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İ. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci Celse 

Devlet üretme Çiftlikleri Umuım Müdürlüğü 
1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına, 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 yılı Büt-' 
çe Kanununa bağlı (A/2) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılmasına, 

Ege Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

Ankara Üniversitesi 1959 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına, 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu
na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
Büyük Millet Meclisi (kısmında değişiklik yapıl
masına, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Birimci İn
tihap Devresinde İcra Vekilleri Heyeti Reisliği
ni ifa e*mi§ olanlara vatani hiamıet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair kanunlar kabul olundu. 

Başvekâlet 1960 malî yuh bütçesi ıkabul edil
di. 

Ankara Mebusu Selim Soley kürsüde haka
reti tazammum eden sözler sarf ettiğinden halk-
ikında üç Inîkat için Meclisten çıikarılma ceza
sının tatbiki kabul olundu. 

Büjtçe müzakerelerinin devamı müddetince 
sabahları saat 10 dan 13 e, öğleden Sonra saat 15 
ten 24 e kadar çalışmalara devam olunmasına 
dair takrir kabul 'edildi. 

Şûrayı Devlet Reisliği 1960 malî yılı bütçem 
sinin fasıllarına geçildi. 

Saat 15 te toplanılmak ü'zterk Inükada ara 
verildi. 

BeisvefkiH Kâtip 
Kayserdi Mebusu Bolu Mebusu 

İbrahim Kirazoglu İhsan Gülez 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkt Kurmel 

İkinci Celse 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketi kanun lâyihasını müzakere etmek 
üzere bir muvakkat encümen teşkili kabul edil
di. 

Şûrayı Devlet Riyaseti 1960 yılı bütçesi ka
bul olundu. 

Grup sözcülerinin 10 ar ve diğer hatiplerin 
de 5 er dakika, fasıllar üzerinde ise 3 er dakika 
•konuşulması halMkmdaki taikrirTer kabul edildi. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 1960 yılı büt
çesi kabul olundu. 

Diyanet İşleri Reisliği 1960 yılı bütçesinin 
•encümene verilen bir faslından maadası kabul 
edildi. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü, 
Adliye Vekâleti 1960 yılı bütçeleri kabul 

olundu. 
Malatya Mebusu Kâmil Sürenikök, müzakere 

•esmasında sükûneti ihlâl ettiğinden (kendisine 
takbih cezası verilmesi kabul edildi. 

Millî Müdafaa Vekâleti 1960 yılı bütçesi ka
bul olundu. 

Millî Müdafaa Vdkâleti bütçesinin müzake
resi vesilesiyle yurdumuzun ve istiklâlimizin 
koruyucusu Şanlı ve Kahraman Ordumuza Tür-
Iküye Büyük Millet Meclisinin güven, selâm ve 
mııhablb etlerinin iblâğına dair tatkrirler ittifak
la kabul edildi. 

Dahiliye Vekâleti 1960 yılı fbü'tçesi kabul 
olundu. 

Maraş Mebusu Emîn Soysal, Dahiliye Veki
line haikaretâmiz sözler sarf ettiğinden hakkında 
üç İnikat için Meclisten çıkarma cezasının tat
biki kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eiklerinin Dahiliye Ve-
ikâleti vilâyet memurları kısmında değişiklik 
yapılması halkkmda Kanun kabul olundu. 

25 . I I . 1960 Perşembe günü saat 10 da top
lanılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Reisvekili 
Bursa Mebusu İzmir Mebusu 
Agâh Erazan İlhan Sipahioğlu 

Kâtip Kâtip 
Samsun Mebusu Kütahya Mebusu 

Abdullah Keleşoglu , Kemal Özer 
Kâtip Kâtip 

Kırklareli Mebusu Antalya Mebusu 
Mehmet Ali Ceylân Attilâ Konuk 
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1 : 4 7 25.2.1960 0 : 1 
2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyiha 

1. — îstanbul Teknik Ünversitesi 1959 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılmasT hakkında 
kanun lâyihası (1/528) (Bütçe Encümenine) 

„ *g. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

EEÎS — inikadı açıyorum. 
Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 
RElS — Riyaset şu anda müzakere nısabı-

1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası (1/529) (Bütçe Encümenine) 

3. — istanbul Üniversitesi 1959 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/530) (Bütçe Encümenine) 

m görmemektedir. Yarım saat sonra açılmak 
üzere celseyi 'kapatıyorum. 

Kapanma saati : 10,12 

• m 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 10,00 

REİS — Reisvekili, Agâh Erozan 
KATİPLER : Attilâ Konuk (Antalya), Abdullah Keleşoğlu (Samsun) 

3. — YOKLAMA 



I K Î N C I CELSE 
Açılma saati : 10,45 

REİS — Reisvekili Agâh Erozan 

KATİPLER : AbdullaJh Keleşoğlu (Samsun), Attilâ Konnk (Antalya) 

mu ' 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatan 
(1/454) 

t — Emniyet Umum Müdürlüğü 

REÎS — Emniyet Genel Müdürlüğü 1960 
malî yılı bütçesine başlıyoruz. Söz Recep Ben
gin'in, buyurun. 

RECEP DENGÎN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar; elimizdeki resmî vesaikten anlaşı
lacağı üzere, yurdumuzda vukua gelen ve bir 
âfet halini alan kazaların önlenmesi artık bir 
zaruret halini almış 'bulunmaktadır. 

1953 senesinde kaza adedi 6 743, ölenler 
1 283, yaralananlar 8 414 dür. 

1954 senesinde kaza adedi 8 692, ölenler 
1 403, yaralananlar 9 171 dir. 

1955 de kaza adedi 8 750, ölenler 1 274, 
yaralananlar 9 595 dir. 

1956 da kaza adedi 7 397, ölenler 1 083, ya
ralananlar 7 370, 1957 de kaza adedi 7 816, 
ölenlerin adedi 1 329, yaralananlar ise 8 157 
dir. 

1958 senesinde kaza miktarı 6 856, öJenle
rin yekûnu 1 206, yaralananlar ise 6 636 
dır. 

1958 senesinde Karayolları Umum Müdür
lüğünün trafik kazalarına ait neşriyatı ile sa
bit olduğu üzere, millî servetten 550 milyon li
ra trafik kazaları dolayısiyle heba olmuştur. 
Trafik kazalarının sebepleri tahlil olunduğu 
zaman sarahatle görülür ki, trafik kazalarının 
daha ziyade, fren patlaması, rot çıkması, teker
lek kopması ve yedek parçaya müstenit ihti
yaçların giderilmemiş olmasından ileri geldiği 
görülür. 

Fren patlaması dolayısiyle; 1958 de 569 ka
za vukua gelmiş ve 164 vatandaş ölmüş, 798 va
tandaş yaralanmıştır. Rot çıkması yüzünden 
116 kaza meydana gelmiş, 206 vatandaş yara
lanmış, 28 vatandaş ölmüştür. Tekerlek fırla
ması yüzünden 50 kaza meydana gelmiş 37 va
tandaş yaralanmış, 55 vatandaş ise ölmüşlerdir. 

Görülüyor ki muhterem arkadaşlarım, me
sele mühümdir. İstatistik Umum Müdürlüğü 
neşriyatı da dâhil olmak üzere, Ibu konuyu ince
lediğimiz zaman anlaşılır ki yurttaki motorlu 
kara nakliyatı yapan vasıtaların markaları, 
cinsleri ve modelleri maalesef kesin olarak bi
linmemektedir. Benim hususi mahiyette teslbit 
ettiğime göre memleketimize 1959 senesi sonu
na kadar 78 muhtelif marka Amerikan menşeli, 
İngiliz menşeli, Alman mahreçli, Fransız malı, 
Avusturya malı, Polonya malı, İtalyan mıalı ve 
diğer Avrupa memleketleri malı hattâ Rusya 
malı vasıta itihal edilmiş nulunmaktadır. 

Takdir lidersiniz ki, 78 e mütecaviz marka 
ile motorlu nakliyat yapıldığı zaman yedek 
parça ihtiyaçlarını gidermek, halletmek çok 
güçtür. Teslbit edilen trafik kazalarının % 56 
sı fren bozulması, % 9,6 sı tekerlek ve bilya da
ğılması, % 11,5 olarak da rot çıkması dolayı
siyle meydana, geldiğine göre Hükümetin hu 
işte müteyakkız olması icaneder. 

REÎS — Müddetiniz bitti, cümlenizi tamam
layınız efendim. 

RECEP DENGÎN (Devamla) — Pekiyi efen
dim, cümlemi tamamlıyayım. 

Türkiye Yedek Parça Kooperatifi, 28 . XI . 
1958 tarihinde memlekete ithal edilen 6 milyon 
liralık yedek parça hakkında Hükümete yazılı ih-
ıbar yapmıştır. Bu yazılı ihbara Hükümet gereken 
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ihtimamı göstermemiştir. Takas voliyle fındık ih-
racedümiş, mukabilinde «MAFA» firması vasıta-
siyle memlekete taklit ıskarta ve kulianılmıyacak 
kadar kötü yedek oto parçası gelmiştir. Ve ashabı 
mesalihe bu hileli ve ıskarta yedek parçalar, em
rivaki yapılmak suretiyle satılmıştır. 

