-. 
una karşı yapılacak korunma 
masrafları (Sürekli onarma
lar) 40 000 60 000 60 000 

20 Makina ve vasıtaların onarımı 5 000 000 20 000 000 20 000 000 
30 Satmalmacak makina, taşıt ve 

vasıtalar 10 000 000 39 000 000 39 000 000 
40 İstikşaf, etüd, proje, aplikas

yon masrafları 6 645 000 15 000 000 15 000 000 
70 İşletme masrafları 7 000 000 10 000 000 10 000 000 

Fasıl yekûnu 365 955 742 459 060 000 459 060 000 

787 Ankara lâğımlarının yapım ve 
bakım masrafları * 30 000 45 000 45 000 

788 Teknik hizmetler muvakkat 
vazife harcırahı 1 575 000 2 500 000 2 500 000 

791 Köylerde halkın yapacağı iç
me su işlerine yardım 18 000 000 18 000 000 20 000 000 

Yatırımlar yekûnu 385 760 742 479 805 001 481 805 001 

i 

(S, Sayısı : 49 ) 
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B - CETVELÎ 

1958' 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

İşletme müesseselerinden alı 
nacak varidat f azlalan 1 800 000 800 000 
Tesis ve ortaklık gelirleri 
Devredilen tesislerden veya 
ortaklıklardan alınacak bedel 
ve paylar • 1 5 000 000 5 000 000 
Hidro - elektrik tesislerinden 
elde edilecek gelirler 0 2 250 000 2 250 000 

Fasıl yekûnu 1 7 250 000 7 250 000 

İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 900 000 2 500 000 2 500 000 
Menkul satış, gayrimenkul sa
tış ve kira bedelleri 50 000 150 000 150 000 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve sair tazminatı ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan 
teminat paraları 85 000 100 000 100 000 
Mütaahhitlere verilecek maki-
na, alet ve edevat, depo ve ara
zi kira bedelleri 35 000 250 000 250 000 
Teberrular ve diğer çeşitli va
ridat 255 000 500 000 500 000 
Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 
Yatırımlar dışında kalan mas
raflar için 10 881 834 17 639 264 17 593 764 
Yatırımlar için 385 760 743 479 805 001 481 805 001 

Pasü yekûnu 396 642 577 497 444 265 499 398 765 

UMUMÎ YEKÛN 397 967 579 508 994 265 510 948 765 

(S. Sayısı: 49) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
* dayanakları 

Nev 'i Tarihi Numarası Ö Z E T t 

Ivanurı 25 .12 .1953 6200 Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü Teşkilât v^ 
Vazifelerine dair olan Kanunun 38 nci maddesi 

Cr. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

2 Kaloriferci 
4 Daktilo (Dil bilir.) 

» 

» (Steno) 
5 Santralci 

Memur 

» 
» 
» 

Kütüphane memuru 
Doktor 
Tevzi memuru 

(> Başhadcme 
Hademe 

Bekçi 

D - CETVELİ 

Aded Ücret ö. 

1 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

• 2 

Yekûn 40 

225 
475 
350 
250 
225 
200 
175 
150 
300 
225 
300 
250 
200 
175 
150 
300 
150 
150 
150 
125 
100 
100 

TAŞRA 
2 Usta 250 

Memuriyetin nev'i 

Usta 
» 

3 Şoför 

Bahçıvan 

4 Daktilo 

5 Memur 

Doktor 
Tahsildar 

» 
Santralci 

6 îşçi 

Bekçi 
» 

Hademe 

i Aded 

2 
3 
2 
4 
6 
3 
10 
5 
1 
2 
5 
5 
10 
8 
8 
10 
20 
10 
2 
1 
10 
10 
18 
10 
15 
5 
10 

Yekûn 196 

Ücret 

200 
175 
150 
250 
225 
200 
175 
150 
200 
150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
175 
150 
150 
125 
150 
125 
100 
125 
100 
125 
100 

(S. Sayısı: 49) 
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E - CETVELİ 

F. M. Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
12 Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara 
yardımcı personelin ücretleri. 

Kanun 
No. 

G - CETVELİ 

3132 
4100 
4649 
5259 l Su işleri için gelecek yıllara geçici yük-
5977 lenmelere girişilmesi hakkındaki kanun-
6089 1ar. 
6425 
6656 
7030 j 

Devlet Su tşleri Umum Müdürlüğü Teş-
6200 kilât Kanununun gelecek yıllara geçici 

yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 37 
nci maddesi * 

(S. Sayısı : 4 t ; 



D. Memuriyetin nev'i 

— 44 — 
L - CETVELİ 

Aded Maaş ! D. Memuriyetin nev'I 

MERKEZ 

6 

8 

9 

10 

12 
13 

5 

8 

9 

Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru (Iht. Mev.) 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Memur 

TAŞRA 

Şube başmühendisi (Yk. Müh.) 
(îht. Mev.) 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 
Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

1 

5 

9 

8 
1 
1 

25 

5 

8 
/ 

7 

70 

50 

40 

35 
25 
20 

80 

50 

40 

10 Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

11 Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

12 Yk. Müh., mühendis veya Fen 
memuru 

10 Ressam 
12 » 
12 Memur 
8 Mesul muhasip 
9 » » 

10 » » 
10 Muhasebe memuru 
11 » » 
12 » » 
10 Veznedar 
11 » 
6 Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 

Müh.) 
7 Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 

Müh.) 
8 Sulama mütahassısı (Yk. ziraat 

Müh.) 

(S. Sayısı: 49) 
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R - CETVELİ 

Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nei maddesini ilgilendiren masraflar 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraflar ile hakem 

ve ilâm ücretleri delil tesbiti ve bilir kişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü masraflar. 

Fasıl 786 - 787 — Yapım ve onarım masrafları 
Yaptırılacak yeni yapı ve esaslı onarım işleriyle bunlar için lüzumlu gayrîmenkullerin kamulaş

tırma, satınalma bedel ve masrafları muhammin ve bilir kişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harç
ları, inşaat ve işletme işlerinde kullanılacak makine, vasıta ve taşıtlarla her türlü atelye tezgâhlan, 
alet ve avadanlıklar, ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit malze
me ve aletin ihtiyaç halinde her zaman evvelden satınalınması, taşınması, kurulması, korunması, 
işletilmesi, onarılması, yedek parçalarının alınması, ekspertiz, ambalaj, sigorta, somaj, ardiye, istal-
ya, vergi, komisyon, faiz, tazminat, resim masrafları ve bu işlerde kullanılacak taşıt vasıtalarının 
her türlü işletme, nakil, muhafaza ve sair masrafları, her türlü taşıt kiralanma giderleri, emane
ten yaptırılacak işlerle, keşif, denet ve sair işlerde ihtiyaç halinde çalıştırılacak her türlü işçi gün
delikleri, yapım, bakım ve işletmelerde çalıştırılacak işçilere hizmetin zaruri kıldığı ahvalde veri
lecek her türlü giyim ve barındırma masrafları ve iş Kanununun gerektirdiği diğer masraflar, mer
kez ve vilâyetlerde ihale veya emanet suretiyle yaptırılacak her inşaata ait geometri, tersim ve he
sap işlerinde ve harita alımında kullanılacak her türlü aletler ve topografik haritalar ile bunlara 
lüzumlu malzeme satmalına bedelleri, bunların işletme, onarma ve korunma masrafları, merkez ve 
vilâyetlerde eksiltmeye çıkarılan işlerin ilân ücretleri, ihale, geçici ve kesin kabul muameleleri ile, 
sözleşme, şartlaşma, birim fiyatları ve projeler için lüzumlu her nevi kırtasiye ve bunların basın 
ve yayın ve nakil masrafları, fennî eserler bürolar dışında kalan binalarda işletme ve iş yerlerinin 
kira bedelleri, bunların ısıtma, aydınlatma, demirbaş eşya ve öteberi masrafları, bu bina iş yerleri
nin telefon kurma ve konugma ücretleri, işe başlama ve açılış törenleri masrafları, her türlü amaç
landırma giderleri, 4772, 5502, 6900 ve 6901 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kazala-
riyle meslekî hastalık, analık ve ihtiyarlık sigortası primleri, ve 203 ncü geçici hizmetliler faslın
dan ücret alan müstahdemlerden iş Kanununun tarifatma uygun iş yerlerinde çalışanların sigorta 
primleri, istikşaf, etüd, aplikasyon, proje, sondaj, iskandil ve proje ihzarı işlerine ait her türlü mas
raflar, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetlerinin masrafları, havadan istikşaf ve harita 
alınması işlerinde lüzumlu her türlü malzeme ve vasıtalarla sair masraflar, bankaya temlik edil
miş olan istimlâk bedellerinin faiz ve diğer her türlü masrafları. 

Fasıl 791 — Köylerde halkın yapacağı içme su işlerine yardım 
Bu yardımın vilâyetlere gönderilip de sarf edil miy en kısmı hakkında 1050 sayılı Muhasebei Umu

miye Kanununun 55 nci maddesi hükmü gereğince muamele olunması ve ertesi yıl bütçelerinde 
aynı mevzua tahsis ve sarf edilmek üzere devri mecburidir, 

(S. Sayısı; 49 ) 
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1958 merkez (E) cetveli 

P. M. 

203 11 

Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 

(Daktilo dil bilir) 
Daktilo 

» 
Avukat 

Servis şefi 

Dosya ve evrak şefi 
Dosya ve tasnif memuru 

Memur 
» 

Gönderme memuru 
idare memuru 
Marangoz 
Teksir memuru 
Topoğraf 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Yekûn 

5 
5 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

60 
5 ayl 

875 
750 
625 
550 
475 
400 
550 
350 
300 
750 
625 
625 
550 
350 
300 
250 
200 
300 
250 
250 
250 
300 
225 
400 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

ık ilâve tediye 

52 500 
45 000 
30 000 
13 200 
5 700 
14 400 
6 600 
8 400 
10 800 
18 000 
7 500 
7 500 
13 200 
21 000 
10 800 

" 6 000 
2 400 
32 400 
9 000 
3 000 
3 000 
3 600 
2 700 
4 800 

331 500 
138 125 

469 625 

(S. Sayın: 4$) 
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1958 yılı ecnebi uzman ve yardımalan 

Tahsisatın nev'i 

Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

Memuriyetin nev'i Aded 

Ecnebi uzman 

Kadro 
ücreti 

Aylık 
tutarı 

Müddet 
(Ay) 

Yıllık 
tutar 

2 
5 
1 

3 500 
3 000 
2 800 

7 000 
15 000 
2 800 

12 
12 
12 

, 84 000 
180 000 
33 600 

8 297 600 
Sözleşmeleri gereğince harice trans
fer edecekleri 1/3 istihkaklarının dö
viz farkını karşılamak üzere ilâvesi 
gereken meblâğ 220 950 

Yardımcı personel 
Teknisiyen 

» 
» 

İktisatçı 
Ziraatçi 
Sekreter (Dil bilir) 

T> » » 

Memur • » »• 
% 
» 
* 

2 
4 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
3 

28 

875 1 
750 3 
625 1 
750 
750 
625 1 
550 1 
550 1 
475 1 
350 1 
300 1 

750 
000 
875 
750 
750 
250 
650 
100 
425 
400 
900 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
1.2 

5 aylık tahsisat 

Ecnebi uzmanlar 

Yekûn 

518 550 

21 000 
36 000 
22 500 
9 000 
9 000 
15 000 
19 800 
13 200 
17 100 
16 800 
10 800 

190 200 
79 250 

269 450 
518 550 

788 000 

(S. Sayısı: 49 ) 



Devre: XI Kt\ 
içtimaa S. SAYISI : OU 

1959 Yılı 

Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M. 
Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1959 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası ( 1 / 2 6 5 ) 

T, c. ~~~ "~~"": ;"'"" 
Başvekâlet 29 Kasım 1953 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 826/3208 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 28 . XI . 1958 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
. - • - • • . -,", 5 'r '••*•',." A . Menderes 

Masraf Bütçesi Esbabı Muoibesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1959 yılı cari masrafları 1958 yılına nazaran 
189 197 lira fazlasiyle 1 906 631 lira olarak tesbit edilmiştir. Fazlalık haddizatında 203 695 lira 
ise de muhtelif tertiplerden geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 14 498 lira düşülünce 
hakiki fazlalık yakarda belirtildiği veçhile 189 197 lira/lan ibaret bulunmaktadır. 

Hizmetin itasına yetecekleri tahmin olunan fa sulardaki tahsisatlar geçen yılın aynı olarak tek
lif edilmiştir. 