REÎS ~ Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, zabıtanın kanunla muayyen olan hizme
tin dışında kullanıldığının bir yeni delilini huzu
runuzda arz etmeye mecburum. Zabıta sadece 
meydanlarda, sakaklarda toplanan ve kanunların 
kendilerine verdiği siyasi hakları kullanan vatan
daşlara karşı değil, bir bina içinde toplanan, be
lediye kanunu gibi bir kanunun sarih hükümle 
rini yerine getiren heyetlerin aleyhinde dahi kul 
lanılmıştır. tşte misali : 

Kars vilâyetinin Sarıkamış Belediye Reisi bir 
kaza sonunda vefat etmişti. Yeni Belediye Reisi 
seçimi yapılmak üzere kanuni usul ve teamüllere 
uygun olarak belediye meclisi toplantıya davet 
olunuyor. Bu toplantıya kaymakam türlü müda
haleler yapıyor, birçok zamanlar bu müdahalele
rini yapmıştır, ama yaptığı son müdahale de kâfi 
gelmiyor. Belediye Kanunu kaymakamlara ve 
idare âmirlerine bu hususta bâzı salâhiyetler ver
miştir. Ama zabıtayı getirip belediyenin içine 
sokmak ve seçim hakkını kullanarak kendi reisini 
seçecek belediye mecMsini zabıta kuvvetiyle dağıt
maya hakkı yoktur arkadaşlar. Türkiye Cumhu
riyeti tarihinde böyle bir misali kimse göstere
mez. Belediye hizmetleri kanunla tâyin edilmiş
tir. Belediyenin bu hususta ittihaz ettiği karar 
usulsüz olursa kaymakam bunu kanuni yollardan 
(bozdurabilir. Ama zabıtayı bir âmme müessesesi
nin başına dikmek hiçbir suretle tecviz olunamaz. 
Bu mesele daha evvel Dahiliye Vekâletine intikal 
ettirilmiştir. Bugün Kars vilâyetinde 3 - 4 beledi
ye bu maksatlarla ve bu şekilde baskı altındadır. 
Bir sene evvel teşekkül eden bir kazada bir türlü 
seçim yapılamamaktadır. Bütün bunlar da siyasi 
mülâhaza ile yapılmaktadır. Demokrat Parti için 
eşref saat bekleniyor. Bir yanlışlık olabilir, bir 
yerde vali haksızlık yapabilir. Bunu tashih etmek 
mümkünse de zaibıta kuvvetini herkes istediği yer
de, istediği gibi kullanamaz. Buna nasıl müsaade 
ediliyor? Cumhuriyet tarihinde böyle bir hâdise 
olmamıştır. Kanuni vazifesini yapmak üzere te
şekkül eden bir heyetin ancak kanunlarla vazi
fesi tâyin edilir. Alınan kararlar o yolla iptal edi-
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lir. Yoksa jandarma ve polis, belediyelerin içine 
sokulmaz. Elimdeki vesikayı şimdi Vekil Beye 
takdim edeceğim. Lütfen tahkik etsinler. 

Aziz arkadaşlar, zabıta hakkındaki şikâyetle
rimizi yıllardan beri tekrar ediyoruz. Arkadaşla
rımız, «Hep aynı şeyleri söylüyorsunuz» diyor
lar. Evet, hep aynı şeyleri söylüyoruz, çünkü 
dertlerimiz devam ediyor. 

Arkadaşlar; bu hal devam ettiği müddetçe 
şikâyetimiz de elbette devam edecektir, bundan 
tabiî bir şey olmaz. Muhtelif vesijelerle zabıta
nın, maksat dışında kullanıldığını vakıalarla ifa
de ettik. Evvelce atlı polisler sadece merasimler
de gösteriş için, Devletin satvet ve şevketini 
göstermek için kullanılırdı. Şimdi Atlı polisler 
birçok vilâyetlerde artırılmış, arz ettiğim gibi 
bunlar maksattan ayrılarak, sırf siyasi toplantı
ları, bilhassa muhalefet toplantılarını önlemek 
için kullanılmıştır. Atlı polisin vatandaş üzeri
ne yürümesinin doğuracağı tedhişi yüksek tak
dirlerinize arz ederim. At insan üzerine sürülür 
ve atın nalından çıkan tozlar vatandaşın üzerine 
konarsa elbette bunun bir reaksiyonu olur, elbet
te bir mukabili olur. Vatandaşla zabıtayı karşı-
karşıya getiren, vatandaşı zabıta ile cidal halin
de bulunduran, işte bu gibi yanlış ve kanunsuz 
tatbikattır. Çok istirham ediyorum, Vekil Bey 
bunlarla alâkadar olsunlar. Şikâyet yalnız mu* 
halefetten geliyor diye bir tarafa atılmasın, tah
kik edilsin. Bu tahkiklerin neticeleri bizi teyid-
edeceklerdir. 

REİS — Ahmet Üstün. 
FERDA GÜLEY (Ordu) — Grup adına söz 

istiyorum. 
REİS — C. H. Partisi Meclis Grupu adına 

Ferda Güley. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA FERDA 
GÜLEY (Ordu) — Muhterem arkadaşlar; bir 
milletin dış huzur ve sükûnunun, dış emniyeti
nin nigehbânı nasıl ordusu ise iç huzur ve sükû
nunun, iç emniyetinin nigehbânı da emniyet ve 
zabıta kuvvetleridir. Bu iki kuvvet dışta ve içte 
huzur ve emniyetimize bekçilik ederder. Bundan 
dolayıdır ki, bu iki kuvvetin üstüne bir mille
tin aynı hassasiyetle titremesi lâzımdır. Bundan 
dolayıdır ki, bu iki kuvvete emir ve kumanda 
edenler emirlerindeki kuvvetleri aynı nasfet, 
aynı adalet ve aynı eşitlik duygusu ile idare et
melidirler. 
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x : aı 2ü. 
Dün gece şerefli ve kahraman ordumuzun 

bütçesinin görüşülmesi vesilesiyle dış emniyet ve 
huzurumuzun bekçisi olan kahraman ordumuza, 
bu şerefli camiaya grupumuz derin minnet ve 
şükranlarını takdim etmiştir. Bugün de Emni
yet Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesi ve
silesiyle grupumuzun, iç huzur ve sükûnun ni-
gehbânı olan çok cefakâr, çok çilekeş, çok vazi
feşinas olan bu camianın aziz mensuplarına aynı 
hulûs ile minnet ve şükranlarımızı takdim etme
yi şerefli bir vazife biliriz. (Sağdan, bravo ses
leri) 

Mâruzâtıma başlarken iç huzur ve sükûnun 
nigehbânı olan emniyet ve zabıta kuvvetleri üze
rinde aym hassasiyet ile titrememizin lâzımgeldi-
ğini söylemiştim. Acaba böyle oluyor mu? Dahili
ye Vekili arkadaşımız ve Emniyet Genel Müdü
rü acaba yediiktidarlarına teslim edilmiş olan 
bu şerefli camiaya nasafet ve adalet içinde, ka
nunlarımız ve mevzuatımız içinde muamele edi
yorlar 'mı?.. Etmiyorlar. Aksine; maşerî vicda
nın en derin safihalarına hakkedilmiş olan 
ağır suçluluk hallerini bu şerefli camianın men
suplarına da bulaştınmak gayreti içindedirler. 
(Sağdan; bravo, sesleri) Bir daha tekrar edi
yorum: Evet arkadaşlar; maşerî vicdanın en 
derin safihalarına hakkedilmiş olan suçluluk 
hallerini bu şerefli camianın mensuplarına da 
bulaştırmak gayreti içindedirler, (Soldan; bir 
daha tekrarla, sesleri) 

Arkadaşlar, 6761 sayılı Kanunun hiçbir 
maddesinde eşit tatbik edilmek zaruretini bîr 
nebze olsun gölgeliyecek bir madde yok iken 
Başvekil, vekiller kendilerime bir imtiyaz ka
pısını zorla, açmışlar ve bu kanun çıktığından 
beri de bu kapıyı insafsızca kullanagelmişler-
dir. Bir yere İsmet Başa gider, polisi, komi
seri, sivili, resmîsi halkı coplarla, dipçiklerle, 
gaz bombaleriyle dağıtır aynı polis, aynı komi
ser meselâ, Muzaffer Kurbanoğlu Samsun'a gel
diği zaman halkı onu zorla karşılamaya davet 
işinde kullanılır. 

MUBAD ALÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— O zaman Devlet Vekili idi. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Dostum, 
Devlet Vekiline ve Başvekile böyle ir imtiyaz 
tanımak işitiyorsanız, Meclisi Âliden bir kanun 
çıkartınız. Kanunla muhkemce kapalı olan ka
pıları yeni bir kanun çıkararak Hükümete açı
nız, 

z. itfbu C : 2 
Arkadaşlar, kanunlara karşı hepimizin boy

nu eğiktir. Bizim C. H. P. olarak kanun anla
yışımız budur. 6761 sayılı Kanun karşısında 
dikilişimiz ve direnişimiz Meclisi Âlinin çıkart
mış olduğu bir kanuna hürm§tsizlik mânasına 
değildir. Bu kanunu kötü tatbik eden partizan 
zihniyetedir. Bu kanunun eşit tatbik edilme
mesi karşısında muhalefet olarak ve vatandaş
lar olarak direniyor ve dikiliyoruz. 

Bir kanunun Anayasaya aykırı olmaması 
lâzımdır. Fakat olabilir. însan haklarına aykı
rı olmaması lâzımdır. Fakat olabilir. Mademki, 
Meclis çıkarmıştır, bu kanunun yap dediğini 
yapmak, yapma dediğini yapmamak medenî her 
insanın ve bu arada bir kanun ve nizam par
tisi olan Cumhuriyet Halk Partisinin şiarıdır. 
(Sağdan; bravo, sesleri, alkışlar) Ancak bir 
kanunun asgari, vazgeçilmez şartı eşit tatbik 
edilmektir. Ahmed'e başka türlü, Mehmed'e 
başka türlü tatbik edilen kanunların önünde 
hiçbir vicdan, hiçbir izan eğilmez, eğilemez ve 
biz de eğilmiyoruz. Sadece eşit tatbik edilme
mesinden dolayı eğilmiyoruz ve eğilmiyeceğiz! 
Ben iki mebusumu Geyikli hâdiselerini tahkik 
için Çanakkale'ye göndereceğim, Nuri Togay 
arkadaşımız birkaç yüz veya bin mensubunun 
başında rıhtımda savcı ile, emniyet müdürü ile 
komiserlerle beraber bekliyebilecek ve Demok
rat Parti il başkanı, «Hiç kimse karaya ayak 
basmıyaeak», diyebilecek. Asla. Nuri Togay 
Bey, kimse karaya çıkamıyacaktır, diyor. Po
lis, komiser halkı dağıtamıyor. Mesuller Top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununa göre iş 
görecek olanlar orada değillerdir. Polis dağıta-
ımıyor, dağıtmak istemiyor, içi yanıyor ama ne 
yapsın. (Sağdan; bravo, sesleri) Namık Gedik 
bizi karşılıyan hal'ka; «ihtilâlciler», kendileri
ni karşılıyanlara, böylece sokak nümayişini ken
di lehine yapanlara ise, «Millî galeyana gelmiş 
aziz Türk milleti», diyor. (Sağdan; bravo, ses
leri) Beni karşıladıkları zaman ihtilâlci, seni 
karşıladıkları zaman miili hisleri galeyana gel
miş asîl Türk milleti. Olmaz böyle şey. Ve böy
le olmadığından dolayıdır ki, bu kanunu tat
bikat olarak reddediyoruz. Bu kanuna tatbikat 
olarak boyun eğmiyoruz ve asla boyun eğmiye-
ceğiz. (Sağdan; bravo, sesleri) (Soldan; gürül
tüler) Protestomuz kanuna karşı değil, tatbika
tına karşı. Kanunun kendisine boyun eğiyoruz. 
Tatbikatı önünde boyun eğmiyoruz. 
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Çanakkale'ye giden, fakat bu şekilde Ça

nakkale'ye çıkarılmıyan iki mebus dönüp ge
liyor ve iniyorlar Galata'ya. 15 - 20 kişi veya 
birkaç yüz kişi kendilerini karşılıyacak. Halk
tan fazla polis orada, jandarma orada. Bir 
avukat vatandaşı gırtlağından tutup sürükle
mek suretiyle Galata karakoluna götürmek 
cesareti bâzı polis memurlarında mevcut. Bu-
min Yamanoğlu denen, ahlâkî olmıyan hareket
lerde bulunduğu için bir askerî mektepten ko
vulan.. (Soldan «Ayıp ayıp» sesleri) 

REİS — Burada bulunmıyan bir vatandaşı 
bu şekilde itham edemezsiniz. 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Yani okul 
disiplinine uymıyan hareketinden dolayı çı
karılmış, tashih ediyorum. 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK 
(Aydın) — Demin söylediğin ne idi? 

REİS — Kendisini müdafaa imkânından 
mahrum bir vatandaşın hususi hayatından bu 
şekilde bahsedemezsiniz. (Gürültüler.) 

FERDA GÜLEY (Devamla) — Polis me
muru Bumin Yamanoğlu avukat her vatandaşı 
tokatla, tekme ile diğer polislerle birlikte ka
rakola götürüp dövmüştür. Arkadaşlarım, ada
let karakolda başlar, yüksek temyizde biter. 

Karakolda adalet yoksa, muhterem arkadaş
larım temyize kadar adalet gölge altında ka
lır. Bir gün Namık Gedik arkadaşımız da Da
hiliye Vekilliğinden uzaklaşacaktır, bu makam 
kimseye baki değildir. Bir gün bu makamdan tı
pış tıpış ayrılacaktır. (Sağdan bravo sesleri) 
Eğer onun da böyle karakollara götürüldüğü
nü düşününüz, dövüldüğünü düşününüz, yumruk
landığını düşününüz. (Soldan şiddetli gü-
rüfibüler, «Böyle şeyler yok» sesleri) Cena-
bıhak âdildir, her şeye kaadirdir, bir gün 
veikiliü'bbön düştükten sorana bir suçu olabilir 
ve kader onu dayak yiyen, yumruklanan arka
daşım Avukat Reşit önder'in yazıhanesine gö
türebilir.. (Sağdan bravo sesleri) (Soldan gü
rültüler) 

Arkadaşlarım, biz, bu kanunu eşit tatbik 
etmiyorsunuz, diyoruz. 

REÎS — Müddetiniz doldu efendim. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Biz bu ka

nunu eşit tatbik etmediğinizden şikâyetçiyiz, 
derdimiz ve ıstırabımız bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek müsamahanı
za... 
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REİS — Vaktiniz tamamdır. Müsamaha nıev-

zuubahia değildir. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; kurulan sistem Kayseri Polis 
Okulumda Dahiliye Veörifliı aılkadaşımızıaı iraıt 
buyurdukları nutukta bütün fecaatiyle tebellür 
etmiştir. Kurulan sistem polis rejimi sistemi
dir. Ve Türk milleti bu sistemi ikrah ederek, 
nefret ederek şiddetle reddetmektedir. (Sağ
dan bravo sesleri, alkışlar.) 

REÎS — Hüseyin Bayrı! 
DEMOKRAT PARTİ MECLİS GRUPU 

ADINA HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, insanların beşerî zaıf-
ları vardır. Bir insan kendinde eksik olan 
bir hususu akşamdan sabaha, sabahtan akşa
ma tekrar etmekten kendisini kurtaramaz. İş
te benden evvel konuşan arkadaşımız kendi
lerindeki bu beşerî za'fı dikkate alarak bir 
suçluluk haleti ruhiyesi içerisinde burada fer
yatlar kopardılar. Kanundan, müsavattan, hür
riyetten, seçim emniyetinden dem vurdular. 
Müsaade ederseniz kendi şeflerinin ağızlarından 
konuşalım. İsmet İnönü 16 Ağustos 1949 da ba
kınız ne diyor : 

«Vatandaş huzur istiyor, hâdiseler, gürültü
ler ne olursa olsun Hükümet memlekette vatan
daş emniyetini, huzurunu temin edecek kudret
tedir. Ve bu kudreti tereddüdetmeden, düşün
meden her hâdiseye tatbik edecektir. Seçime 
kadar, seçim esnasında ve yeni Meclis gelinceye 
kadar memlekette selâmet ve huzuru korumak 
için vatandaşın zihninde can ve mal emniyeti 
hakkında katî bir inancı muhafaza etmek Hü
kümetin başlıca vazifesidir.> 

Sene 1949 : 
«Memleketin asayişini muhafaza etmek için 

Hükümet hiçbir tecavüz önünde tereddüt etme
mek vaziyetindedir.» 

Muhterem arkadaşlar, dün bu vatanda, bu 
vatan sathında kanun hâkimiyetinden asla 
bahsedilemezken, hürriyet kelimesini dahi bu 
vatanda telâffuz imkânı mevcut değilken, ka
nun diye kanunları ayaklar altına alanların, 
11,5 da Millî Şef kisvesini bir tarafa bıraka
rak, 12,5 geçe hürriyet kahramanı kesilmesi 
dünyanın hiçbir tarafında görülen hâdiselerden 
değildir arkadaşlar. (Soldan, bravo sesleri) Em
niyet kuvvetlerimizi münferit hâdiselerle ele al
mak suretiyle, emniyet ve teşkilâtımızı topye-
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kûn töhmet altında bulundurmak hakla, adalet- I 
le kabilitelif bir hareket değildir, arkadaşlar. 

Hakikaten onlar birtakım mevzuları buraya 
getirmek suretiyle şikâyetçi olabilirler. Biz de 
kendilerinden şikâyetçiyiz. Onlar seçim emniye
tinden bahsederler. Biz de şikâyetçiyiz. Şundan 
dolayı şikâyetçiyiz. Biraz evvel Mehmet Hazer 
arkadaşım Kars'taki münferit bir hâdiseyi bu 
kürsüye getirdiler. Ben de bahsedeyim : 1957 
seçimlerinde Devlet otoritesine ve emniyet teş
kilâtına rağmen sokak kabadayılarından bir 
güruhu teşvik ederek, teşkilâtlandırarak zabıta 
kuvvetlerinin karşısına diken sizler değil misi
niz? (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) Herkes şu- J 
na inanmalıdır ki, bu memlekette her şeyden ev- j 
vel bir kanun vardır. Biz de bu kanunun müte-
saviyen tatbik edilmesinde ısrar etmekteyiz. 

Mazideki etiketleri ne olursa olsun, sırtında
ki Millî Şeflik kisvesi neyi ifade ederse etsin, 
herkes millet huzurunda, kanun huzurunda, ta
rih huzurunda hesap vermeye mecbur kalacak
tır, arkadaşlar. 

Bir taraftan akşamdan sabaha, bir taraftan 
sabahtan akşama iftira ve tezvir fbrikasını işle
terek memlekette yalan ve dolan uydurarak 
dolaşıp memleket huzurunu kaçıranların bu kür
süde, sizin huzurunuzda da bu şekilde konuşma
ya asla hakları yoktur. 

Evvelâ kendi vazifelerini, kendi vecibelerini 
yapsınlar, ondan sonra vazifeli kuvvetlerden 
hizmet beklesinler. 

Muhtelif vesilelerle savrulan «Asacağız, ke
seceğiz?» gibi lâflarla kendisine vazife ve me
suliyet verdiğimiz arkadaşlarımızı kanun tatbi
katından alıkoymak maksadına matuf olan ha
reketlerine biz asla müsamaha etmiyeceğiz. Ar
tık bu vatan sathında 1946 seçim festivali (Sağ
dan, «1957, 1957» sesleri) oyunlarının bir daha 
tekrarına asla müsaade etmiyeceğiz. (Soldan, 
alkışlar) 

REİS — Necmeddin önder. 
NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Çok 

muhterem arkadaşlar, C. H. Partisi Grupu adı
na konuşan Ferda Güley arkadaşımızın bura
daki beyanını ben üzülerek, hayretle ve dehşet
le dinlemiş bulunuyorum. Burada arkadaşımız 
kavlen türlü üslûp ile dışarda ifade ettiklerini 
Meclis huzurunda, Türk Milleti huzurunda tes
cil ettirmiştir. 