Fazla ve noksanların alâkalı tertipleriyle mucip sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 
Fazlalar: . ; • - - • % 

Lira 

53 125 201 nci faslın 12 nci vilâyetler memurları maaşları maddesinde olup yıl içinde vukubulan 
ferfilerle ödenmekte bulunan üst dereceler farklarından doğmuştur. 
Hesabı: 

311 400 Fiili kadronun yıllığı ' * 
4- 56 100 ödenmekte bulunan üst dereceler farklarının yıllığı 

367 500 
4- 153 125 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

520 625 1959 yılı teklifi 
467 500 Geçen yılın tahsisatı 

53 125 Zammedilen fark 
. r ..* • ' i r ı ı ı , , i 

(S. Sayısı: 50) 



- 4 
Fazlalar 

Lira 

6 430 202 nci faslın 21 nci merkez hizmetlileri ücreti maddesinde olup cetvele ilâve olunan 175 
lira ücretli bir gece bekçisi kadrosundan doğmuştur. 
Hesabı : 

42 150 Kadronun yıllığı 
+ 17 280 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

59 430 1959 yılı teklifi 
53 000 Geçen yılın tahsisatı 

6 430 Zammedilen fark 

17 450 202 nci faslın 22 nci (Vilâyetler hizmetlileri ücreti) maddesinde olup kadroda vâki deği
şiklikten münbaistir. 
Hesabı : 

277 800 1958 kadrosunun yıllığı 
4- 20 400 Eklenen kadroların yıllığı (Ateşçi : 2 X 175, itlaf ıf ar teknisiyeni 6X 225) 

298 200 
23 400 Tenzil olunan kadroların yıllığı (Gemi adamı : 2 X 150, 7 X 125, işçibaşı 

1 X 150, işçi 5 X 125) 

274 800 
+ 112 650 6211 ve 6675 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tahsisat 

387 450 1959 yılı teklifi 
370 000 Geçen yılın tahsisatı 

17 450 Zammedilen fark 

2 000 206 nci faslın 12 nci (Vilâyet memurları çocuk zammı) maddesindedir. Halen zamma 
müstahak 153 çocuk mevcudolup bunların yıllık hakedişleri 18 360 liradır. Fazla,, yıl 
içinde doğacak çocuklar içindir. 

1 600 209 ncu faslın 11 nci maddsinde olup maaş ve ücretler faslmdaki tahavvüldeıı meydana 
gelmiş kanuni bir artıştır. 

290 209 ncu faslın 12 nci maddesinde olup kanuni bir artıştır. 
1 000 209 ncu faslın 14 ncü maddesinde olup kanuni bir artıştır; 
8 300 211 nci gece pratika ücreti faslında olup ödenmekte olan ücretlere yapılan zamda» 

tahassul etmiştir. 
8 500 301 nci faslın kırtasiye, öteberi, aydınlatma ve ısıtma maddelerinde olup bu tertip

lerin mevzularına dâhil maddeler fiyatlarındaki artıştan tahassul etmiştir. 
14 500 302 nci faslın kırtasiye, öteberi, aydınlatma ve ısıtma maddelerinde olup bu ter

tiplerin mevzularına dâhil maddeler fiyatlarındaki artıştan tahassul etmiştir. 
5 000 303 ncü fasılda olup baskı fiyatlarının yükselmesi neticesinde yapılmış bir zamdır. 
7 500 305 nci kira faslında olup halen merkez ve idare ittihazı için kira ile tutulan bi

nalara yıl içinde tutulacak binalar için artırılmıştır. 

( S . Sayısı : 50 ) 
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Noksanlar 

Lira , . 
I 

25 000 306 nçı giyecekler faslında olup elbiselik kumaş ve malzeme ile diğer giyim eşyası 
fiyatlarında vuku bulan ayarlama ve dikiş ücretlerindeki vâki artıştan tahassui eyle
miştir. . 

8 500 307 nci harcırahlar faslının maddelerinde olup nakliye ücretlerinde vâki artış dola-
layısiyle asgari bir hesapla bu miktar artırılmıştır. 

2 000 308 nci tedavi masrafları faslında, olup harcırah tarifeleriyle ilâç fiyatlarındaki ar
tış neticesinde yapılan bir zamdır. 

37 500 309 ncu faslın vilâyetler taşıtları işletme ve onarma maddelerinde olup akar yakıt 
fiyatlarındaki ayarlama ve tamir malzemesi fiyatlarındaki artıştan tahassui etmiştir. 

2 500 414 ncü fasılda olup nakliye ücretlerindeki artış neticesinde bu miktar zammedil-
miştir. 

2 500 448 nci fasılda olup 6696 sayılı Kanunun 7 nci maddesine tevfikan konulmuş bir tah
sisattır. 

203 695 Yekûn 

11 900 202 nci faslın 2 nci (Merkez memurları ücreti) maddesinde olup tasarruf mülâhazasiy-
le (L) cetveline alman 2 ücretli kadrodan münbahistir. 

2 598 502 nci fasılda olup ödenecek borç olmamasından dolayı tenzil edilmiştir. 

14 498 Yekûn 

Yatırımlar bütçesi esbabı mucibesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1959 yılı yatırım masrafları hizmetin ifasına 
yeteceği düşüncesiyle 310 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1959 yılı varidatı 1958 yılma nazaran 189 197 
lira fazlasiyle 2 216 631 lira olarak tahmin edilmiştir. Fazlalık haddizatında 351 096 lira ise de 
bu miktardan geçen yılın tahsisatına nazaran tenzil olunan 161 899 lira düşülünce hakiki fazla
lık yukarda belirtildiği üzere 189 197 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların alâkalı tertipleriyle mucip sebepleri aşağıdadır. 
Fazlalar 

Lira 

75 000 1 nci faslın 1 nci (Sıhhiye Resmi) maddesindedir. Son aylarda boğazlardan transit 
geçen gemilerin adedinde vâki artıştan bu miktar fazlasiyle resim tahsil edileceğinin 
tahminine binaen artırılmıştır. 

4 000 2 nci faslın 3 ncü (Çeşitli varidat) maddesinde olup eski yıllar tahsilâtına nazaran 
artırılmıştır. 

272 096 4 ncü (Geçen yıldan devredilecek nakit) faslmdadır. Bütçenin muhtelif fasıllardan 
olan tasarruflar dolayısiyle bu miktar fazla devredileceği tahmin edilmiştir. 

351 096 Yekûn 

(S. Sayısı : 50) 
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Noksanlar 
, lira 

10 939 1 nci faslın 3 ncü (Bulaşık Resmi) maddesinde olup tahsilat ve ameliyat sey
rine göre tenzil olunmuştur. 

150 000 3 ncü (Umumi bütçeden yardım) faslında olup umum müdürlük varidatm-
daki artış, neticesinde bu miktar tenzil edilmiştir. 

960 2 nci faslın 4 ncü maddesinde olup Izmitte kira getiren bir binanın istim
lâki dolayısiyle tenzil edilmiştir. 

161 899 Yekûn 

NOT i 

Raporu Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Bütçe raporu İle beraberdir. 

(S. Sayım : 50) 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 26. / . 1959 
Esas No : 1/265 
Karar No : 37 

Yüksek Reisliğe 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1959 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek 
Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince kararlaştı
rılıp Başvekâletin 29. X I . 1958 tarihli ve 
71-826/3208 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla 
Sıhhat ve içtimai Muaveniet Vekili, Hudut ve 
Sahiller Sıhhat ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî 
Kontrol Umum Müdürleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Umum Müdürlüğün 1959 malî yılı bütçesi ile 
birlikte Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti büt
çesini tetkik eden raportörlerimizin vermiş ol
dukları müşterek rapor tetkik edildikten ve 
Umum Müdürlüğü alâkalandıran mevzular üze
rinde sorulan sualler Hükümet mümessilleri tara
fından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl 
ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 1959 malî yılı masraf 
tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel ye
kûnu geçen yıla nispetle 189 197 lira fazlalıkla 
1 9Ö6 631 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif 
edilmiş olup fasıllar üzerinde görülen artış ve 
eksilişlerin mucip sebepleri Hükümet gerekçesin
de her fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve 
izah 'edilmiş olup encûmenimizce yapılan tetkik 
sonunda mevzu tahsisatların ifasi muktazi hiz
metlere kifayet edeceği müşahede edilmiş oldu
ğundan (A/l) işaretli cetvel yekûnu Hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün varidatını gösteren (B) 
işaretli cetvel yekûnu da 189 197 lira fazlalıkla 
2 216 631 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tes
bit edilmiş olup bu varidat 1 332 500 lirası tah
sil olunan resimlerden, 59 168 lirası çeşitli vari
dattan, 50 000 lirası umumi bütçeden ayrılan 
tahsisattan ve 774 963 lirası da geçen yıldan 
devrolunan nakid mevcudundan tahassul etmekte 

olup bu tahmin ve etsbit encûmenimizce de ay
nen kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Hudut ve Sahüler Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulu
nan cetvellerle birlikte Hükümetin teklifi veç
hile encûmenimizce de aynen kabul edilmiş ol
makla Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
//. îmre 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

B. Bilgin 
Adana 

Muhalifim 
R. Tekeli 
Antalya 

K. Akmanlar 
Artvin 

Y. Gümüşel 
Bolu 

S. Bilir 
j . 

Çorum 
H. Bulgurlu 
Diyarbakır 
H. Turgut 
Erzincan 

R. Bayındır 
istanbul 

M. Erdener 
istanbul 

N. N. Yücel 
Kars 

Muhalifim 
B. öcal 

Reisvekili 
Muğla 

N. Özsan 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Ankara 
Muhalifim 
/. Seçkin 
Artvin 

ll.^Çeltikçioğlu 
Balıkesir 

M. ff. Timurtaş 
Çankırı 

Muhalifim 
F. Arkan 

Denizli 
A. R. Karaca 

Edirne 
M. Sarol 
İsparta 
T. Tığlı 
istanbul 

N. Kırşan 
izmir 

D. Akbel 
Kastamonu 

M. Islâmoğlu 

K&Sayı»:») 
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Kayseri 

0. Kavuncu 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Manisa 

8. Mthçtoğlu 
Nevşehir 
İV. Önder 

Kırşehir 
F. Yalçtn 

Konya 
M. Bağrtaçik * 

Maraş 
E. Soysal 

Niğde 
R. Gürsoy 

Rize 
H. Agun 

Rize 
M. Önal 

Sinob 
ö. önen 

Yozgad 
T. Alpay 

Rize 
/. AJcçal 

Siird 
M. D. Smlp 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Zonguldak 
H. Timur 

(fc. Şa$ütt : SÖj 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1959 yılı bütçe kanunu layihası 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 906 631 lira ve ya
tırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 310 000 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1959 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 216 631 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1959 bütçe yılında elde 
•edilecek varidat çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatan tarh vo 
tahsiline '1959 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller 'Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlerine ait kadrolar bağlı, (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13.V.1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterlenler 1959 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1958 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçları 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasl.i 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir. 

1928 - 1957 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1959 yılı 

bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 neü kısım fasılları ile yatırım • fasılları baki
yelerinden eski yıllar borçları faslına Maliye 
Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLl 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1959 yılı bütçe kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 50 ) 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanını 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekilleri 
memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 

Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şamam, 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Sanayi Vekili 

imar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkattı 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sili. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kvrdar 
Ziraat Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

Bas. - Yay. ve Turz Vekili 
8. Somuncuoğlu 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 

S. Ataman 

B. & 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 50 ) 
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A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık ma
aşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

1958 
Yı l ı 

tahsisatı 
Lira 

141 500 
467 500 

1 

1 

609 002 

22 950 
7 650 

53 000 
370 000 

453 600 

3 000 

19 000 

1 000 

2 000 

2,000 

3.000 

1959 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

141 500 
520 625 

1 

1 

662 127 

11 050 
7 650 

59 430 
387 450 

465 580 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 , 

2 000 

3 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

141 500 
520 625 

1 

1 

662 127 

11 050 
7 650 

59 430 
387 450 

465 580 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

2 000 

3 000 

Fasıl yekûnu 30 000 32 000 32 000 

( S. Sayısı : 50 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen * kabul edilen 
Lira Lira 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş ke-

210 

211 

221 

301 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı 

Gece Pratika ücreti 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Merkez daireleri büro masraf
ları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

42 280 
7 690 

27 500 
2 500 

24 940 

104 910 

1 500 

47 320 
84 000 

1 330 333 

1 500 
2 000 
4 000 
4 000 
1 500 
5 000 

18 000 

43 880 
7 980 

27 500 
3 500 

24 940 

107 800 

1 500 

55 620 
84 000 

1 408 628 

3 000 
2 000 
4 000 
8 000 
2 000 
7 500 

26 fî€0 

• 43 880 
7 980 

27 500 
3 500 

24 940 

107 800 

1 500 

55 620 

84 000 

1 408 628 

3 000 
2 000 
4 000 
8 000 
2 000 
7 500 

26 500 

( S. Sayısı : 50 ) 
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F. 

302 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

Tahsisatın nev'i 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masraflara 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1958 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
2 500 
5 000 

10 OOO 
6 000 
9 000 

35 500 

1959 yüı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
2 500 
5 000 

15 000 
7 500 

15 000 

50 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
2 500 
5 000 

15 000 
7 500 

15 000 

50 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 10 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücret

leri 2 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf üe-

15 000 

2 000 

15 000 

2 000 

305 
306 
307 

308 

21 
22 

10 
20 
40 

11 
12 

retleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

» — 
Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun mucibince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

3 000 
2 200 
5 000 

12 200 

17 500 
25 000 

4 000 
10 000 
2-000 

16 000 

1 500 
3 000 

4 500 

3 000 
2 200 
5 000 

12 200 

25 000 
50 000 

6 000 
12 500 

6 000 

24 500 

1 500 
5 000 

6 500 

3 000 
2 200 
5 000 

12 200 

25 000 
50 000 

6 000 
12 500 
6 000 

24 500 

1 500 
5 000 

6 500 

(S. Sayısı : 50) 
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F. M. 