. 1960 O : 2 
Ben şimdi bu sözlerini tahlil edecek, bunun 

mânasını ve bu partinin tutumu ile bu konunun 
nasıl birbirine intibak ettiğini anlatmaya çalı
şacağım. Bu sözler hakikaten tarihe ve zabıt
lara geçmeye sezadır. Türk Milletine aynen in
tikal ettirmek çok yerinde olacaktır. 

i Muhterem arkadaşlar, bu partinin sözcüsü 
türlü beyanlarda bulundular. Meselâ kendilerine 
mensup bir arkadaş, «Umumun tasvibine maz-
har olmıyan kanun hüsrana mahrumdur. Hür
riyetlerin mahvına müncer olan bir Devlet oto
ritesine taraftar değiliz. Bunun elimizden gel
diği, gücümüzün yettiği kadar mücadelesini 
yapacağız» diyor. (Sağdan, «doğru» sesleri) 
Doğru değil beyler. (Sağdan, «doğru» sesleri) 

ismet Paşa bakın 1 Kasım 1948 de ne diyor : 
«Siyasi parti olarak ve fert olarak Cumhuriyet 
kanunlarına riayetkar olmayı esas umde say
mak lâzımdır. Demokrasi ve Devlet mevcudiye
tinin şartı vatandaşın kanunlara riayetten ay
rılmaması, ayrılmayı düşünmemesindedir.» Pa
şa ile mutabık mısınız? Paşa o gün söylediği ile 
bugün mutabık mıdır? Bir parti eğer bu şekil
de «Kanunları dinlemiyoruz» der, bu şekilde 
kanunlara karşı direnir, onları dinlemezse o si
yasi bir teşekkül değil, bir çetedir. (Soldan, bra
vo sesleri) (Sağdan, gürültüler) Hangi teşek
kül olursa olsun kanun hudutları dışına çıktı
ğı nispette meşruiyet hudutlarını da aşmış, meş
ru olmak vasfını kaybetmiş demektir. Ve ona 
artık siyasi bir parti veya siyasi bir cemiyet de
nemez, onu kanun dışı bir teşekkül addetmek 
zaruri olur. 

Yine Başvekilleri, 2 Ağustos 1949 da Bursa 
konuşmalarında «Demokrasi kanun demektir. 
Hepimiz mevcut kanunlara itaatle mükellefiz. 
Kanunu değiştirmek istiyorsak, bu; T. B. M. Mec
lisine ait bir salâhiyettir. Vatandaşlar, mevcut 
kanunlara kayıtsız ve şartsız itaatle mükelleftir.» 
demişti. (Sağdan, «Tamam, tamam» sesleri) Bu 
sözlerle, şimdi bu davranış arasında bir münase
bet kurmaya imkân var mı? Bunu burada zabıt
lara tescil ettirmek istiyorum. Arz ettiğim gibi; 
encümenlerde de vâki beyanlariyle, .bu parti men
suplarına., kanunlara itaat eder şekilde çalışmaya 
azmetmiş ve karar vermiş bir siyasi teşekkül hü
viyeti ve vasfı vermekte müşkülât çekiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; diyorlar ki, «Biz gidi
yoruz, diğer mebuslarla beraber, zabıta ikuvvet-
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leri bize şu müşkülâtı çıkarıyor. Fakat Başvekil 
veya Vekiller gidiyor onlara mâni olunmuyor.» 

Muhterem arkadaşlarım, ıbir Hükümet memle
ket sathında dolaşmaya vatandaşla temas etmeye, 
icraatının neticelerini tâkibetmeye ve yeni karar
lar almaya mecburdur. Bu sıfat ile Hükümet er
kânı veya başı olarak dolaşan insanların elbetteki 
benden, sizden ve bir mebustan farkı olacaktır. 
Kendilerini acaba Başvekilin, Devlet Reisinin ve
ya Vekillerin gölgesi mi sanıyorlar da bu şekilde 
hareket etmek istiyorlar? (Gülüşmeler) Kanun
lar kayıtsız şartsız hangi sıfat ve salâhiyetle olur
sa olsun bütün vatandaşların siyyanen iktifa et-
meleril âzımgelen hüküm ve kuvveti haizdir. 
Buna riayet etmiyen, buna itaat etmiyenleri, ma
zideki envestismanı ne olursa olsun, hepsinin ka
nun kuvveti önünde başları ezilir. Ve bu memle
kette Devlet otoritesinin hiçbir suretle tahribedil-
mesine müsaade edilmez. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım; Emniyet Umum 
Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerinde yapılmakta 
olan görüşmelerde, muhalefet mebuslarını cevap
landırmadan evvel, memleketin maddi ve mânevi 
asayiş durumu hakkında Yüksek Heyetinize kısa
ca mâruzâtta bulunmak isterim. 

Memleketimizin maddi asayişi, vatandaş hak 
ve hürriyetlerini ve emniyetini korumakla vazifeli 
bulunanlar teşkilâta mensup olanların bu vazife
leri hangi ölçüde ve nasıl ifa ettiklerini ve ne ne
tice aldıklarını bu müzakereler münasebetiyle 
gözden geçirecek, ve geçmişle yapacağımız muka
yeselerle âtiye ait kanaat ve görüşlerimizi ifade 
etmek ancak bu suretle mümkün olacaktır. 

Memnuniyetle ifade edebiliriz ki, memleketi
mizin maddi emniyet ve asayişi, geçmiş senelere 
nazaran büyük ölçüde ve müspet bir istikamette 
inkişaf etmektedir. Büyüyen ve hacmen genişli-
yen, iktisadi ve sosyal hayatı inkişaf eden, hele 
nüfusu, bizim gibi, senede bir milyona yakın ar
tan memleketlerde maddi asayiş rakamlarında 
geçmiş senelerle mukayese edildiği takdirde za
man zaman bâzı artışlar görülmesi gayet tabiîdir. 
Buna rağmen şimdi arz edeceğim mukayeseli ra
kamlardan öğreneceğiz ki, memleketimiz bu mad
di asayişi, (Nüfus .artışı ve sosyal, ekonomik ha
yatın geniş ölçüde hareketlenmiş bulunmasına 
mukabil) geçmiş yıllara nazaran mesut bir tecelli 
olarak aşikâr bir azalma göstermektedir. 

.1960 C : 2 
1. Biz, asayiş meselelerini, zabıta vaka

larını iki kategoride mütalâa ederiz. Bunların bir 
kısmı asayişe müessir olan vakalardır, diğerleri 
.ise asayişe müessir olmıyan âdi zabıta vakaları
dır. 1941 - 1949 ve 1950 - 1959 senelerini ele ala
rak bu iki kategoride mevcudolan zabıta vakala
rının takibetmiş olduğu seyri gözden geçirecek 
olursak 1941 - 1949 ile 1951 - 1959 senelerinde 
memleketimizde vukubulan asayişe müessir suç
ların umumi yekûnları, dokuzar yıllık bir muka
yese ile 1941 - 1949 yıllarının 15 553 üne muka
bil, 1951 - 1959 da sadece 8 705 olduğu görülür. 
Bu rakamlar, 1951 - 1959 senelerine ait 9 yıllık 
asayişe müessir olan suçlarda 6 848 gibi çok ehem
miyetli bir azalmanın mevcudolduğunu ifade et
mektedir. 

Aynı mukayeseyi, asayişe müesir olmamakla 
beraber, zabıtanın takibatını gerektiren vakalar 
arasında yapacak olursak 1941 - 1949 yıllarına 
ait umumi yekûnun 461 903; 1951 - 1959 yılları
na ait umumi yekûnun da 454 015 olduğu görü
lür. Bu rakamlar 1951 - 1959 yıllarında vukubu
lan bu nevi suçlarda 7 888 gibi bir azalmanın 
mevcudiyetini ifade etmektedir. 

2. 1941 - 1949 yılları arasında işlenen asayişe 
müessir ceman 15 553 suç, 1945 nüfus; sayımına 
nispet edilecek olursa 100 000 nüfusa 82,7 vaka
nın isabet ettiği, bu nispet 1951 -1959 yılları ara
sında işlenen aynı mahiyetteki 8 705 suç hakkın
da 1955 nüfus sayımına göre yapıldığı takdirde 
100 000 nüfusa 36,2 vakanın isabet ettiği görülür. 

Bu netice, 1951 - 1959 yılları lehine 46,5 nis
petinde bir azalmanın mevcudiyetini göstermek
tedir. 

3. Aynı mukayese asayişe müessir olmamak
la beraber zabıta takibatını gerektiren mühim va
kalar arasında yapıldığı takdirde 1941 - 1949 yıl
larında 100 000 nüfusa 2 458,2 hâdisenin, 1951 -
1959 yıllarında ise 1 887 hâdisenin isabet ettiği 
görülür. 

Bu hâdiselerde de 1951 - 1959 yılları lehine 
571,5 nispetinde bir azalma bulunmaktadır. 

Bir de 1947 - 1949 ve 1957 - 1959 yıllarına 
ait üçer senelik bir mukayese yapalım : 

1. 1947 - 1949 ve 1957 - 1959 senelerinde vu
kubulan asayişe müessir (gaısp, müsademe, ceza 
evinden firar, hayvan hırsızlığı, kasden yangın, 
hudut tecavüzü, arazi ihtilâfı) suçların, umumi 
yekûnları arasında üçer senelik bir mukayese 
yapılacak olursa, 1947 - 1949 yıllarında asayişe 
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müessir olan suçlara ait umumi yekûnun 4 825, 
1957 - 1959 yıllarında işlenen aynı mahiyetteki 
suçlara ait umumi yekunun da 2 434 olduğu gö
rülür. 