309 
31 

32 

Tahsisatın nev'i 

Taşıt masraf lan 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

42 500 

50 000 

92 500 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

65 000 

65 000 

130 000 

65 000 

65 000 

130 000 

310 Pasdf korunma masrafları 

Üçüncü kısım yekûnu 231 201 339 701 339 701 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

407 G-eriverilecek paralar 1 500 1 500 1 500 
408 2490 sayılı Kanun gereğince 

artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verile-

412 
414 

417 
418 
419 
421 

10 
20 

30 
40 

cek huzur ücreti 
îlâç ve lâboratuvar masrafları 
Eşya taşıma, ambalaj, sigorta 
masrafları 
Vergi ve resimler 
Para taşıma masraf lan 
Mahkeme masrafları 
Sağlık temizleme masrafları 
Tahaffuzhane masrafları 
/Temizleme malzemeleri ve işçi 
masrafları 
Bakteriyoloji evleri masrafları 
Sınır ve kıyılarda çıkacak bu- , > 
laşıcı hastalıkları önleme mas
rafları 

•••-•••" -• ~ • • ? * * " ? * * ' $ r » ' W ' ' a $ 

Fasıl yekûnu 

1 000 
1 000 

5 000 
8 500 
1 000 
2 000 

30 000 

40 000 
15 000 

40 000 

125 000 

1 000 
1 000 

7 500 
8 500 
1 000 
2 000 

30 000 

40 000 
15 000 

- . 

40 000 

125 000 

1 000 
1 000 

7 500 
8 500 
1 000 
2 000 

30 000 

40 000 
15 000 

40 000 

125 000 
.•vfijftjti 

(S. Sayısı : 50) 
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p. M. Tahsisatın nev'i 

1958 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1959 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

448 Muhafazasına lüzum kalmıyan 
evrak ve vesaikin imha edil
mesi hakkındaki 6696 sayılı 
Kanun gereğince teşkil edile
cek komisyon azalarına verile
cek ücretler, ve bu kanun ge
reğince yapılacak hizmetler 
karşılığı 

451 Yaym masrafları 
10 Satmalına ve abone 
20 Başka (ber çeşit masraflar 

454 

800 
100 

2 500 

800 
100 

2 500 

* 800 
100 

Fasıl yekûnu 

Sigorta masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

900 

5 000 

150 900 

900 

5 000 

155 900 

900 

5 000 

155 900 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 G-eçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

2 400 2 400 2 400 

10 
20 

1954 - 1957 yılları borçlan 
1928-1953 » ' » 

Fasıl yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısmı yekûnu 
Beşinci kısmı yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 000 
600 

2 600 

5 000 

1 330 333 
231 201 
150 900 

5 000 

1 717 434 

1 
ı 
2 

2 402 

1 408 628 
339 701 
155 900 

2 402 

1 906 631 

1 
1 

2 
• 

2 402 

1 408 628 
339 701 
155 900 

2 402 

1 906 631 

( S. Sayısı : 50) 
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Â/2 - CETVELİ 

1958 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

Yatırımlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 150 OOO 150 000 150 000 
Bina yapımı ve satınalma 70 OOO 70 000 70 000 
Satmalmacak taşıtlar 90 000 90 OOO 90 000 

Yatırımlar yekûnu 310 000 310 000 310 000 

( S. Sayısı : 50 ) 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1968 1959 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

Birinci kısım 

Resimler 
Sıhhiye Resmi 
Kaplı Patente 
Bulaşık Resmi 

1 225 000 
7 500 

35 939 

1 300 000 
7 500 

25 000 

1 300 000 
7 500 

25 000 

Fasıl yekûnu 1 268 439 1 332 500 1 332 500 

Birinci kısım yekûnu 1 268 439 1 332 500 . 1 332 500 

îkinci kısım 

Çeşitli varidat 
Para cezası 
Satılacak mallar bedeli 
Çeşitli varidat 
Gayrimenkullar varidatı 

Fasıl yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım 

2 500 
5 500 

11 000 
37 128 

56 128 

56 128 

2 500 
5 500 

15 000 
36 168 

59 168 

59 168 

2 500 
5 500 

15 000 
36 168 

59 168 

59 168 

Umumi bütçeden yardım 
Geçen yıldan devrolunacak na
kit 

Üçüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

200 000 

502 867 

702 867 

50 000 

774 963 

824 963 

50 000 

774 963 

824 963 

2 027 434 2 216 631 2 216 «631 

( S. Sayısı : 50 ) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 21 
13 

31 

31 

18 

10 

30 

Tarihi 

. 4 . 1340 

. 12 . 1935 

. 7 . 1936 

. 7 . 1936 

6 . 1947 

6 . 1949 

6 . 1954 

Numarası 

500 
2864 

3057 

3058 

5115 

5435 

6426 

Ö Z E T İ 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist Gemilerden Alman Resimlerden Bâzılarının* 
Affına ve Bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanu
nun 1 nei maddesine 1 fıkra eklenmesine dair Ka
nun. 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanona. 
ek kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
ki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair 
Kanun 

D - OETVEÜ: 

o. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ HİZMETLİLERİ 

4 Daktilo 
» 

6 Başhademe 
Hademe 
Kapıcı 
İŞÇİ 

Gece bekçisi 
» » 
» » 

Dağıtıcı 
1 Başmakinist 
2 Kaloriferci 

1 Usta 

Aded 

Rl 

2 
1 
1 

1 
6 
1 
1 

1 
-I 

1 
1 
1 

1 

1 

2 

21 

Ücret 

175 
200 
150 

175. 
125 
125 
125 

175 

150 
125 
175 

400 

175 

225 

G. 

1 

3 

6 

3 
2 

6 

Memuriyetin nev'i 

VİLAYETLER HİZMETİ 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
Şoför 
İŞÇİ 
Hademe 
Hastabakıcı 
Usta 
Kaloriferci 
Tahaffuzhane kapıcısı 

» gecebekçisi 
» başbahçıvancı 
» bahçıvancı 
» kalorifercisi 

Aded 

ÂLERÎ 

1 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

38 

Ücret 

300 
200 
175 
150 
125 
175 

,225 
125 
125 
125 
175 
175 
175 
150 
200-
125 
200> 

( S. Sayısı : 50 ) 
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Memuriyetin nev'i 

Koruyucular 

Başkoruyucu 
Başkoruyucu 
Koruyucu 
Transit koruyucusu 

. Aded 

1 
15 
38 
8 

62 

Deniz nakil vasıtaları adamları 

Kaptan 
» 
» 

D. 

1 
2 
2 

L 

Ücret 

225 
150 
125 
125 

350 
300 
250 

G. 

6 

1 

Memuriyetin nev'i 

Kaptan 
» 

Gemi adamı 

» » (ateşçi) 
3» » 

îtlâfıfarcûar 

Itlâfıfar teknisiyeni 

- CETVELİ 
Memuriyetin nev'i Aded Maaş j 

13 

13 
14 

İkinci sınıf sahil sıhhiye ida
resi memuru 
Tephirei 
Sıhhat zabıta memuru 

1 
3 
5 

20 
20 
15 

Ücret 

6 Makina mühendisi 
8 Avukat 

400 
300 

(S. Sayısı : 50) 
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R CETVELİ 

(Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı (E) işaretli 
cetveldeki formül aynen tatbik oilunur.) 

Fasıl 306 — Giyecekler 
Pratika ve kara nakil vasıtalariyle tahaffuzhaneler personeli ve gece bekçilerine verilecek lâstik çiz

me, yağmurluk, yün fanila, gocuk ve saire gibi giyim eşyası da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

Deniz ve kara taşıt ve pratika vasıtalarının sigorta paralariyle bunlara alınacak her nevi demir
baş eşya ille mefruşatın paraları, lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak vasıtaların kira paraları da 
bu tertipten ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının tebdil veya tamirleri ve gereken makine, tekne ve saire gibi 

aksamının bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Sağlık temizleme masrafları 
Madde 10 — Tahaffuzhaneler masrafları 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan fakir yolcuların iaşe masrafları ile bunlardan 
vefat edenlerin cenaze defin paraları da bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Temizleme malzemeleri ve işçi masrafları 
Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları da bu 

tertipten Ödenir. 

Fasıl 701 —- Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Tahaffuzhaneler su tesisatının tamir ve sair masrafları ile iskelelerin tamir bedelleri 

ve ilân ücretleri ve diğer her nevi masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Bina yapımı ve satınalma 
Bina yapmak maksadiyle satmalın a cak arsaların bütün masrafları ile yeniden yapılacak 

bina ye iskelelerin bilcümle inşa masrafları ile ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 — Taşıt satınalma 
Yaptırılacak veya satmalmacak kara, deniz taşıt ve pratika vasıta ve motorlarının paralariyle 

ilân ücretleri ve sair masrafları bu tertipten ödenir. 

( S . Sayısı : 5 0 , 



Devre: XI 
İçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu Kanuna 
ek 5595, 5986 ve 7155 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde 
dağişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/226) 

T. C. 
Başvekâlet 11. X . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 773/3753 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îera Vekilleri Heyetince 19.VIII.1958 
tarihinde kararlaştırılan 5239 sayılı Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanuna 
ek 5595, 5986 ve 7155 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasının, esbabı muçibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

4936 sayılı Üniversiteler Kanunu kabul edildikten sonra, Üniversitelerin teşkilât kadrolarını yeni 
duruma uydurmak maksadiyle iki yıl kadar süren tetkikler neticesinde hazırlanıp yürürlüğe konu
lan 6 Temmuz 1948 tarihli 5239 sayılı Ankara Üniversitesi teşkilât Kanunu on yıldan beri tatbik edil
mektedir. 

Bu tatbikat neticesinde elde edilen tecrübelere ve ortaya çıkan ihtiyaçlara göre, yürürlükteki kad
rolarda bâzı değişiklikler yapılması zarureti belirmiştir. 

Filvaki; yürürlükteki teşkilât kanunları hazırlanırken yüksek maaş derecelerindeki öğretim üyele
rinin sayısı mahdut idi, bilâhara Üniversiteye intısabetmiş olan genç unsurlar, son yedi, sekiz yılda, 
hemen hemen aynı tarihlerde aynı maaş derecelerine ulaşmışlardır. Bu öğretim üyelerinden çoğu, 
bulundukları kadrolarda iki üst dereceye yükselmişlerdir. Bir kısmı işgal ettikleri kadrolarda iki 
üst derece aldıktan sonra, tıkanıklık dolayısiyle, üç ve daha fazla yıldan beri terfi edememekte
dirler. 

Bu vaziyet, doçentlik, hattâ asistanlık kadroları için de varittir. Zira tatbikat hayatından asis
tanlığa gelen ve eylemsiz doçenlikten eylemli doçentliğe tâyin edilen gençler, ekseriya 40 - 60 lira 
aylığı çoktan almış bulunuyorlar. Hele Tıp ve Veteriner gibi ihtisas müddeti uzun, Hukuk, Siyasal 
Bilgiler ve Ziraat gibi tatbikat hayatından eleman toplamaya mecbur Fakültelerin genç elemanları 
asistanlık ve doçentlik kadrolarının yüksek derecelerine, daha Üniversiteye intisabederken ulaşmış 
bulunmaktadırlar. 

Üniversite öğretim meslekini cazip ve mergup hale getirmek gayesiyle eylemli doçentliğe tâyin 
edilenlerin aylıkları, 3656 sayılı Kanuna göre almaya müstahak oldukları derecenin bir üstüne, Üni
versiteler Kanununun 19 ncu maddesi uyarınca, yükseltilmesi gerektiği halde, 7 nci ve daha yukarı 
derecede münhal kadro bulunmadığından Üniversiteler Kanununun mezkûr hükmü ekseriya yerine 
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getirilememektedir. Getirilmesini temin maksadiyle 7 nci ve daha yukarı derecedeki doçentlik kad
roları artırılmış, 8 nci derecedeki kadrolar azaltılmıştır. 

Üniversite dışında çalışırken doçentlik imtihanını vermiş ve bu unvanı kazanmış kıymetli bilgin
lerin Üniversiteye intisaplarına kadro müsaadesizliği mâni olmaktadır. Meselâ muntazam terfi ede
rek kısa zamanda 100, hattâ 125 liralık derecelere yükselmiş bâzı hâkimler, nadiren genç hekimler 
doçentlik imtihanına ginnek hususunda tereddüdetınekte ve bunlardan doçentlik payesini kazanmış 
olanlardan Üniversiteye pek azı geçmektedirler. Çünkü, doçentliğin yüksek dereceli kadroları bu işe 
daha evvel girmiş meslektaşları tarafından işgal edilmiş bulunduğundan, yeni gireceklere, ancak 50 - 60 
liralık doçentlik kadroları verilebilmektedir. 

Asistanlık, doçentlik ve profesörlük kadrolarının yüksek derecelerindeki bu sıkışıklık ve hattâ tı
kanıklık, had bir safhaya girmiş'iken, alt dereceli kadrolar, ya (L) cetvelinde tutulmakta, yahut ta
lip zuhur eder ihtimaline binâen münhal kalmaktadır. 

Genç ilim mensupları tarafından asistanlığın cazip telâkki edilmeyişinin bir sebebi de; Devlet teş
kilâtında esasen ihraz eyledikleri derecelere uygun kadroların Üniversite asistanlığında temin edile-
memesidir. Bu sebepten aylığı yükselmiş olan değerli elemanlar üniversiteye intisabedememektedir. 

Binaenaleyh, öğretim üyeleri ve yardımcıları kadrolarında bu bakımdan bir ayarlama yapılması 
zarureti bir müddetten beri şiddetle duyulmakta idi. Yüksek derecelerdeki tıkanıklığı gidermek için 
bu kanuna bağlı kadro cetvellerinde yapılan ayarlama, gerek teşkilât kanununun, gerekse bütçeye-
fuzulen yüklenen küçük dereceli kadroları kaldırmak suretiyle icra edilmiştir, tlâve edilen kadrolar 
(2), kaldırılan kadrolar (1) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. 

Üniversitenin her yıl biraz daha artan öğrenci ve personel sayısı, fazlalaşan bütçe yekûnları; 
idare kadrolarında çalışanlara ağır ve külfetli vazifelerin yüklenmesine sebebolmuştur. 

Üniversitedeki ilmî faaliyet ve öğretim hizmetlerinin genişlemesi, iş hacminin da artmasını mucih-
olmuştur. Artan is hacmim karşılamak kaliteli idare âmirleri bulmak, bahusus üniversite ve fakülte 
kütüphanelerini lâyıkiyle teşkilâtlandırıp faydalı bir şekilde işletebilmek için, ilgili kadroların bâ
zılarım yükseltmek, bâzılarının da sayılarım artırmak lâzımgelmiştir. 

Muvakkat maddeye gelince: Bu kadro ayarlamaları dolayısiyle Ankara üniversitesinin 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin kaldırılmasını, yerine bağlı (3) numaralı cetvelin konul
masının sağlamak maksadını istihdaf etmektedir. 

Bu kanunun tahmil ettiği munzam külfetin 1958 malî yılı bütçesinde yapılacak tasarruflar ile 
tamamen karşılanması mümkün bulunmaktadır, 

( S. dayısı ; 59 ) 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 
Esas No. 1/226 

Karar No. 3 

•..<m M . xu, mş 

Yüksek Beisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «Ankara 
üniversitesi Kuruluş kadroları kanunu ile bu 
kanuna ek 5595, 5986 ve 7155 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerde, değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası» üzerinde .Maarif ve Maliye ve
kâletleri mümessilleri de hazır bulundukları hal
de gerekli müzakereler yapıldı. 

Lâyiha, Ankara Üniversitesine ait kadrola
rın artırılması ve yükseltilmesini tazammun et
mektedir. 

On yıldan beri tatbik edilmekte bulunan 
6 Temmuz 1948 tarih ve 5239 sayılı Ankara Üni
versitesi teşkilât kanunundaki kadrolar aded 
ve derece itibariyle bu günün ihtiyaçlarına ki
fayet etmez hâle gelmiştir. Zira bu gün Anka
ra Üniversitesi müessese, hizmet elemanı ve 
talebe sayısı itibariyle büyük bir inkişaf göster
miş bulunmaktadır. Yeni hizmetlere kadro te
mini ve terfii hak etmiş olan kimselerin zama
nında terfi ettirilmesi kanuni bir icap olduğu 
gibi, kıymetli elemanların serbest sektöre kay
maması ve müessese bünyesine kaliteli ilim ve 
idare adamlarının alınabilmesi için müessese 
hizmetlerinin cazip hâle getirilmeleri bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Lâyiha, yukarda zikredilen sebeplerle, esas 
itibariyle eneümenimizce muvafık mütalâa edil
mişse de aşağıda mucip sebepleriyle birlikte gös
terilen değişikliklerin yapılmasına da lüzum gö
rülmüştür : 

1. Vazifelerinin ehemmiyet ve mahmuliyeti 
dolayısiyle bütün fakültelerin büro. şefi kadro

ları 50 den 60 a çıkarılmıştır. 
2. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi kad

rolarına ihtiyaç dolayısiyle, 
a) 7 aded 100 liralık profesör; 
b) 3 aded 50 liralık asistan; 
c) 2 aded 40 liralık asistan; 
kadrosu ilâve edilmiştir. 
3. Fen Fakültesi kadrolarına ihtiyaç dola

yısiyle : 

a) 1 aded 150 liralık profesör kadrosu ilâ
ve edilmiştir. 

4. Hukuk Fakültesi kadrolarına ihtiyaç do
layısiyle : • 

a) 1 aded 150 liralık profesör kadrosu ilâ
ve edilmiştir. 

5. Tıp Fakültesi kadrolarına ihtiyaç dola
yısiyle : 

a) 5 aded 150 liralık profesör; 
b) 4 aded 125 liralık profesör; 
e) 25 aded 15 liralık hemşire yardımcısı 

kadrosu ilâve edilmiş ve 
d) 12 aded 30 liralık hemşire kadrosu kal

dırılmıştır. 
6. Hastanelerde esasen bir başhemşire mev-

cudolduğundan iltibasa mahal verilmemesi için 
„bu kadro kanunununda «Başhemşire» tâbiri 
«Hemşire» olarak değiştirilmiştir. 

7. îşinin mahiyet ve ehemmiyeti dolayısiyle 
hastane dahiliye müdürü unvanı «Başhekim» 
olarak değiştirilmiş ve kadrosu 90 dan 100 e çı
karılmıştır. 

8. Aynı sebeple dahiliye müdür muavini
nin unvanı da «Başhekim muavini» olarak de
ğiştirilmiş ve tabip olması şartı kabul edilmiş
tir. . 

9. Veteriner Fakültesi kadrolarında ihtiyaç 
dolayısiyle : 

a) 3 aded 150 liralık profesör; 
b) 2 aded 125 liralık profesör kadrosu 

ilâve edilmiştir. 
10. Ziraat Fakültesi kadrolarına ihtiyaç 

dolayısiyle : • •-
a) 4 aded 150 liralık profesör; 
b) 5 aded 125 liralık profesör kadrosu ilâ

ve edilmiştir. 
11. Lâyihanın meriyet tarihi, bütçe zarureti 

dolayısiyle 1 . IIİ ,'1959 olarak değiştirilmiştir. . 
Eneümenimizce ittifakla kabul edilen bu ka

nun lâyihası havalesi gereğince Bütçe Encüme-

(S. Sayısı : 59 ) 
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nine sevk edilmek üzere Yüksek 
ile sunulur. 
Maarif En. Reisi M. M. 

Rize Bursa 
A. Morgu H. Ülman 
Afyan İsparta 

0. Kökten A. Lâtifaoğlu 

Reisliğe saygı 

Kâtip 
tçel 

S. Göknar 
İstanbul 

M. F. Giirtunca 

izmir 
P. Anburun 

Mardin 
Ş. Dursun 

Konya 
//. Â. Keymen 

Trabzon 
M. B. Tarakçıoğlu 

Van 
A. Altınkaynak 

Kars 
R. İlker 

Tunceli 
P. Ülkü 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/226 
Karar No. 29 

19 .1 . 1959 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları Kanu
nu ile bu kanuna ek 5595, 5986 ye 7155 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişlfejik yapılması 
hakkında Maarif Vekâletince hazırlanan ye Yük
sek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince karar
laştırılıp Başvekâletin 11 . X . 1958 tarihli ve 
71-773/27.53. sayılı tezkeres ile gönderilen kanun 
lâyihası Maarif Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla Üniversite 
Rektörü ve Maliye Vekâleti mümessilleri hazır 
oldukları Jıalde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de belir
tildiği üzere on yıldan beri tatbik edilmekte olan 
Ankara Üniversitesi kuruluşuna ait kadroların 
inkişaf halinde bulunan üniversitenin ihtiyacına 
kifayet etmediği ve vazifeli elemanların uzun 
senelerden beri terfilerine de kadrosuzluk yüzün
den imkân hâsıl olmadığı cihetle gerekli kadro
ların ilâvesini temin .maksadiyle ihzar ve sevk 
edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı bidayeten tetkik eden Maarif Encü
meni, Hükümetin teklif etmiş olduğu kadrolara 
ilâve yapmak suretiyle kabul etmiştir. 

Ijâyijıa üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve üniversite rektöründen alınan 
mütemmim izahattan sonra maddelerin müzake
resine geçilmiş ve Maarif Encümeninin tadilen 
kabul etmiş olduğu (1) ye (2) sayılı cetveller 

tetkika esas tutulmuş ye (1) sayılı cetvel aynen 
büro şeflikleri kadro maaşları ahiren encümeni-
mizce kabul olunan diğer üniversitedeki aynı me-
muriyetleFe muhassas maaşlar ile IJükümetin tek
lifi göz önünde bulundurularak teadülü temin 
maksadiyle Hükümetin teklifi ye Tıp Fakültesine 
muhtelif, derecelerde 50 asistan kadrosu encüme-
nimizce ilâve edilmek suretiyle diğer kadrolar 
Maarif Encümeninin tadili veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

1959 malî yılında kullanılmıyaeak kadrolar 
encümenimizin tetkikinde bulunan 1959 malî yılı 
Muvazenei Umumiye kanunu lâyihasının (L) cet
veline konulacağından muvakkat maddenin tedvi
nine lüzum olmadığından 3 sayılı cetvelle birlikte 
tayyedilmiş ve lâyihanın 2 nci meriyet maddesi 
tadilen ve 3 ncü maddesi ise Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. v 

Bu suretle yeniden ihzar ve tanzim olunan 
kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
II. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
N. Topçuoğju 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 

Antalya 
ÜT. Akmanlar 
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Artvin 
H. Çeltikçioğlû' 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Diyarbakır 
H. Turgut 

İsparta 
T. Tığlı 

İstanbul 
/. Sevel 

B&ÎHîesir 
M. H. Timurtaş 

Denizli 
A. R. Karana 

Edirne 
M. Sarol 

İstanbul-
M. Erdener 

. İstanbul 
M. Şellefyan 

Böîu 
8. Bilir 

Denizli 
M: Karasun 

Gazianteb 
E. Cenani 

İstanbul 
N. Kırşan 

İzmir 
D.Akbel 

KastaMmu 
M. îslâmoğlu 

Konya 
M. Bağriaçık 

Rize 
H. Agun 

Siird 
B. Erden 

Yozgad 
T. Alpay 

itayserî 
0. Kavuncu 

Manisa 
8. Mihçıoğlu 

Rize 
/. Akçal 

Siird 
M. D. 8üalp 

Kocaeli 
C. Tüzi'm 

Nevşehir 
N. önder 

Rize 
M. önjti* 

Sinob 
ö.özen 

Zonguldak 
H. Timur 

{Wm^ &fi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
kurubış kadroları Kanunu ile 
bu kanuna ek 5595, 5986 ve 7155 
sayılı kanunlara bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üni
versitesi kuruluş, kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ve 
bu kanuna ek 5595 5986 ve 7155 
sayılı kanunlara bağlı (1) sa
yılı cetvellerde yazılı kadrolar
dan ilişik (1) sayılı cetvelde 

' gösterilen kadrolar kaldırıl
mış, yerine' bu kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Ankara Üniversitesi 1958 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvel kaldırılmış, yerine 
bu kanuna bağlı (3) sayılı cet
vel konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

19 . V I I I . 1958 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili 
S. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
M. Kurbanoğlu 
Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 

MAARİF ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanunu ile bu 
Kanuna ek 5595, 5986 ve 7155 
saydı kanunlara bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 

• kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım 1 
Mart 1959 tarihinden itibaren 
meriyete girer. 

MADDE 3. ~ Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADÎLÎ 

5239 sayılı Ankara Üniversitesi 
kuruluş kadroları Kanunu ile bu 
kanuna ek 5595, 5986 ve 7155 
sayılı kanunlara bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında 

• kanun lâyihası 

MADDE 1. -— Hükümetin 
1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun .1 
Mart 1959 tarihinden itibaren 
mer'idir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Hariciye Vekili 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

T. îleri 
Ticaret Vekili ' 

A. Aker 
Sili. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 
Güm. ve Inh. Vekili 

H. Hüsman 

• Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Münakalât Vekili 
F. Uçaner 

Çalışma Vekili 
H: Erkmen 

Sanayi Vekili 
8. Yırcalı 

. -Yay. ve Turzv Vekili 
8. Somuncuoğlu 

imar ve İskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili 
8. Ataman 
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X 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı cetveUet 

' [1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık | D. Memuriyetin nev'i 

Ankara Üniversitesi merkez teşkilâtı 

a) Bektörlük 
4 Genel sekreter 
6 Zatişleri müdürü 
6 Yazı işleri müdürü 
9 Ayniyat şefi 
7 Kitaplık müdürü 

10 Kütüphaneci * 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

90 
70 
70 
40 
60 
35 

b) Saymanlık müdürü 
5 Saymanlık müdürü 1 

10 Veznedar 1 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

5 Profesör 9 
e » • 2 
8 Doçent 20 

b) öğretim yardımcıları 
8 Asistan 10 
9 » 5 
9 » (Seminer kütüphanecisi 10 
9 Okutman 4 

c) Memurlar 
6 Fakülte sekreteri 1 
9 Kütüphaneci 1 
9 Büro şefi 1 

10 Ayniyat ve levazım memuru 1 

d) Türk Devrim Târihi Enstitüsü 

80 
35 

80 
70 
50 

50 
40 
40 
40 

70 
40 
40 
35 

Aded Aylık 

o) Memurlar 
6 Fakülte sekreteri 
7 Kitaplık müdürü 

11 Kütüphaneci 
9 Büro şefi 

10 Ayniyat ve levazım memuru 

8 Doçent 

9 
10 
7 

6 
7 
9 

10 

6 

Hukuk Fakültesi • 
a) öğretim üyeleri 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Büro şefi . 
Ayniyat ve levazım memuru 

İlahiyat Fakültesi 
c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
c) Memurlar 