Bu rakamlar, 1957- - 1959 senelerine ait üçer 
yıllık asayişe müessir olan suçlarda 2 391 gibi 
bir azalmanın mevcudiyetini ifade etmektedir. 

Aynı mukayese asayişe müessir olmamakla be
raber zabıta takibatını gerektiren mühim vaka
lar arasında yapıldığı takdirde 1947 - 1949 yıl
larına ait umumi yekûnun 171 555, 1957 - 1959 
yıllarına ait umumi yekûnun da 139 747 oldu
ğu görülür. 

Bu rakamlar, 1957 - 1959 yıllarında vukubu-
lan bu nevi suçlarda 31 808 gibi bir azalmanın 
mevcudiyetini ifade eder. 

2. 1947 - 1949 yıllan arasında işlenen asa
yişe müessir ceman 4 825 suç, 1945 nüfus sayı
mına nispet edilecek olursa 100 000 nüfusa 25,6 
vakanın isabet ettiği, bu nispet 1957 - 1959 yıl
ları arasında işlenen aynı mahiyetteki 2 434 
suç hakkında 1955 nüfus sayımına göre yapıldı
ğı takdirde 100 000 nüfusa 10,1 suçun isabet et
tiği görülür. 

Bu netice 1957 - 1959 yılları lehine 15,6 nis
petinde bir azalmanın mevcudiyetini göstermek
tedir. 

3. Aynı mukayese asayişe müessir olmamak
la beraber zabıta takibatını gerektiren mühim. 
vakalar arasında yapıldığı takdirde 1947 - 1949 
yıllarında 100 000 nüfus 913 hâdisenin, 1957 -
1959 yıllarında ise 580,8 hâdisenin isabet ettiği 
görülür, 

Bu hâdiselerde de 1957 - 1959 yıllan lehine 
332,2 nispetinde bir azalma bulunmaktadır. 

Buna mukabil umumiyetle matbuatı takibe-
decek olursak her gün sayfalannda bilhassa bü
yük şehirlerimizin asayiş mevzuunda bizleri ek
seri ahvalde endişeye düşürecek devamlı aleyhte 
neşriyata şahidoluruz. Biz İstanbul ve Ankara 
gibi büyük şehirlerimizin, Amerika'da, İngilte
re'de ve Avrupa'daki diğer benzeri şehirlerle asa
yiş durumlannı mukayese etmek suretiyle ancak 
bir hükme varabiliriz. Bendeniz bâzı şayanı dik
kat rakamlan huzurunuzda arz edeceğim. İlk 
mukayeseyi sekiz milyon küsur nüfusu olan 
Londra şehri ile bütün Türkiye'de cereyan ekmek
te olan asayiş hâdiseleri ve rakamlan karşılaş
tırmak suretiyle yapacağım. 
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Londra'nın Metrepol polis adedi 20 bindir. 

Bütün Türkiye'de aktif polis kadromuz 10 bin 
küsurdur. Londra polisi dünyanın en ileri tekni
ğine sahip ve bütün dünyanın örnek sayılan bir 
teşkilâtı olarak tanınmaktadır. Elimdeki ista
tistikler 1957 senesine ait bulunmaktadır. Asayi
şe müessir suçlar arasında mütalâa edilen soy
gunculuk Londra'ya ait istatistiklerde iki kısım
da mütalâa edilmektedir: İnsan soygunculuğu; 
dükkân soygunculuğu. 

1957 senesinde Londra'da insan soygunculu
ğu 398, dükkân soygunculuğu ise 3 647. Bunla-
nn tutarı 4 045 tir. Aynı yıl içinde bütün Tür
kiye'de gasp hâdiselerinin adedi sadece 31 dir. 

Şimdi asayişe müessir hâdiselerden hırsızlık 
vakalarına geliyorum. Yine 1957 yılında Londra'
da muhtelif hırsızlıklann adedi 72 037, aynı sene 
Türkiye'de bu miktar 11 588 dir. Meskene te
cavüz vakaları da 18 595 e mukabil 349 dur. 

Şimdi, Viyana'dan misal arz edeceğim ve İs
tanbul'la mukayese yapacağım: 

Viyana'mn nüfusu 1 milyon 800 bin. Vasati 
olarak 2 milyon, yani İstanbul'un nüfusuna 
hemen hemen müsavi. Viyana'da polis adedi 11 
bin. Bunlar aktif kadroda çalışanların miktan. 

İstanbul'da polis adedi 3 000. Aktif kadroda 
çalışanların miktarı 2 000 küsur. 

İstanbul'da 1959 senesinde, adam öldürme 
vakaları 27. Viyana'da 25 tir. 

İstanbul'da, 1959 senesinde hırsızlık vakalan 
939. Viyana'da 8 407 dir. 

İstanbul : 1959 da gasp vakası 2, Viyana'da 
1959 da 128. Asayişe müessir olan vakalar bun
lar. 

Kopenhag şehrinin İstanbul ile bir mukaye
sesini arz ediyorum : 

1957 istatistiklerine göre öldürme vakaları : 
İstanbul'da 22, Kopenhag'da 32. 

Hırsızlık vakaları: İstanbul'da 1957 de 1 474, 
Kopenhag'da 1957 de 36 554. 

Dolandırıcılık vakaları : İstanbul'da 1957 de 
32, Kopenhag'da 1957 de 2 689. 

Muhterem arkadaşlarım, şu arz ettiğim ra
kamlardan anlaşılmış bulunmaktadır ki Türki
ye'de maddi asayiş mevzuunda bugün içinde 
bulunduğumuz şartlarla her bakımdan huzur 
duyabiliriz. Bu neticelerin istihsalinde elbette 
çeşitli faktörler mevcuttur. Suç adedleri, sene 
besene artan nüfusun aksine olarak, bir azal
ma göstermektedir. Bunda şüphe yok ki cemi-
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yetimizin birtakım içtimai güçlüklerden ve zor
luklardan, sefaletten kurtulmuş ve kurtarıl
makta olmasının büyük tesiri vardır. (Soldan, 
bravo sesleri) Bir memlekette iktisadi ve içti
mai düzen mevcudolmadığı takdirde o memle
kette maddi asayiş beklemek mümkün değildir. 
Memleketim teveccüh etmiş olduğu çok mesut 
istikbalin en güzel delillerinden biri de hiç şüp
he yok memleketteki huzur, asayiş ve emniyet
tir. Bu arada çok dar kadro içinde ve çeşitli 
imkânsızlıklara rağmen bu bakımdan mevcut 
maddi güçlükleri mânevi kuvvetleriyle feragat 
ve fedakârlık hisleriyle telâfi ederek vazifele
rini yılmadan yapmakta olan en küçük polis 
neferinden tutunuz, bütün arkadaşlarımın el
bette hissesi vardır. (Soldan, bravo sesleri, alkış
lar) 

Bu bütçenin müzakeresi münasebetiyle, mem
leketin maddi asayişini hepimizin memnuniyet
le telâkki edeceğimiz bu ölçülere yükselten ar
kadaşlarıma, tahdisi nimet kabilinden, yüksek 
huzurlarınızda takdir ve teşekkürlerimi arz et
meyi kendim için kaçınılmaz bir vazife telâkki 
etmekteyim. (Soldan, bravo sesleri, şiddetli al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bir muhalefet me
busu, Recep Dengin arkadaşım, trafik mevzu
una temas ettiler. Hakikaten bugünkü istatis
tik neticeleri henüz bizi memnun etmekten uzak
tır. Bütün yurtta tatbik etmekte bulunduğu
muz Trafik Kanununun tatbikatının daha müs
mir ve müessir hale gelmesi için gerek eleman, 
gerek teçhizat bakımından noksanlarımızın sür
atle ikmali icabetmektedir. Trafik kazalarının 
bu memlekete can ve mal kaybı bakımından 
iras etmiş olduğu büyük zararları ve bundan 
doğan felâketleri en kısa zamanda önlemek el
bette bizim de gönlümüzün arzusudur. Bu ka
nunun tatbikatından beri, elimizdeki grafikle
re göre almış olduğumuz neticelerin müspet 
istikamette seyrettiğini müşahede etmekteyiz. 
Her 10 bin nüfusa düşen ölüm adedi, kaza ade
di, şu grafikte gözükmektedir. 1953 senesinden 
itibaren bütün yurtta evvelâ mevziî ve bilâhara 
umumi olarak tatbik edilen bu kanunun müs
pet neticelerini almaktayız. 10 bin nüfusa düşen 
ölüm adedi, yanılmıyorsam, 280 küsur iken bu 
miktarın kanunun tatbikinden sonra 72 ye düş
tüğünü memnuniyetle müşahede ediyoruz. Ka-
rayollarımız, il yollarımız ve bütün münakale 
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şebekemizin Standard olarak 10 yıl içinde bize 
devredilenin metraj bakımından 2 - 3 misline 
çıktığını ve memleketteki umumi nüfus hareket
lerinin büyük ölçüde arttığını, nakil vasıtala
rının keza 6 - 7 misline yükseldiğini ve süratle 
artma istidadında bulunduğunu da dikkate alır
sak, motor çağma insanı alıştırabilmek, bizzat 
kazaya mâruz kalanlar üzerinde takibedeceği-
miz talimi tedbirleri ihmal etmemek mepburiye-
tinde olduğumuz hakikati meydana çıkar. Nite
kim bu sene (Trafik Kazalarını önleme Cemi
yeti) adı altında bir cemiyet kurulmuş ve faali
yete geçmiş bulunmaktadır. 