6 Fakülte sekreteri 1 

Tıp Fakültesi 
a) Öğretim üyeleri 

70 
60 
30 
40 
35 

50 

40 
35 
60 

70 
60 
40 
35 

70 

70 

9 

4 
5 
7 
8 

Kitaplık, arşiv ve müze me
muru 

Fen Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

1 

1 
2 
3 
8 

• 
50 

90, 
80 
60 
50 

5 
6 

8 
9 

6 

Profesör 

b) öğretim yrdımcılan 
Okutman 

» 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 

6 
1 

2 
3 

l 

80 
70 

50 
40 

70 
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* 

a 
D, 

7 
10 
9 
7 
8 

10 
7 
7 

6 
8 
9 

6 

Memuriyetin 

Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Eczacı 

Hemşire 
Diş tabibi 
Ayniyat saymanı 

nev'i 

Veteriner Fakültesi 
b) öğretim 

Uzman 
Okutman 

> 

yardımcıları 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 

Aded Aylık 

1 60 
2 35 
1 40 
1 
2 

10 
1 
1 

2 
2 
2 

1 

60 
50 
35 
60 
60 

70 
50 
40 

70 

D 

9 
9 

5 
8 

9 

6 
9 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 1 

• 
Büro şefi 
Levazım şefi 

Ziraat Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
Okutman 

c) Memullar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Levazım şefi 
Ambar ve satış memuru 

Lded 

1 
1 

3 
10 

1 

1 
1 
1 
1 

Aylık 

40 
40 

80 
50 

40 

70 
40 
40 
35 

[2] SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi merkez teşkilâtı 
3 Genel sekretelr 1 
5 Zatişleri müdürü 1 ı 5 Yazı işleri müdürü 1 
6. Kitaplık müdürü 1 
7 Zatişleri müdür muavini 1 
7 Yazı işleri müdür muavini 1 
8 Kütüphaneci 2 
8 Ayniyat ve levazım şefi 1 
9 Sicil muhafaza ve arşiv şefi 1 

10 Hesap memuru 1 
4 Saymanlık müdürü 1 
7 Saymanlık müdür muavini 1 
9 Veznedar 1 

12 Veznedar yardımcısı 1 

Bil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 2 
2 » 3 
3 » • _ 5 
4 » 3 

100 
80 
80 
70 
60 
60 
50 
50 
40 
35 
90 
60 
40 
25 

150 
125 
100 
90 

5 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
11 
10 
10 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 
Okutman 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kütüphaneci 

» 
Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Birinci mümeyyiz 
ikinci » 
Hesap memuru 
Ambar » 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
Arşiv ve müze memuru 1 

10 
2 

5 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
60 

60 
80 
70 
50 

80 
60 
50 
50 
50 
40 
35 
30 
35 
35 

60 
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D. 

1 
2 
3 
5 

5 
6 
8 
9 

10 
8 
8 
9 

11 
10 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6-

5 
6 

5 
6 
8 
9 
8 
8 
9 

11 
10 
10 

Memuriyetin nev'i 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
» 

Büro şefi • 
öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
İkinci mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar memuru 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

Aded 

2 
2 
1 

,: 5 

1 
' 1 

.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
3 
3 
3 
3 
1 

b) Öğretim jrardımcıları 
Okutman 

» 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Memur 
Hesap memuru 
Ambar memuru 

« 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 

f 

Aylık 

150 
125 
100 
80 

80 
70 
50 
40 
35 
50 
50 
40 
30 
35 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 

80 
70 

80 
70 
50 
40 
50 
50 
40 
30 
35 
35 

S. Sav 

D. 

5 

5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 

5 
6 
n < 
8 
9 
8 
8 

10 
11 
10 
10 
10 
11 

ısı : 

Memuriyetin nev'i A 

Sekreter 

îlâhiyat Fakültesi 
c) Memurlar 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Sekreter 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçet 
» 
» 

b) 
Asistan 
Asistan 

» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 

Okutman 
» 
» 

Sekreter 

c) Memurlar 

Tıp Fakültesi 
a) Öğretim üyeleri 

öğretim yardımcıları 

c) Memurlar 

Kitaplık müdürü 
Kütüpaneci 

» 
» 

Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Birinci mümeyyiz 
Memur 
Hesap memuru 
Ambar memuru 
Hemşire 

» 

59 ) 

.ded ı 

1 

1 

5 
2 
-6 
5 

10 
5 
5 

10 
10 
10 

-20 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

10 
30 

iylık 

80 

80 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 

• 60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
60 
50 

•80 
70 
60 

80 
70 
60 
50 
40 
50 
50 
35 
30 
35 
35 
35 
30 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık | D. 

8 
11 

6 

Ebe 

Eczacı 
Diş tabibi 

10 Karantina memuru 
6 Ayniyat ve levazım müdürü 
9 Ayniyat ve levazım memuru 

50 
30 
70 
80 
35 
70 
40 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma 
Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi 

4 Hastane müdürü 
6 Hastane müdür muavini 
6 Kitaplık müdürü 
8 Ayniyat saymanı 
9 Ayniyat ve levazım memuru 
5 Başeczacı 
9 Eczacı 
7 Başhemşire 
8 Hemşire 

11 » 
4 Uzman 
6 » 
7 » 
8 Asistan 
9 » • 

10'' » 

Veteriner Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 

Doçent 

b) öğretim yardım cilan 
4 Uzman 
5 » 
5 Okutman 
6 » 
7 » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

10 
1 
3 
4 
6 
8 

10 

90 
70 
70 
50 
40 
80 
40 
60 
50 
30 
90 
70 
60 
50 
40 
35 

150 
100 

90 
80 
70 
60 

90 
80 
80 
70 
60 

Memuriyetin n ev 'i Aded Aylık 

11 
10 
10 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım şefi 
İkinci mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar memuru 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim "üyeleri 
Profesör 

» 

Doçent' 

» 

b) öğretim yardımcıları 
5 Okutman 
7 » 
8 » 

c) Memurlar 

5 Sekreter 
6 Kütüphane müdürü 
8 Kütüphaneci 
9 » 
8 Büro şefi 
8 öğrenci işleri şefi 
8 Ayniyat ve levazım şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci mümeyyiz 
10 Hesap memuru 
10 Ambar memuru 

80 
70 
50 
40 
50 
50 
50 
30 
35 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

2 80 
1 60 
1 50 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
50 
40 
50 
50 
50 
35 
30 
35 
35 
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[3] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

n) Öğrtetim üyeleri 
1 Profesör 
2- » 

Doçent 

e) Memurlar 
7. Kütüphaneci 
8 » 

10 Birinci mümeyyiz 
11 îkinei mümeyyiz 
10 Hesap memuru 
10 Ambar memuru 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
3 Profesör 
4 » 
5 » 
7 Doçent 

b) Öğretim üyeleri 
7 Asistan 
8 » 
9 • » 

10 » 

e) Memurlar 
8 Kütüphaneci 
9 » 

11 ikinci mümeyyiz 
10 Hesap memuru 
10 Ambar memuru 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 10 
8 » 10 
9 » 5 

150 
125 
' 80 

70 
60 
50 

60 
50 
40 

G0 
50 
35 
30 
35 
35 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Hukuk Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
3 » 
4 » 

•5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » . . 
8 » 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 
8 » 
9 •» 

10 » 

c) Memurlar 
8 Kütüphaneci 
9 Kütüphaneci 

11 Memur 
10 Hesap memuru 
10 Ambar memuru 

Tıp Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

4 
5 
4 
6 
7 

3 
6 
8 
4 

1 
1 
1 
1 
1 

100 
90 
80 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

50 
40 
30 
35 
35 

3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 
10 
4 
5 
6 
7 
8 
7 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

b) 
Asistan 

» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 

Okutman 

b) öğretim yardımcılan 

2 
4 
5 
4 
3 
2 
6 
10 

8 
5 
8 
!) 

1 
1 
1 
1 
1 

125 
100 
90 
80 
'80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 

50 
40 
30 
35 
35 

4 
5 
5 

10" 
5 
5 

20 

10 
10 
10 
20 
4 
4 
4 
4 
3 
2 

100 
90 
80 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
60 
50 
60 
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I). 

7 
8 

10 
11 
10 
10 
6 

11 
8 

10 
11 

9 
10 

-

Memuriyetin nev i 

e) Memurlar 

Kütüphaneci 
» 

Birinci mümeyyiz 
Memur 
Hesap memuru 
Ambar » 
Eczacı 
Hemşire 
Ebe 

» 
» 

Ayniyat ve levazım memuru 
Karantina memuru 

Aded 

t 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

30 
1 
2 
2 
2 
1 

Aylık 

60 
50 
35 
30 
35 
35 
70 
30 
50 
35 
30 
40 
35 

12 
! D. 

1 

1 7 

4 
5 
rr 
i 

! <> 
! 8 
1 o 

11 
10 

! 10 
! 

Memuriyetin nev'i 

b) Öğretim yardımcıları 

Asistan 
Uzman 

» 
Okutman 

c) Memurlar 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
İkinci mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar » 

• 

Aded 

4 
i 
2 
2 

1 
2 
2 
l 
l 
1 

Aylık 

60 
90 
80 
60 

70 
50 
40 
30 
35 
35 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma 

Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi 

6 Hastane müdür muavini 
6 Kitaplık müdürü 
8 Kütüphaneci 
9 Ayniyat ve levazım memuru 
5 Başeczacı 
9 Eczacı 
7 Başhemşire 
8 Hemşire 

Ziraat Fakültesi 

a) öretim üyeleri 

11 
4 
6 
7 
8 
9 

10 

» 
Uzman 

» 
» 

Asistan 
» 
» 

Veteriner Fakültesi 

a) öretim üyeleri 

4 Profesör 
5 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

nesi> 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

10 
1 

2 
6 
8 

10 

4 
3 
l 
5 

10 
6 

70 
70 
50 
40 
80 
40 
60 
50 
30 
90 
70 
60 
50 
40 
35. 

90 
80 
80 
70 j 
60 | 
50 1 

4 
5 

7 
8 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
r> 
6 
7 
8 

ti 
8 
9 

11 
10 
10 

Profesör 
» 

Doçent 
» 
» 

b) öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 

Uzman 

» 
Okutman 

» 
» 

c) Memurlar 

Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
İkinci mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar memuru 

»; 
5 

11 
14 
5 

13 
7 

10 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
i 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

90 
80 
70 
60 
50 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
80 
70 
60 
50 

70 
50 
40 
30 
35 
35 



13» 

D. 

Maarif Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Ankara Üniversitesi merkez tesküâtı 

a) Rektörlük 
4 Genel sekreter 1 90 
6 Zatişleri müdürü 1. 70 
6 Yazı işleri müdürü 1 70 
9 Ayniyat şefi 1 40 
7 Kitaplık müdürü 1 60 

10 Kütüphaneci 1 35 

b) Saymanlık müdürlüğü 
5 Saymanlık müdürü 1 80 

10 Veznedar . 1 35 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

5 Profesör 9 80 
6 » 2 70 
8 Doçent 20 50 

(b) öğretim yardımcıları 
8 Asistan 10 50 
9 » 5 40 
9 » (Seminer kütüphanecisi) 10 40 
9 Okutman • 4 40 

c) Memurlar 
6 Fakülte sekreteri 1 70 
9 Kütüphaneci 1 40 
9 Büro şefi • * 1 40 

10 Ayniyat ve levazım memuru 1 35 

d) Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 
8 Kitaplık, arşiv ve müze me

muru 1 50 

4 Profesör 

7 Doçent 

Fen Fakültesi 
a) Öğretim Üyeleri 

1 
2 
3 
8 

90 
80 
60 
50 

6 
7 

11 
9 

10 

9 
10 
7 

6 
7 
9 

10 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 1 
Kitaplık müdürü 1 
Kütüphaneci 1 
Büro şefi 1 
Ayniyat ve levazım memuru 1 

Hukuk Fakültesi 
a) öğretim Üyeleri 

3 Doçent 6 

b) öğretmen Yardımcıları 
Asistan 4 

» 4 
» 3 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 1 
Kitaplık müdürü 1 
Büro şefi 1 
Ayniyat ve levazım memuru 1 

İlahiyat Fakültesi, 
c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 1 
Büro şefi 1 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 1 
Büro şefi 1 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim Üyeleri 
5 Profesör 6 
6 » 1 

b) öğretmen Yardımcıları 
8 Okutman 2 
9 » 3 

70 
60 
30 
40 
35 

50 

40 
35 
60 

70 
60 
40 
35 

70 
40 

70 
40 

80 
70 

50 
40 
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D. 

4 
6 
6 
7 

10 
9 
7 
8 

10 
7 
7 

6 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

c) Memurlar 
Dahiliye müdürü (Tabip) 
Dahiliye müdür muavini 
Fakülte sekreteri 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 
Büro şefi 
Eczacı 

» 
Hemşire 
Diş tabibi 
Ayniyat saymanı 

• 
Veteriner Fakültesi 

b) öğretmen Yardımcılar 

Uzman 
Okutman 

> 

- 1 4 -
Aded Aylık 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
r 
2 

' 10 
1 
1 

1 

2 
o 
2 

90 
70 
70 
60 
35 
40 
60 
50 
35 
60 
60 

70 
50 
40 

D. 

0 
9 
9 

5 
8 

8 

6 
9 
9 

10 

Memuriyetin nev'i Aded 

•<'.) Mem urlar 
Fakülte sekreteri 1 
Büro şefi 1 
Levazım şefi 1 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 3 
Doçent 10 

b) öğretim yardımcıları 
Okutman 1 

«) Memurlar 
Fakülte sekreteri 1 
Büro şefi . 1 
Levazım şefi 1 
Amber ve satış memuru 1 

[2] SAYILI CETVEL 

Ankara Üniversitesi Merkez Teşkilâtı 

3 Genel sekreter 1 100 
5 Zat işleri müdürü 1 80 
5 Yazı işleri müdürü 1 80 
6 Kitaplık müdürü 1 ' 70 
7 Zat işleri müdür muavini 1 60 
7 Yazı işleri müdür muavini 1 60 
8 Kütüpaneei 2 50 
8 Ayniyat ve Levazmı şefi 1 '50 
9 Sicil muhafaza ve arşiv şefi 1 40 

10 Hesap memuru 1 35 
4 Saymanlık müdürü 1 90 
7 » müdür muavini 1 60 
9 Veznedar 1 40 

12 » yardımcısı' , 1 2<r> 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 2 150 
2 » 3 125 
3 » 12 100 
4 » 3 '90 

öğretim yardımcıları 

5 Doçent 
7 » 

b) 
7 Asistan 
8 » 
9 » 
5 Okutman 
6 » 
8 » 

c) Memurlar 

5 Sekreter 
7 Kütüphaneci 
8 . » 
7 Büro şefi 
8 öğrenci işleri şefi 
9 Ayniyat ve levazım memuru 

10 Birinci mümeyyiz 
11 îkinci » 
10 Hesap memuru 
10 Ambar » 

10 
o 

( S. Sayısı : 59 ) 



D. 

'•y-: 

7 

1 
1 
2 
3 
5 

5 
6 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

11 
10 
10 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

5 
6 

5 
6 
8 
9 
7 

' 

Memuriyetin nev'i 

V'*r ' ' - - - - - - .--. 

- 1 5 -
Aded Aylık 

"• • • ) •- v : i •" 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 

Arşiv ve müze memuru 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 

» 
Doçent 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
> 

Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
İkinci mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar » 

Hukuk Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 
3£> 

» 
» 

Doçent , 
» 

b) öğretim yardımcıları 
Okutman 

» 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Büro şefi 

1 

.2 
1 
2 
1 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

\ 

1 
1 
2 
3* 
3 
3 
3 

. 1. 
/ 

. 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

60 

.150 
150 
125 
100 

80 

80 
70 
50 
40 
35 
60 
50 
40 
30 
35 
35 

150 
150 
125 
100 

90 
80 
80 
70 

80 
70 

80 
7 0 , 
50 
40 
60 

D. 

8 
9 

11 
10 
10 

5 
7 

5 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 

3 
6 
5 

i- 6 

Memuriyetin nev'i - A 

Öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Memur 
Hesap memuru 
Ambar memuru 

İlahiyat Fakültesi 

c) Memurlar 
Sekreter 
Büro şefi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

c) Memurlar 
Sekreter 

• Büro şefi . 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 

» 

b) Öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» ' • 
» 

Okutman 
» 
» 

c) Memurlar 
Başhekim (Tabip) 
Başhekim muavini (Tabip) 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 

ded 1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

10 
6 
6 
5 

.10 
5 
5 

10 
10 
10 
20 

4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 

1 
! 
1 
1 

kylık--' 

50 
40 
30 
35 
35 

80 
60 

80 
60 

150 
125 
100 

90 
80 
70 
60 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
60 
50 
80 
70 
60% 

100 
70 
80 
70 
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D. Memuriyetin nev'i 
— 16 -

Aded Aylık , D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

7 Kütüphaneci 
8 » 
9 » 
7 Büro şefi 
8 öğrenci işleri şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 Memur 
10 Hesap memuru 
10 Ambar memuru 
10 Hemşire 
11 » 
14 Hemşire yardımcısı 
8 Ebe 

11 » 
6 Eczacı 
5 Diş tabibi 

10 Karantina memuru 
6 Ayniyat ve levazım müdürü 
9 Ayniyat ve levazım memuru 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
18 
25 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

60 
50 
40 
60 
50 
35 
30 
35 
35 
35 
30 
15 
50 
30 
70 
80 
35 
70 
40 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma 
Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi 

4 Hastane müdürü 1 90 
6 Hastane müdür muavini 1 70 
6 Kitaplık müdürü 1 70 
8 Ayniyat saymanı 1 50 
9 Ayniyat ve levazım memuru 1 40 
5 Başeczacı 1 80 
9 Eczacı 1 40 
7 Başhemşire 2 60 
8 Hemşire 7 50 

11 » 10 30 
4 Uzman 1 90 
6 » 3 70 
7 » 4 60 
8 Asistan 6 50 
9 » 8 40 

10 », 10 35 

b) öğretim yardımcıları 
4 Uzman 
5 » 
5 Okutman 
6 » 
7 » 

c) Memurlar 
5 Sekreter 
6 Kitaplık müdürü 
8 Kütüphaneci 
9 » 
7 Büro şefi 
8 öğrenci işleri şefi 
8 Ayniyat ve levazım şefi 

11 ikinci mümeyiz 
10 Hesap memuru 
10 Ambar memuru 

Ziraat Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Veteriner Fakültesi 
•a) öğretim üyeleri 

6 
2 
3 
1 
2 
4 
7 

V 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

Profesör 

» 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
5 Okutman 
7 » 

c) Memurlar 
5 Sekreter 
6 Kütüphane müdürü 
8 .Kütüphaneci 
9 » 
7 Büro şefi* 
8 Öğrenci işleri şefi 
8 Ayniyat ve levazım şefi 

10 Birinci mümeyyiz 
11 ikinci mümeyyiz 
10 Hesap memuru 
10 Ambar memuru 

90 
80 
80 
70 
60 

80 
70 
50 
40 
60 
50 
50 
30 
35 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

2 80 
1 60 
1 50 

80 
70 
50 
40 
60 
50 
50 
35 
30 
35 
35 
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[3] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Maarif Encümeninin (1) sayılı cetveli aynen 
kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Ankara Üniversitesi Merkez Teşkilâtı 

Genel sektfeter 
Zat işleri müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Kitaplık müdürü 
Zat işleri müdür yardımcısı 
Yazı işleri müdür yardımcısı 
Kütüphaneci 
Ayniyat ve levazım şefi 
Sicil muhafaza ve arşiv şefi 
Hesap memuru 
Saymanlık müdürü 
Saymanlık müdür muavini 
Veznedar 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
öğretimüyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

2 
3 

12 
3 

10 
2 

100 
80 
80 
80 
60 
60 
50 
50 
40 
35 
90 
60 
90 
25 

150 
125 
100 
90 
80 
60 

60 
50 
40 

D. Memuriyetin nev'i 

5 Okutman 
6 »- % 

8 » 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kütüphaneci 

» 
Büro şefi 

8 öğrenci işleri şefi 
9 Ayniyat ve levazım memuru 

10 Birinci mümeyyiz 
11 tkinci mümeyyiz 
10 Hesap memuru 
10 Ambar memuru 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü 
7 Arşiv ve müze memuru 

Fen Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Aded Aylık 

1 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
50 

80 
60 
50 
-50 
50 
40 
35 
30 
35 
35 

1 Profesör 
2 » 
3 » 
5 Doçent 

e) Memurlar 
5 Sekreter 
6 Kitaplık müdürü 

60 

150 
125 
100 
80 

80 
70 
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D. 

8 
9 

10 
7 
8 
9 

11 
10 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

5 
6 

5 
6 
8 
9 
8 
8 
9 

11 
10 
10 

5 
8 

5 
8 

Memuriyetin nev'i A 

Kütüphaneci 

Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
İkinci mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar memuru 

Hukuk Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

b) öğretim yardımcıları 
Okutman 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım memuru 
Memur 
Hesap memuru 
Ambar » 

İlahiyat Fakültesi 
c) Memurlar 

Sekreter 
Büro şefi 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
c) Memurlar 

Sekreter 
Büro şefi 

— 18 -
ded Aylık 

1 50 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
3 
3 
3 

. 3 
1 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

40 
35 
50 
50 
40 
30 
35 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
80 
70 

80 
70 

80 
70 
50 
40 
50 
50 
40 
30 
35 
35 

80 
50 

80 
50 

(S. Say 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 
4 
5 
6 
7. 
8 
5 
6 
7 

3 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
8 

. 

Memuriyetin nev'i i 

Tıp Fakültesi 
a) Öğretim üyeleri 

Profesör 

» 

Doçent 

> 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 
» 
» 

Okutman 
» 

c) Memurlar 
Başhekim (Tabip) 

» muavini (Tabip) 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
» 

Büro şefi 
8 öğrenci işleri şefi 

10 
11 
10 
10 
10 
11 
14 
8 

11 
6 
5 

10 

ısı : ( 

Birinci mümeyyiz 
Memur 
Hesap memuru 
Ambar > 
Hemşire 

» 
» yardımcısı 

Ebe 

Eczacı 
Diş tabibi 
Karantina memuru 

39) 

Uled-

10 
6 
6 
5 

10 
5 
5 

20 
20 
20 
40 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

10 
18 
25 
1 
2 
2 
1 
1 

Aylık 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

60 
50 
40 
35 
90 
80 
70 
60 
50 
80 
70 
60 

100 
70 
80 
70 
60 
50 
40 
50 
50 
35 
30 
35 
35 
35 
30 
15 
50 
30 
70 
80 
35 



1 9 -
D. 

6 
9 

Memuriyetin nev'i 

Ayniyat ve levanm müdürü 
» » » memuru 

Aded Aylık 

1 70 
2 40 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma 

4 
6 
6 
8 
9 
5 
9 
7 
8 

11 
4 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

4 
5 
5 
6 
7 

Enstitüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi 
Hastane müdürü 

» müdür muavini 
Kitaplık müdürü 
Ayniyat saymanı 
Ayniyat ve levazım memuru 
Başeczacı 
Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 

» 
Uzman 

» 
> 

Asistan 
» 
» 

Veteriner Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) öğretim yardımcıları 
Uzman 

» 
Okutman 

» 
» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 

10 
1 
3 
4 
6 
8 

10 

6 
2 
3 
1 
2 
4 
7 

1 
1 
1 
1 
2 

90 
70 
70 
50 
40 
80 
40 
60 
50 
30 
90 
70 
60 
50 
40 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

90 
80 
80 
70 
60 

D. 

5 
6 
8 
9 
8 
a 
8 

11 
10 
10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

5 
7 
8 

5 
6 
8 
9 
8 
8 
8 

10 
11 
10 
10 

Memuriyetin nev'i A 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kitaplık müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Büro şefi 
Öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım şefi 
ikinci mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar memuru 

Ziraat Fakültesi 
a) "öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 

Doçent 
> 
> 

b) öğretim yardımcıları 
Okutman 

> 

c) Memurlar 
Sekreter 
Kütüphane müdürü 
Kütüphaneci 

» 
Büro şefi 
öğrenci işleri şefi 
Ayniyat ve levazım şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci mümeyyiz 
Hesap memuru 
Ambar memuru 

ded -

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 
6 
2 
4 
5 
7 
7 

2 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

80 
70 
50 
40 
50 
50 
50 
30 
35 
35 

150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 

80 
60 
50 

80 
70 
50 
40 
50 
50 
50 
35 
30 
35 
35 
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İstanbul 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) 

T. C. 
Başvekâlet 22 . VIII . 1958 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetki Dairesi 

Sayı: 71 - 763/2513 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maarif Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Metclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 8 .7 .1958 
tarihinde kararlaştırılan İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 5246 sayılı 
Kanunla 6033 ve 6374 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

5246 sayılı ve 7 . VII . 1948 tarihli Kanunla Teknik Üniversitesinin, 6033 sayılı ve 28 . 1 . 1953 
tarihli Kanunla da yeniden kurulan Maden Fakültesinin kuruluş kadroları tesbit olunmuştur. 

İstanbul Teknik Üniversitesi, gerek Büyük Millet Meclisince gerekse Hükümetçe gösterilen 
istikametlerde çok geniş ölçüde inkişaf göstermiş fakat bugünkü ihtiyaçları, mevcut kadro ka
nunu ile karşılanamaz hale gelmiştir. 1944 de bir yüksek okuldan, üniversite haline getirilmiş 
bulunan bu müessese, hüviyetini kazanma yolundaki ön gayretlerinden sonra gelişmesinin ilk 
merhalesi olarak tesbit ettiği programına uygun olarak 1948 yılında 5246 sayılı Kanunla temin 
olunan kadrolarla teşkilâtını kurmaya başlamıştır. Fakat memleketin teknik sahada giriştiği ge
niş hareketler, bu işlerde çalışacak büyük sayıda elemana ihtiyaç göstermiş ve üniversiteye 
giren talebe miktarında pek fazla bir artış husule gelmiştir. 1948 yılında 600 civarında bulunan 
talebe sayısının bugün 3 000 in çok üstünde oluşu, bu işin müşahhas bir ifadesi olarak gösteri
lebilir. Hal böyle olunca kürsülerde, lâboratuvar ve atelyelerdeki öğretim üye ve yardımcıları 
pek ^azla artmıştır. Mühendislikte öğretimin birçok safhaları adeta usta çırak usulü ile yapıl
mak zorundadır. Bir öğrenci yaptığı bir projeyi bir öğretim üyesi ile birlikte gözden geçirmek
tedir. Bir lâboratuvarda bir motorun, bir elektrik cihazının montaj, 'demontaj, işletme ve in
celenmesi, bir profesör, doçent ve yardımcılarının nezaretinde yapılmış olmazsa bu çalışmadan 
beklenen netice de alelekser elde edilememiş ve mühendislik formasyonu çok eksik kalmış olur. 
Bir taraftan da teknikte yeni gelişmeler, Teknik Üniversitede ayrı birtakım şube, kürsü ve ens
titülerin kurulmasını da zaruri kılmıştır. Bütün bu gelişmeler hem akademik personelin hem de 
buna muvazi olarak ihtiyaca uygun kaliteli idare personelinin sayı bakımından da artmasını zaru
ri kılmıştır. 
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1948 yılından bu yana 10 yıllık süre içinde ihtiyacı karşılayıcı mülâhazası ile verilen kadrolar, 

bir taraftan mevcut öğretim üye ve yardımcıları tarafından müktesep hakları dolayısiyle işgal 
edildikten sonra bir kısım hak sahiplerinin kadrosuzluk sebebiyle terfi edememeleri; bir taraftan da 
yeniden iltihak eden öğretim mensuplarından yine bir kısmının mevcut kadrolarda normal terfi
leri yanında diğer bir kısmının kendileri için donmuş kadrolarda kalmış bulunmaları, sıkıntılı 
bir durum yaratmış, hiç olmazsa pek kısa bir gelecek için ferahlatıcı imkânların teminine müte
veccih olmak üzere kadrolarda mutlaka bir değişiklik yapılması mecburiyetini doğurmuştur. 