Trafik kazalarının bugün hangi sebeplerle 
vâki olduğu hususunda kısaca maruzatta bu
lunacağım : 

Bu kazalara sebebiyet veren unsurlar, ya
pılan istatistiklere göre % 54 ü fazla süratten 
ileri gelmektedir. Fazla süratin içinde muha
lefete mensup arkadaşımızın söylediği birtakım 
tetnik arızalar da elbette gelmektedir. Motor
lu vasıtaların standardize edilmesi hususundaki 
temenniye iştirak etmemeğe imkân yoktur. Fa
kat memleketin bilhassa bugüne kadar mevcut 
şartlan, gitikçe artan motorlu vesait ihtiyacı
nı karşılamak üzere, muhtelif membalardan va
sıta tedarik etmek zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
Yedek parça noksanlığından mütevellit arıza
lar bilhasa bugünün şartları altında dışardan 
serbestçe ithali mümkün olduğuna göre, artık 
mesele olmaktan çıkmıştır. 

•Süratten sonra bu kazalara sebebiyet veren 
âmillerin başında hatalı dönüşler ve hatalı ha
reketler gelir. Büyük yol şebekesini Avrupa 
standardına yükseltmemiz karşısında geniş bir 
sinyalizasyonla teçhiz edilinciye kadar bu mah
zuru yüzde yüz ortadan kaldırmaya elbette im
kân yoktur. 

Kazaların % 9 unun sebebinin yapılan eks
pertizlere göre yayalara matuf hatalar olduğu 
görülmektedir. Bu da biraz evvel arz ettiğim 
yoldan bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Va
sıtalara ait bâzı teknik arızalar da bu kazaların 
% 7 sine sebebiyet veriyor. % 10 nu da di
ğer muhtelif sebeplerden husule gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Emniyet Umum 
Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi münasebe
tiyle, yine bir muhalefet mebusu, üzerinde 
çok münakaşa edilen Toplantı ve gösteri yürü
yüşleri Kanununun tatbikatına sözü getirerek, 
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bilmiyorum, yakın mı uzak mı, bir istikbale 
matuf olmak üzere bendenize ağır tehditler sa
vurdu. Demek istedi ki, bugünkü tatbikatın me
sulü olan Dahiliye Vekili birgün makamını terk 
eder ve meselâ, iktidar bizim elimize geçerse 
biz de birtakım Bumin Yamanoğullan bulmak 
suretiyle kendisini karakollarda çürütürüz. 
(Sağdan, «Hâşa sesleri biz bulmıyacağız» sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, bu nev'iden tehditler, 
bu memleketin biraz evvel arz etmiş olduğum, / 
hepimizin iftiharını mucibolan maddi asayişin 
yanında yer alması lâzımgelen mânevi asayişi 
tahribeden tehditlerdir. (Soldan, bravo ses
leri) Bir mebus bu kürsüde konuşurken, muha
lefete dahi mensup olsa, bir muhalefet mesu
liyetini omuzlarında hissederek konuşmaya mec
burdur. Bu kürsü, bu çatı ile kapalı, ve et
rafı dört duvar gibi zannedilir. Bunun geri
sinde kos koca bir memleket, bir vatan ve onun 
üzerinde de yaşıyan şuurlu bir millet vardır. 
(Alkışlar, bravo sesleri) 

Bu neviden konuşanlara şunu hatırlatırım : 
Bâzı korkak insanlar vardır, geceleyin bir çık
maz sokağa saptıkları zaman içlerindeki kor
kuyu dağıtmak için yüksek sesle şarkı söyler, 
ve cesareti kendi seslerinden alırlar. Bu tehtit-
ler bu kabil zarflardır. 

Ben bu zata tavsiye ederim, evvelâ bu kor
kuyu içinden atsın ve çıkmaz sokağa sapmasın, 

'çıkmaz sokağa sapmışsa derhal ve süratle ora
sını terketsin. 

Bugünkü tatbikat dolayısiyle zabıta âmirle
rine, zabıta memurlarına ilerde belki lâzım olur 
diye tâviz verecek bu zat diğer taraftan kanu
ni vazifesini yapanların namus ve iffetine te
cavüz edecek kadar ileri gidiyor. 

Sevgili arkadaşlarım; bu memleketin mâ
nevi asayişini, hangi istikametten gelirse gekin, 
bozmaya teşebbüs edecek olan bütün hareketleri 
kanunun bize tanımış olduğu salâhiyete daya
narak yakaladığımız noktada durdurmaya mec
buruz ve bunu yapacağız.. 

Kanun tatbikatında bâzı aksaklıklar olabilir. 
Bunların ıslahı için bâzı temennilerde bulunu
labilir. Bu temennilerin vicdanlarda ve izan
larda mâkes bulabilmesi için, tehditlerden ayrı 
ve azade olarak bir talep şekline sokulması 
icabeder. Yoksa buraya gelecek, bir muhalif 
mebus bir türlü dindiremediği kininin gayzının 
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tesiriyle «Biz de sizi ilerde karakollarda çürü
türüz» demek suretiyle içindeki korkunç ve 
muhayyel emelleri, pervasızca ifade edecek, bu 
olamaz! 

Sonra daha mühimini arkadaşlar bu kanun 
tatbikatına karşı mutlaka bugüne kadar hare
ket ettikleri tarzda hareket edeceklerini hâlâ 
burada haykıracak, bonu buraya tescil edecek 
ve zannedecek ki, bunları Büpük Millet Mecli
sinde ifade etmiş olmakla yarın sebebiyet ve
rebileceği hâdiselerin mesuliyetinden kendisini 
kurtaracak. Eğer böyle bir zehaba kapılıyor-
sanız bundan süratle geriye dönsün. (Soldan, 
alkışlar) 

Sizler memleketin huzurunu bozmaya müte
veccih hareketlerden sakınınız. Bu millet huzur 
ve sükûn istiyor. Bu millet hizmet istiyr. ikti
darlar huzur ve sükûn isterler. Onlar eser ya
parlar, bu eserleri millete mallederler. iktidar
ların en büyük, kuvvetleri ve enviymetli ziy
netleri eserleridir. Bizi bu eserleri yapmaktan 
menedecek tarzda on seneden beri devam eden 
hareketlerinizi, inanınız, bu millet tasvibet-
rniyor. (Soldan, alkışlar) Yavaş yavaş içinizin 
bütün memlekette boşaldığını hissetmektesiniz. 
Gruhununzda dahi birçok arkadaşlarınız sizin 
sekizi1, onu geçmiyen ve hepimiz tarafından ve 
memleket tarafından gayet iyi bilinen insan
ların hareketlerini elbette ki, tasvibetmemekte-
dir. (Soldan, gürültüler) Buna dikkat ediniz. 
Biz tehditlerle kanuni vazifelerimizden alıko
nulacak insanlar değiliz. Vatan hizmetine, mem
leket hizmetine başkoymuş insanlarız. (Sol
dan, bravo sesleri) Onun için bu konuşmalarınız 
bir aksisada olarak sizin, vicdanlarınızda kal
maya mahkumdur. (Soldan, bravo sesleri, şid
detli alkışlar.) 

RElS — İsmet inönü. 

İSMET İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem ar
kadaşlar, vakit vakit benim eskiden söylediğim 
beyanlar burada delil olarak zikrolunur. 

Bugün de, 1948 ve 1949 da memleket asayişi 
için söylediğim sözler bizim aleyhimizde misal 
olarak gösterilmek istenmiştir. 

Vaziyet şudur; memlekette huzur vatanda
şın hakkıdır. Huzur lâzımdır, hükümetlerin 
vazifesi huzur ve asayişi temin etmektir. O za
man söylediğim bu esasları bugün de, yarın da 
müdafaa edeceğiz. 

- 4 8 0 -



I : 47 25. 
Bolleyken, ihtilâf nereden çıkıyor? Memle

kette idare salim yoldan çıktı mı onun da, bul
duğu bahane huzuru muhafaza -etmek yoludur. 

Şimdi, 1948 de 1949 da tsmet İnönü huzur 
ve asayişi muhafaza etmeyi Hükümete, vazife 
olarak söylediği zaman, o Hükümetin vatandaş
lar arasında eşit muamele yapması, (Soldan, 
gürültüler) yeni girdiğimiz demokratik hayatta, 
vatandaşlar arasında farklı muamele olmaması 
için aynı ismet Pasa, köy köy, şehir şehir dolaşıp 
idare adamlarına, parti müesseselerinizin hu
zurunda tavsiyelerde bulunuyordu. (Sağdan, bra
vo sesleri) (Soldan, gürültüler) Bunu, böyle bir 
çerçeve içinde mütalâa etmek lâzımdır. (Soldan, 
gürültüler) Yoksa; iktidar vatandaşlara eşit mu
amele yapmıyaeak, tazyik yapacak ve ondan son
ra huzuru muhafaza etmek için, buna karşı İsmet 
Paşanın, vaktiyle söylediği tavsiyeler misal ola
rak getirecek. Bunun bir esas, mesnedi, itibarı 
yokur. (Sağdan, b:ravo sesleri, alkışlar.) 

REİS — Ekrem Anıt. 
EKREM ANIT (Samsun) — Çok muhterem 

arkadaşlarım; memleket emniyet ve asayişi üze
rinde Sayın Dahiliye Vekili Beyefendinin rakam
lara dayanan izahatını dinlemiş bulunuyoruz. 