Kadro tıkanıkları dolayısiyle öğretim üyelerinin 48 nin terfi edememekte bulundukları; 19 
doçentin de 4936 sayılı Kanunun hak olarak tanıdığı bir üst dereceye çıkamamalarına yine kad
rosuzluğun sebep olduğu hususu göz önünde bulundurulursa kısmen ferahlatıcı değişiklik tekli
finin bu zaruretin ifadesi olduğu kolayca anlaşılabilir. 

Lâyihada genel sekreter, rektörlük teşkilâtı müdürleri ve fakülte sekreterleri gibi idari mevkiler 
için de mütevazi bir ölçü ile kadro aylıklarının birer derece arttırılması teklif olunmuştur. Halen 
bu vazifelerde çalışan elemanlar, 4936 sayılı Kanunun ruhuna uygun evsafta, yani mektep mü
dürü derece ve kudretinde bulunan ve Maarifin değerli mensupları arasından seçilmiş (Bunlar
dan 7 si mektep müdürlüğünden gelmiştir.) ve tâyin edilmişlerdir. Devam edegelmekte olan pek 
faydalı hizmetleri de, bu seçim ve tâyinlerin isabetine delâlet eder. Bu elemanların kadro im
kânsızlıkları sebebiyle tekrar eski vazifelerine dönmek istemeleri, üniversitenin esasen çok hu
susi olan çalışma yapısına her hususta intibak etmiş ve en verimli devrelerine girmiş bulunan bu 
elemanları kaybetmek tehlikesini tevlidedebilir. Marifte hizmet eden emsallerinin seviyelerine 
getirilememekle beraber hiç olmazsa kadrolarında bir derecelik zammın derpişi, kısmen de olsa hak ve 
adalet fikrine yerinde bir hizmet telâkki edilmektedir. 

Yukarda arz ve izah edilen sebepler dolayısiyle 10 yıldan beri tatbik edilmekte olan kuruluş kad
rolarımızda bütçeye hiçbir malî inikası olmıyacak şekilde bir ölçüyü esas tutarak değişiklikler yapıl
mıştır. Teklif edilen fiilî maaş tutarları (12 aylık hesabiyle) bugünkü fiilî kadroların maaş tutarla
rından 65 100 lira eksiktir. Ve böylece mevcut tasarruf, bu miktar artırılmış oluyor demektir. Bu 
neticeye gelmek için uzun zamandan beri münhal kalmış bulunan, küçük kadrolar (L) cetveline alın
mıştır. Böylece kısa bir zaman için müktesep hakların işlemesine imkân verecek, muvakkat da olsa, 
mâkul ve zaruri bir ferahlığın temini düşünülmüştür. 

Yabancı dil tedrisatının önemi göz önünde tutularak fakülte bünyelerinde yapılagelmekte olan ted
risatta esaslı değişiklik için senatoca uzun tetkiklerden sonra mümasil üniversitelerin aldığı tedbir
lere paralel olarak bir elden ve kontrol altında mütehassıs heyet tarafından tedvir edilmesi uygun 
mütalâa edilmiş ve bu sebeple üniversite bünyesi içinde sırf dil tedrisatı ile meşgul olan küçük bir 
okul açılması karar altına alınmıştır. Bu maksatla fakültelerde bulunan okutman kadroları. Yabancı 
Diller Okuluna tahsis edilmiş ve ayrıca ihtiyaca binaen 4 adcd 60 lık, 1 aded 50 lik ve 1 aded 40 lık 
kadronun ihdası cihetine gidilmiştir. 

I I - istanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulunda Kimya Mühendisliği Şubesinin açılmasına 
ait mucip sebepler 

A) Son senelerde pek çok inkişaf eden çeşitli mühendislikler yanında cemiyetleri medeniyet 
imkânlarına en süratle ulaştıran diğer har mühendisliğin kimya mühendisliği olduğu malûmdur. Bu 
mühendislik Amerika Birleşik Devletlerinde tesis edildiği tarzda bir kimya mühendisliğidir. Ameri
ka'nın medeniyet ve sanayi yolunda bütün dünyadan daha ileri gitmesini kendi tesis ettiği şekildeki 
kimya mühendisliğine medyun olduğunu Avrupalı ilim adamları teslim etmişlerdir. 

Memleketimizde diğer mühendislik kollarında mevcut teknik eleman adedleriyle bu mânada kimya 
mühendisi adedi mukayese edilecek olursa, aradaki farkın fazla olduğu görülür. 

Hakikaten : T. M. M. O. B. ne kayıtlı 6 822 mühendis ve yüksek mühendisten çeşitli kollardaki mü
hendis miktarı ve nispetleri şöyledir : 

( S. Sayısı : 60 ) 
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İnşaat ma 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Kimya 

lıendisi 
» 
» 
» 
» 

Aded 

*2 371 
902 
672 
513 
46 

Nispet 

% 34.80 
% 13.20 
•% 9.85 
% 4.60 
% 0.69 

hususile bunların arasında kimya mühendisi namiyle yüksek mühendise yardımcı ve tesis edilme
leri istenilen zümre de çok. azdır. 

B) Diğer mühim sebepler : 
Memleketimizde her yönden ilerlemekte olan çeşitli mühendislik kollarının bu inkişafını temin 

eden ve aynı zamanda doğrudan doğruya kimya mühendisliğinin esaS konusunu teşkil eden çi
mento, çelik, azot, boya ve bilhassa sentetik maddeler ve plâstikler v.s. gibi yüzlerce çeşit malze
me fabrikalarının tesisi üzerinde ısrarla durulduğu kalkınma devremizde bu kalkınmanın bugünü 
ve istikbali için tamamen zaruri olan asıl mânasiyle bir kimya mühendisliği disiplininin memle
ketimizde bulunmasının ve bu şubenin açılmasının en önemli bir vazife olduğu muhakkaktır. 

Kimya mühendisliğinin tamamen teknik bir muhitte hususiyle Teknik Üniversiteler bünyesin
de ilerlemekte olduğu ve tedrisatının önemli bir kısmının diğer mühendisliklerin teşkil ettiği dü
şünülürse Teknik Üniversite bünyesinde inkişaf etmekte olan Teknik Okulumuzun, bu devresinde 
kurulup inkişaf ettirilmesi bu şubenin zaman kaybetmeden kurulmasını zaruri kılmaktadır. 

Bu kere Teknik Okulda kurulacak olan kimya mühendisliği şubesi, Teknik Üniversitedeki ma
hiyetini almaksızın daha mütevazi ve çok daha az talebi olan, fazla bir akademik kalifikasyonu 
tazammun etmiyen bir şube olacak ve ders programlarını üniversitemiz ve memleketimiz eleman-
lariyle dahi temin imkânını sağlıyabilecektir. 

Memleketimizde halen biri istanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Maden Fakültesi olmak 
diğer de Zonguldak'ta uzun yıllardır faaliyette bulunan Maden Teknik Okulu olmak üzere iki 
maden mühendisliği disiplini mevcuttur. Fakat, başta izah ettiğimiz mânada, bugün muhtacoldu-
ğumuz, kimya mühendisliği memleketimizde henüz yoktur. 

Evvelki "izahlarımızla da anlaşıldığı gibi Amerikan medeniyet seviyesinin en ilerde olmasının 
karakteristiğini temin eden kimya mühendisliği Amerikan meslek hayatında makina, elektrik ve 
inşaat mühendisliğinden hemen sonra gelmekte, maden mühendisliği de bunu takibetmektedir. 

6374 sayılı Kanunla verilmiş olan kadrolardan tedrisatın temelini teşkil eden öğretmen ve öğ
retmen yardımcısı kadroları tıkanmış ve hemen hepsi aktif kadroda kullanılmıştır. Böyle bir şu
benin tesisi ile öğretmen ve öğretmen yardımcılarının terfihleri imkân dâhiline girecektir. 

Bu ders yılında Maçka Silâhhan esinin arkasındaki müştemilât binası tedrisata açılacağından, 
burada tesis edilen 300 Mşilik bir anfiye ilâveten mimarlık şubesi için 2 aded 125 er kişilik resim 
salonu ve yine 125 er kişilik ve profesörlerin nezareti altında tesis edilen kimya ve fizik lâbora-
tuvarlarma, aynı zamanda bodrum katta da talaş kaldırma, tesviye atelyeleri ve dökümhaneye sa-
hibolunacaktır. Bu suretle yer imkânları da hem bu şube ve hem de diğer şubeler bakımından ta
mamen tatmin etmiş bulunacaktır. 

Açılacak kimya mühendisliği şubesinin gerektireceği bilcümle masraflar yıl içinde yapılacak 
tasarruflarla karşılanacaktır. 

İlişik kanun lâyihası bu maksatlarla hazırlanmış bulunmaktadır. 

( S . Sayısı : 60 ) 
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Maarif Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 24 . XII . 1958 
Esas No. 1/236 

Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan «İstanbul 
Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkında
ki 5246 sayılı Kanunla 6033 ve 6374 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası» Maarif ve Maliye Vekâlet
leri mümessilleri de hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere edildi : 

Lâyiha, istanbul Teknik Üniversitesine ait 
kadrolarda yapılan yükseltme, artırma ve ayar
lamayı tazammun' etmektedir. 

On yıldan beri tatbik edilmekte olan 1948 ta
rih ve 5246 sayılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Teşkilât Kanunundaki kadrolar, aded ve derece 
itibariyle bu günün ihtiyacına kifayet ve intibak 
etmez hale gelmiştir. Zira bugün istanbul Tek
nik Üniversitesi müessese, hizmet elemanı ve ta
lebe sayısı itibariyle büyük bir inkişaf göstermiş 
bulunmaktadır. Yeni hizmetlere kadro temini 
ve terfi hak etmiş olan kimselerin zamanında ter
fi ettirilmeleri kanuni bir icabolduğu gibi kıy
metli elemanların serbest sektöre kaymalarım 
önlemek ve müessese bünyesine kaliteli ilim ve 
idare adamlarının.' almabilmeleri için müessese 

hizmetlerinin cazip hale getirilmeleri bir zaruret 
haline gelmiştir. Esasen bu kadro kanunu büt
çeye fazla bir külfet tahmil etmiyerek daha ziya
de bir kadro ayarlamasını derpiş etmektedir. 

Lâyha yukarda zikredilen sebeplerle encüme-
nimizce muvafıkı mütalâa edilmiş ve ihtiyaç do-
layısiyle yalnız 90 liralık bir Saymanlık Müdürü 
kadrosu ilâvesi suretiyle ittifakla kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine sevk 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 

Maarif En. Reisi M. M. Kâtip 
Rize Bursa içel 

A. Morgu H. Ülman S. Köknar 

Afyon İsparta istanbul 
O. Kökten A. Lâtif aoğlu II. Giray 

istanbul izmir Konya 
H. F. Gürtunca P. Ariburun H. Â. Keymen 

Maraş Mardin Tunceli 
/ / . Gürün Ş. Dursun F. Ülkü 

Trabzon Ordu Van 
M. B. Tarakçıoğlu F. Güley A. Alhnkaynak 

( S . Sayısı : 60) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/236 
Karar No: 30 

19.1.1959 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5246 sayılı Kanunla 6033 ve 6374 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılmasına dair Maarif Vekâletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 22 . VIII . 1958 tarihli 
ve 71 - 763/2513 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun lâyihası Maarif Encümeni mazbatasiyle bir
likte encümenimize havale edilmiş olmakla Maa
rif Vekili, Üniversite Rektörü ve Maliye Vekâleti 
mümessili hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı muçibesindeki muf&s-
salan arz ve izah edilen zaruretlere istinaden is
tanbul Teknik Üniversitesinin inkişafına muvazi 
olarak kadrolarında değişiklik yapılması maksa-
diyle ihzar ve sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihayı-bidayeten tetkik eden Maarif Encü
meni kabul olunan diğer üniversiteler kadro ka
nununa muvazi olarak muadeleti temin bakımın
dan muhasebe müdürü kadrosunun bir derece 
yükseltilmesi suretiyle birinci maddeye mebut 
(1) ve (2) sayılı cetvelleri tadilen ve diğer mad
delere merbut cetveller ile lâyiha metni Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul etmiştir. 

Encümenimizde cereyan eden müzakerelerden 
ve Hükümet mümessillerinden alman mütemmim 
izahattan sonra lâyihanın şevkini mucip sebepler 
yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçil
miş ve lâyihanın birinci maddesine merbut (1) 
ve (2) sayılı cetveller Maarif Encümeninin tadili 
veçhile ve lâyihanın iki ve üçüncü maddeleri bu 
maddelere merbut cetvelleriyle birlikte Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş, lâyihanın 
dördüncü maddesi, kullanılmıyacak kadroların 
halen encümenimizin tetkikinde bulunan 1959 yı
lı bütçe kanununa merbut (L) cetveline alınması 
suretiyle tedvinine lüzum görülmediğinden dola

yı (5) sayılı cetvelle birlikte tayyedilmiş, meri
yet hükmünü ihtiva eden 5 nci madde 4 ncü mad
de olarak ve meriyet tarihi 1 Mart 1959 olacak 
tadil edilmek suretiyle ve 6 neı madde ise 5 nci 
madde olarak Hükümetin teklifi veçhile aynen. 
kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası, Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir Muğla izmir 
/ / . îmre N. özsan B, Bilgin 

Kâtip 
Diyarbakır Afyon K. Antalya 

M. H. Ünal N. Topcuoğlu K. Akmantar 
Artvin Artvin Balıkesir 

/ / . Çeltikçioğlu Y. Gümü§el M. II. Timurtaş 
Bolu Çorum Çorum 

S. Bilir H. Bulgurlu Y. Gürsel 
Denizli Denizli Diyarbakır 

A. R. Karaca M. Karasan H. Turgut 
Erzincan Eskişehir Gazianteb • 

R. Bayındır M. Başkurt E. Cenani 
İsparta istanbul istanbul 

T. Tığlı M. Er dener N. Kırşan 
istanbul İstanbul istanbul 
/ . Sevel M. Şellefyan N. N. Yücel 
izmir Kastamonu Kayseri 

D. Akbel M. îslâmoğlu O. Kavuncu 
Kocaeli Konya Manisa 

C. Tüzün M. Bağrıaçık S. Mıhcıoğlu 
Nevşehir Niğde Rize 
N. önder R. Gürsoy II. Agun 

Rize Rize Siird 
/ . Akçal M. önal B. Erden 

Siird Sinob Yozgad 
M. D. Süalp ö. özen T. Alpay 

Zonguldak 
H. Timur 

(S . Sayısı : 60) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5246 sayılı Kanunla 6033 ve 6374 

sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5246 ve 6033 sayılı kanunlara 
bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolardan 
bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar kaldırılmış, yerine ilişik (2) sayılı cetvel
de gösterilen kadrolar konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanuna bağlı (3) sayılı cet
velde yazılı kadrolar 6374 sayılı İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı bir teknik, okulu açılmasına 
dair Kanuna ilişik (1) sayılı cetveldeki kadro
lara ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (4) sayılı cet
velde gösterilen ek görev tazminatı kadrosu 5246 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanuna bağlı (5) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar 1958 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

MADDE 5. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 8.VII. 1958 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

Dr. Namık Gedik 
Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sın. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 
/ / . Erkmen 

Bas. - Yay. ve Turz. V. 
ve Sanayi V. V. 

8. Yırcalı 

Devlet Vekili 
S. Ağaoğlu * 
Devlet Vekili 

M. Kurbanoğlu 
Millî Müdafaa Vekili 

E, Menderes 
Hariciye Vekili 

F. R. Zorlu 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Ticaret Vekili 

A. Aker 
Güm. ve in. Veklii 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 
F. TJçaner 

Sanayi Vekili 

imar ve İskân Vekili 
M. Berk 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5246 sayılı Kanunla 6033 ve 6374 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1959 tari
hinden itibaren meridir . . 

MADDE 5. — Hükümetin 6 nci maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S.,Sayısı: 60) 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

X 

4 
6 
6 
6 
9 
9-

4 
5 
8 

8 
9 

6 
9 

5 
8 

6 
d 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Rektörlük 

Genel sekreter 
Zatişleri müdürü 
Kütüphane müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Ayniyat şefi 
Kütüphaneci 

İnşaat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» • 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
. Okutman 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

Mimarlık Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 
Doçent 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

Aded Aylık 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

^ 

1 
4 

17 

1 
1 

1 
1 

4 
12 

1 
1 

' 

90 
70 
70 
70 
40 
40 

90 
80 
50 

50 
40 

70 
40 

80 
50 

70 
40 

D. 

5 
8 

8 
9 

6 
9 

4 
5 
8 

6 
9 

4 
8 

9 
8 
9 

6 
9 

Memuriyetin nev'i A 

Makina Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
Okutman 

» 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

Elektrik Fakültesi 
a) öğretim* üyeleri 

Profesör 

Doçent 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

İMaden Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
Doçent 

(b) öğretim yardımcıları 
Asistan 
Okutman 

> 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

ded 1 

4 
15 

1 
1 

1 
1 

1 
3 

İ4 

1 
1 

1 
2 

9 
1 
1 

1 
1 

^ylık 

80 
50 

50 
40 

70 
40 

90 
80 
50 

70 
40 

90 
50 

40 
50 
40 

70 
40 

(S. Sayısı: 60) 
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D. Memuriyetin nev'i 

[2] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık « D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

3 
5 
5 
7 
9 

5 
7 
8 
5 
7 
8 
7 

12 

8 
7 
8 
9 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

5 
8 
9 

1 
2 
3 
5 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

a) Rektörlük 
Genel sekreter 
Doktor 
Zatişleri müdürü 

> » yardımcısı 
» müdürlüğü sicil mu

hafızı 
Kütüphane müdürü 
Uzman (Kütüphaneci) 
Kütüphaneci 
Yazı işleri müdürü 

» » » yardımcısı 
Ayniyat şefi 
Muhasebe müdürü yardımcısı 
Veznedar yardımcısı 

b) Yabancı Diller Okulu 
Büro şefi 
Okutman 

* . 

înşaat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 
> 
» 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Mimarlık Fakültesi 

,a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
o 
u 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
4 
4 

3 
3 
2 
8 
9 
5 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

m 8 

100 
80 
80 
60 

40 
80 
60 
50 
80 
60 
50 
60 
25 

50 
60 
50 
40 

150 
125 
100 
80 
70 
60 

80 
50 
40 

150 
125 
100 
80 

( S . Sayı 

6 
7 

5 
8 
9 

1 
2 
3 
5 
6 

•7-

5 
8 
9 

1 
2 
•3 
5 
6 
7 

* 

5 
8 
9 

2 
3 
5 
5 
6 

Doçent 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Makina Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

> 
» 

Doçent 
» 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Elektrik Fakültesi • 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Maden Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 
» 

sı : 60 ) 

6 
3 

1 
1 
1 

2 
3 
2 
9 
6 
5 

1 
1 
1 

2 
2 
2 
7 
8 
4 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
2 ' 

70 
60 

80 
50 
40 

150 

ı?5 
100 
80 
70 
60 

80 
50 
40 

150 
125 
100 
80 
70 
60 

80 
50 
40 

125 
100 
80 
80 
70 
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D. 

10 

Memuriyetin nev'i 

b) öğretim yardımcılan 

7 Asistan 

Aded Aylık 

3 60 
3 50 

13 35 

D. 

5 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

c) Memurlar 

Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Aded Aylık 

1 80 
1 50 
1 40 

[3] SAYILI CETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu 

a) öğretim heyeti üyeleri 
3 öğretmen 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
6 öğretmen yardımcısı 
7 » » 
8 » » 

10 

1 
3 
4 
4 
5 
5 
2 
3 
3 
3 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
70 
60 
50 
40 

11 
6 
7 
8 
7 
6 
7 
8 

8 

» » 
Atelye öğretmeni 

» 
Okutman 
Uzman 

» 
» 

Büro şefi 

» 

b) Memurlar 

4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

35 
30 
70 
60 
50 
60 
70 
60 
50 

50 

D. 

[4] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Yabancı diller okulu 

Müdür 1 140 

(S. Sayısı: 60) 
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D. Memuriyetin nev'i 

[5] SAYILI CETVEL 

Aded Aylık D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Yabancı Diller Okulu 
Okutman 

İnşaat Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 

Doçent 

Mimarlık Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
3 » 
4 » 
6 Doçent 

Makina Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

2 Profesör 
6 Doçent 
7 » 

3 60 
1 50 
2 40 

2 125 
3 100 
1 80 
4 70 
4 60 

b) öğretim yardımcıları 
9 Asistan 4 

10 » 24 

b) öğretim yardımcıları 
8 Asistan • 5 
9 > • . 10 

10 » 3 

b) öğretim yardımcıları 
10 Asistan 5 

40 
35 

125 
100 
90 
70 
60 

50 
40 
35 

125 
70 
60 

35 

Elektrik Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

Maden Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
2 Profesör 

,3 » 
4 » 
6 Doçent 
7 » 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 
8 s> 
9 » 

10 » 

Teknik Okulu 

a) öğretim üyeleri 
7 öğretmen 
8 » 
9 » 

10 » 

b) Memurlar 
12 Büro memuru 
11 Şube kâtibi 

1 

r-i 

1 
5 
10 

3 
8 
9 
16 

125 
100 
80 
70 
60 

60 
50 
40 
35 

1 125 
3 100 
2 90 
5 70 
3 60 

2 60 
3 50 
3 40 
6 35 

60 
50 
4a 
35 

25 
30 

(S . Sayısı: 60 ) 
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Maarif Encümeninin tadiline bağlı cetveller 

[1] SAYIU CETVEL 
). 

4 
5 
6 
6 
6 
9 
9 

4 
5 
8 

8 
9 

6 
9 

5 
8 

6 
9 

5 

Memuriyetin nev'i 1 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Rektörlük 
Genel sekreter 
Saymanlık müdürü 
Zatişleri müdürü 
Kütüphane müdürü 
Yazı işleri müdürü 
Ayniyat şef i 
Kütüphaneci 

ln§aat Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
Okutman 

» 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

Mimarlık Fakültesi 
' a) öğretim üyeleri 

Profesör 
Doçent 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

Makina Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 

!ıded Aylık 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
4 

17 

1 
1 

1 
1 

4 
12 

1 
1 

4 

90 
80 
70 
70 
70 
40 
40 

90 
80 
50 

50 
40 

70 
40 

80 
50 

70 
40 

80 

D. 

8 

8 
9 

6 
9 

4 
5 
8 

6 
9 

4 
8 

9 
8 
9 

6 
9 

Memuriyetin nev'i A 

Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
Okutman 

» 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

Elektrik Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

Doçent 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

Maden Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 
Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 
Okutman 

c) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 

,ded i 

15 

1 
1 

1 
1 

1 
3 

14 

1 
1 

1 
2 

9 
1 
1 

1 
1 

Lylık 

50 

50 
40 

70 
40 

90 
80 
50 

70 
40 

90 
50 

40 
50 
40 

70 
40 

(S. Sayı» : 60) 



D. 

3 
4 
5 
5 
7 
9 

5 
7 
8 
5 
7 
8 
7 

12 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

a) Rektörlük 
Genel sekreter 
Saymanlık müdürü 
Doktor 
Zatişleri müdürü 
Zatişleri müdürü yardımcısı 
Zatişleri müdürlüğü sicil mu
hafızı 
Kütüphane müdürü 
Uzman (kütüphaneci) 
Kütüphaneci 
Yazı işleri müdürü 
Yazı işleri müdürü yardımcısı 
Ayniyat şefi 
Muhasebe müdürü yardımcısı 
Veznedar yardımcısı 

b) 
8 Büro şefi 
7 Okutman 
8 » 
9 » 

Yabancı Diller Okulu 

İnşaat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
1 Profesör 
2 » 
3 » 
5 Doçent 
6 » 
7 » 

b) Memurlar 
5 Fakülte sekreteri 
7 Büro< şefi 
9 Kütüphaneci 

Mimarlık Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
1 Profesör 
2 » 
3 » 

- 12 — . 

[2] SAYILI CETVEL 

Aded . 

1 
1 
1 
1 
i 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
4 
4 
4 

3 
3 
2 
8 
9 
5 

1 
1 
1 

2 
2 
2 

aylık-

100 
90 
80 
80 
60 

40 
80 
60 
50 
80 
60 
50 
60 
25 

50 
60 
50 
40 

150 
125 
100 
80 
70 
60 

80 
50 
40 

150 
125 
100 

D. 

5 
6 
7 

5 
' 7 

9 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

5 
7 
9 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

5 
7 
9 

2 
3 
5 
5 
6 

Memuriyetin nev'i 

Doçent 
» 
» 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Makina Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Elektrik Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
» 

Doçent 
» 
» 

b) Memurlar 
Fakülte sekreteri 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Maden Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 

Doçent 
» . 

Aded 

8 
6 
3 

1 
1 
1 

2 
3 
2 
9 
6 
5 

1 

J 
1 

2 
2 
2 
7 
8 
4 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
2 

kyhk 

80 
70 
60 

80 
50 
40 

150 
125 
100 
80 
70. 
60 

80 
50 
40 

150 
125 
100 

80 
70 
60 

80 
50 
40 

125 
100 
80 
80 
70 

(S. Sayısı: 60 ) 
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Memuriyetin nev'i 

ib) Öğretim yardımcıları 

Asistan 
» 
» 

Aded Aylık 

L 

3 60 
3 50 

13 35 

D. 

5 
7 
9 

Memuriyetin nev'i 

c) Memurlar 

Fakülte sekretesi 
Büro şefi 
Kütüphaneci 

Aded Aylık 

1 80 
1 50 
1 40 

[3] sayılı cetvel 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[4] sayılı cetvel 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

[5] sayılı cetvel 

Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Encümeninin tadüine bağlı cetveller 

1 ve 2 sayılı cetveller Maarif Encümeninin 
tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

3 ve 4 sayılı cetveller Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

«t.» 

(S. Sayısı: 60> 