Memleketin emniyet ve asayişi için geceli 
gündüzlü sarsılmaz bir aşk ve iman ile çalışan 
feragat sahibi Devlet zabıta kuvvetleri (jandar
ma ve emniyet) mensuplarına bu âli Mecliste ve 
yüksek huzurlarınızda minnet ve şükran hisleri
mi ifade etmeyi kendim için bir vazife telâkki 
ederim. (Soldan alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; eğer bir arkadaşım 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununu kasdederek «ka
nunların tatbikatı yönünden baş eğmiyeeeğiz» 
şeklinde bu kürsüden beyanda bulunmasaydı ben
deniz söz almıyacaktım. Yüksek Meclisten çıkan 
kanunlar, bu mübarek vatan sathında yaşıyan 
Türk çocuklarının huzur, sükûn ve refahı için 
yapılmaktadır. Ve onlar içtimai bünyemize tam 
mânasiyle tetabuk etmektedir. Kanunun tatbi
katına boyun eğmiyeceğim diyenlerin bilhassa 
dikkat nazarlarını celbederim : Memleketin ka
nunlarına, nizamlarına riayet etmiyenleri, emni
yet ve asayişi korumakla mükellef olanlar, istis
nai yollardan yürüyerek icbar etmesini bilirler. 
(Soldan bravo sesleri) 

Arkadaşlar; Gösteri Yürüyüşleri ve Genel 
Toplantılar Kanunu hakkında fikir beyan eden
lere bu kanunun İçtimaatı Umumiye ve Tecem-
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j muat kanunlarındaki hükümler yeniden gözden 

geçirilmek ve bugünkü şartları da ihtiva etmek 
üzere tedvin edilmiş bir kanun olduğunu hatır
latmak isterim. 

Bu memlekette seneler senesi tatbik edilmiş 
ve tatbikatında çok acı misaller görmüş bir ar
kadaşınız sıfatiyle söylüyorum : Sene 1946 Bü
yük Millet Meclisinin bu ulvi çatısı altında teşriî 
vazife ifa eden Milletvekillerinin sığanağa iltica 
etmeye mecbur kaldıkları görülmüştür. Arka
daşlar, elbette ki bu kötü günleri geri getirme
mek ve bu memlekette huzur ve sükûnu bozma
mak için iktidar, hükümet ve Meclis olarak ted
bir almak vazifemizdir. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Parti
zanlık olacaktır. 

EKREM ANIT (Devamla) — Konuşma ar-
, kadaş, senden daha iyi biliyorum bunu. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, hatibe 
müdahale etmeyin. 

EKREM ANIT (Devamla) — Arkadaşlarım; 
bir Milletvekili «Büyük Meclisin isdar buyurdu
ğu kanunda reyi olan bir milletvekili, tatbikat 
alanına konmuş olan kanunun tatbikatına baş 

I eğmiyeceğim» diyor. Bu, düpedüz yaptığı ka
nunu inkâr etmek demektir arkadaşlarım. (Sağ
dan : Gürültüler) Hiç kimse bu memlekette ka
nunların, nizamların önünde katiyen ve katibe-
ten baş kaldıramıyacaktır. Kalkan başları kıra
cağız. Bunun bilinmesi lâznndır. (Soldan : Bra
vo sesleri, alkışlar) 

REİS — Kifayet takriri var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Süleyman Çağlar 

RElS — Teklif veçhile kifayeti reyinize arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
201 nci faslı okuyoruz. 

P. Lira 
201 Maaşlar 88 814 701 

RElS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 

I arkadaşlar. Jandarma Umum Komutanlığı ve 
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Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinin 201 nei 
fasıllarında söz istemiştim. Fakat her ikisini de 
'birlikte alâkadar eden meseleleri arz etmek ve 
ikinci defa kürsüyü işgal etmemek istiyorum. 

Memleket sathında silâhlı şekavet, yankesi
cilik, insan ve ev soygunculuğu devam ediyor. 

REÎS — Beyefendi. Maaşlar üzerindesiniz. 
HALÎM ATEŞALP (Devamla) — Ve tica

rethane soymaları, hayvan hırsızlığı gibi gayri-
kanuni hareketler vatandaşların Ihuzur ve em* 
niyetini ihlâl ettiği ve etmekte olduğu birer va
kadır. Esas suçluları nizam dâhilinde takip ve ad
liyeye tevdi edilmeyip suçsuzlar dövülüyor. 

REÎS — Beyefendi, fasıl (hakkında konuşmu
yorsunuz. Birinci ihtarı veriyoruşn. Maaş fas
lı üzerinde konuştuğunuzu hatırlayınız. 

HALÎM ATEŞALP (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, memleketin nizam ve asayi
şine memur olanların kifayetsiz veya kifayetli 
olduğunu burada ifade etmek mümkün değil 
mi? (Soldan, «Ne alâkası var?» sesleri) 

BEÎS — Bu şekildeki konuşmanız mümkün 
değildir. Tekrar ihtar ediyorum. 

HALÎM ATEŞALP (Devamla) - - Jandarma 
Umum Komutanlığı ve Emniyet Umum Müdür
lüğünde hizmet gören arkadaşlarımız çok dira
yetli olmakla beraber maalesef memleketin asa
yişi berkemal değildir, gediktir. Bu gedik asa
yişi düzeltmek için bu kadroları kifayetli me
murlarla takviye etmek lâzımdır. Memleketin 
nizam ve huzurunu temin etmek hususunda 
Yüksek Meclisin nazarı dikkatini celbeder, alâ
kalarını rica ederim. 

BEÎS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.., Etmiy enler.,. Kalbul edilmiştir. 

P . Lira 
202 Ücretler 3 694 800 

BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 26 400 
BEÎS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 3 486 280 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa

yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı fl 1 
BEÎS —- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

208 3201 sayılı Kanunun 86 ncı 
maddesi gereğince verilecek 
para mükâfatı 150 000 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emeldi Sandığına 
yapılacak ödemeler 7 980 000 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

212 4267 sayılı Kanun gereğince 
verilecek er tayını 8 000 000 

REİS •— Kenan Akmanlar 
KENAN AKMANLAB (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, memleketin huzur ve emni
yetini büyük fedakârlıkla temine çalışan emni
yet mensuplarının daha iyi terfihine imkân ha
zırlamak zarureti vardır. Bu fasılda 4 367 sa
yılı Kanunla verilmiş olan tayın bedelleri bildi-
ğiniz gibi 7 238 sayılı Kanunla iki misline, çı-
karılmış ve 50 liraya iblâğ 'edilmişti, (rece gün
düz hakikaten feragatle çalışan emniyet men
suplarımızın terfihini düşünürken diğer sektör
lerde bu vadide yapılmış olan yardımlara nis
petle çok az bir hadde olduğunu kabul etmemiz 
lâzımgelir. Bunun için bendeniz Hükümetten 
sene içinde, mutlaka sene içinde bir tertip bu
larak diğer sektörlerde mevcudolan tavın be
dellerine muvazi bir şekilde bir teklifle gel
mesini temenni edeceğim. Bildisiniz gibi ordu
muzda tayın bedeli 160 küsur liradır. Emniyet 
mensupları 50 lira alıyorlar. Hakîkaten içte 
ve dışta emniyeti koruyan bu kuvvetler arasın
da bir muvazene tesis etmek, bu suretle iç em
niyetimizi geceli gündüzlü faaliyetleriyle koru
maya çalışan fedakâr emniyet mensuplarını 
terfih etmek imkânına kavuşturulması lâzımge
lir. Temennim budur. 

REÎS — Faslı reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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213 

25.2. 
Lira 

6564 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fazla mesai ücreti 11 600 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

214 Hazarda emniyet ve asayişi 
muhafaza uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan polis âmir ve 
memurlarına ve bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Nakdî Tazminat Kanunu ge-
ğince verilecek tazminat 30 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

228 Konferans ücreti 9 750 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 67 956 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 2 196 250 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenİĞr... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 1 547 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 904 750 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 17 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 2 162 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 3201 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi mas
rafları ve harcırahları 395 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 2 599 000 

REÎS — Ateşalp. 

HALÎM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem 
arkadaşlar, bu fasılda görüyoruz ki, 2.5 milyon 
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lira bir tahsisat konulmuştur. Bu fakir mîlletin 
parasiyle alman ve işletilen bu vasıtalar, tahsi
si gayesinde memleketin hizmetlerinde değil 
ekseriya karşılamalarda, uğurlamalarda ve De
mokrat Parti zimemdarlarmın emirlerinde kul
lanılmaktadır. Bunun kendi maksadında kulla
nılmasının temini hususunu evvel emirde Yük
sek Meclisim huzurunda alâkalı makamlara du
yurmak isterim. Buradan 500 bin liranın ten
zilinin muvafık olacağı mütalâasiyle teklif edi
yorum. 

REÎS — Arkadaşımız, bu fasılda tenkis ta-
lebediyor. Takriri yoktur. Nizamnameye uygun 
değildir. 

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

F. Lira 
405 Binek; hayvanlarının yem, 

muytabiye, nal, mıh ve başka 
malzemeleri, tedavi ve ilâç be
delleri ve köpekler için yiye
cek masrafları 1 147 500 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

406 Haber alma masraf lan 900 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat masrafları 11 599 600 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları 2 555 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 Yollama masrafları 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

418 Telli ve telsiz telefonlar ve tel
siz işletme masrafları ile rad-
yo ve benzeri cihazların abone 
ücretleri 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 1 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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4 800 

192 000 

53 002 

501 

502 

701 

751 

148 920 

30 000 

16 600 
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Yayın masraftan 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Prevantoryum ve sanatoryum 
ve revir yönetim, iaşe, ilâç ve 
sair umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 1 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalmacak makina, vasıta 
ve malzemeler 6 777 401 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Recep Dengin, buyurun. 

RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nunu icabı olan bütün masrafların yekûnu ola
rak bu fasla 200 bin lira konulmuştur. Bu mik-
dar geçen sene de aynı idi. Bu para azdır. Arz 
edeyim. 

Biraz evvel burada sarahatle sabit ol
muştur ki, Dahiliye Vekaleti ve Eımryet Ge
nel Müdürlüğü, trafik kazalarım önlemek için 
gerek eleman ve gerek vasıta bakımından im
kânsızlıklar içindedir. 

Bendeniz işin önemini belirten. Her sene 
trafik kazalarında ölenlerin yekûnu; Gümüşa-
ne'nin Şirvan, Hakkâri "nin Beytüsşebai, Kas
tamonu'nun Oatalzeytin, ilçelerinin bütün nü
fusuna muadildir, yaralananlar ise Artvin, Bi
lecik, Bingöl, Sinob, Hakkâri, Gümüşane, Tun-
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celi vilâyetlerinin tekmil nüfusunun üstünde
dir. Biraz evvel Dahiliye Vekilini dinlerken, 
kendilerinin nikbin bir eda ile 6085 sayılı Ka
rayolları Trafik Kanununun Meclisten geçip 
Devlete maledilmiş olmasiyle trafik kazalarının 
azalma kaydetme yolunda bulunduğunu ifade 
ettiğini burada dinledik. Paranın azlığı yüzün
dendir ki, elindeki grafikle Nafıa Vekâleti Ka
rayolları Umum Müdürlüğünün her sene neş
rettiği ve Devlet parası sarf etmek suretiyle 
bütün mebus arkadaşlara tevdi ettiği şu neşri
yat arasında büyük fark vardır. Amerika'da 
Türkiye'de olduğu nispette kaza olsa idi orada 
38 500 yerine 433 290 kişinin senede ölmesi lâ-
zımgeldiği göz önün'de ' tutulursa işin fecaati 
kendiliğinden meydana çıkmış olur. O halde 
kilometre, vasıta, iks adedini ele almak sure
tiyle bir grafikle huzurunuza gelen Dahiliye 
Vekilinin, Hükümetin elindeki malûmat dahi 
parasızlıktan mütevellit sıhhatli değildir. Ya 
Karayolları U. Md. neşriyatı doğrudur, ya Ve
kil Beyin beyanı doğrudur. O halde müsaade 
buyurun burada millî bünyemizi kemiren ve 
bir âfet olmakta devam eden trafik kazalar» 
eksilmemiş, bilâkis artmıştır. Geçen senenin 
1 083 üne mukabil bu sene ölü sayısı 1 329 a 
çıkmıştır. Trafik kazaları yolların genişlemesi
ne rağmen, Karayolları Umum Müdürlüğünün 
teknik elemanları tarafından hazırlanan broşür
de de ifade edildiği üzere, çok artmıştır. Onun 
için bu fasla konan para azdır. Teklifi ben ya
parsam, geçmiş senelerin tecrübelerinden de an
laşılacağı üzere reddedileceği düşüncesindeyim. 
Vekil Beyden rica ediyorum, teklifi kendileri 
yapsınlar. Bu suretle can ve mal emniyeti ile 
ilgili olan bu konuda ileri bir adım atmış ola
lım. 

Muhterem arkadaşlar, şunu da tebarüz etti
reyim, 1959 senesinin 200 bin lirası ile 1960 se
nesinin 200 bin lirası arasında itşira kabiliyeti 
bakımından büyük fark vardır. Bunu da dik
kat nazarına almak lâzımdır. 

REİS — Tahsisat artırılmasını tasrammun 
eden teklifin 50 imzalı olması lâzımdır, bir ar
kadaşımızın teklifi kâfi gelmez. Bu itibarla 
faslı reylerinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 
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J — Jandarma Umum Kumandanlığı t 

RElS — Jandarma Umum Kumandanlığı ! 
bütçesinden müzakereye devam ediyoruz. Söz 
alan arkadaşlarımızı okuyoruz : 

Şevket Dursun (Mardin), 
Yakup Karabulut (İçel), 
Saıbri Erduman (Erzurum), 
Dursun Akçaoğlu (Çankırı), 
Hasan Tez (Ankara). 
C. H. P. M. Grupu adına Mehmet Hazer. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA MEH

MET HAZER (Kars) — Muhterem arkadaşlar, 
Devlet zabıtasının bir cüzünü teşkil eden jandar
ma teşkilâtı hakkında da bâzı temenni ve şikâyet
lerimiz vardır. Bu mevzuu etraflıca ve teferraa-
tiyle arz etmiyeceğim. Yalnız bir iki noktaya te
mas edeceğim. Biraz evvel konuşan Dahiliye Ve
kili ve Ekrem Anıt arkadaşımın grupumuza izafe 
ettiği haksız ıttihaımları cevaplandıracağım. 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Şahsa izafe ettim, grupa değil... 

C. H. P. MECLİS GRUPÜ ADINA MEH
MET HAZER (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım, biz 'grup olarak şunu istiyoruz. Kanunlar 
eşit taıtibik edilsin. Kanunlar eşit tatibik edilmediği 
takdirde mücadeleye azimliyiz. 

Saym Vekil biz kelle koltukta bu mücadeleyi 
yaptık dediler. Onlara hatırlatmak isterim ki, 
siz muhalefette iken huzur içinde mücadele yap
tınız, malesef biz şimdi kelle koltukta hürriyet 
mücadelesi yapan bir partiyiz. O itibarla; biz bek
lerdik Dahiliye Vekili burada desin ki : Bu tat
bikat yanlışlıkları düzelecek. Ama.bunun yerine 
tehdit savurarak gitti. Ekrem Anıt .gibi bunca yıl 
Emniyet Müdürlüğü yapmış arkadaşımız da bu
radaki konuşulanları tahrif ederek; bir kabadayı 
edasiyle, «Başlarını ezeceğiz» v.s. dedi. 

Arkadaşlar; hürriyet istiyenlerin başlarını ez
mek ist iyen çok kabadayılar çıkmıştır ama, mu
vaffak olamamıştır. . . . 

HAKKI KURMEL (Kayseri) — Kabadayılık 
size raci. • • - • 

MEHMET HAZER (Devamla) — Hakiki 
hürriyet kahramanlarının başlarını hiçbir kaba
dayı kuvvet ezeniiımıiştir. (Sağdan, bravo sesleri) 
(Soldan, gürültüler) Bir atasözünü hatırlatayım;* 
(El mi yaman, bey mi yaman?) El yamandır ar
kadaşlar, el!.. 

Ben de .bir vatandaşını. Ben de vergi verece-
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ğlm, askere gideceğim. Fakat Hakkı Kurmel im
tiyazlı muamele görecek. Devlet zabıtası onu se-
lâmlıyacak, beni dipçikle karşılıyacak. Ben de eli 
kolu bağlı bu manzarayı seyredeceğim, yok böyle 
şey!... Buralar iki asıır geride kaldı. 

Arkadaşlar, asırlarca 'evvel yapılanı mücade
leyi biz niçin yeniliyelim? Yazık değil midir? Millî 
vahdeti korumak da ancak müsavi muamele ile, 
tek ve bitaraf mercide meseleleri toplamakla 
mümkündür. Mercisiz kalanlar, müdafaai meşrua 
mecburiyetinde kalanlar elbette mukavemet ede
ceklerdir. Asırlarca böyle olmuştur. Meşru müda
faa ortadan kalkamaz. Biz meşru müdafaa hakkı
mızı sonuna kadar kullanmakta devam edeceğiz. 
Hükümetten ricamız; meseleleri kanun içine irca 
etmesidir. 

Kendilerinin de dediği gibi girilmiş bir çık
maz sokak vardır. Bu yol Devlet zabıtasını keyfî 
surette kullananların yoludur. İşte bu yanlış yol
dan, bu çıkmaz sokaktan dönmek .hakikaten lâ
zımdır. HBunun zamanı gelmiş, hattâ geçmiştir. 

Ekrem Anıt İçtimaatı umumiye ve tecemmuat 
kanunlarından bahsettiler. Bilmiyorlar ki, bu İç
timaatı umumiye ve tecemmuat kanunlarında Os
manlı tebaasına izinsiz toplanma hakkı verilmişti. 
Sizin çıkardığınız kanun Türk vatandaşına top
lanma imkânı dalhi vermemektedir. (Soldan, «Biz 
çıkarmadık, Meclis çıkardı.» sesleri) 

Bir kanundan, şikâyet etmek onu tanıtmamak 
değildir. Yakasında hukuk rozeti olan arkadaşım 
bunu bilsin. Anayasaya, İnsan haklarına mugayir 
olan kanunlar karşısında sonuna kadar .mücadele 
edeceğiz, ama kanun olduğu müddetçe ahkâmına 
hürmet edeceğiz. Kanunları haksız ve farklı tat
bik edenler karşısına ise bütün kuvvetimizle çıka
cağız. 

Sayın Vekil bir mukayese yaptılar, mukayese
nin menşeini bilmiyorum, yalnız kendileri de te
mas ettiler M, bu gibi mukayeselerde içtimai şart-
las'i .göz önünde tutmak şarttır. Verdikleri rakam
ları tetkik «etmediğim için bir şey söyliyemiyece-
ğim, yalnız bu son 1959 yılında ben kati va
kalara istinaden arz edeyim, memlekette soy
gun ve hayvan hırsızlığı vakaları bilhassa Gü
ney - Doğu ve Doğu vilâyetlerinde çoğalmış
tır. Bu bir vakıadır. Demek ki, asayişe müessir 
hâdiseler azalmıyor, bâzı noktalarda artıyor. 
O derecede ki arkadaşlar, iki eşkıya bir vilâyette 
yaylada bulunan vatandaşları Temmuzdan iti
baren. köve dönmeye mecbur etmiştir. 
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Devlet zabıtası maalesef buna karşı geleme

miş, bütün çalışmalara rağmen yakalayıp tenkil 
edememiştir. Biz, pati olarak, bu memlekette 
eşkıya ile mücadele ettik, huzur ve asayişi ve 
sükûnu temin için çok mücadeleler yaptık. Şim
di bu ferahlık ve bolluk içine kavuşan arka
daşlarım, bunu bize kusur ve vebal gibi göste
riyorlar. Eskiden köyden köye, kasabadan ka
sabaya gitmek bir mesele idi. Gidilemiyordu 
değil mi Mustafa Bey. Ama Cumhuriyet ida
resinin aldığı bitaraf ve ciddî tedbirlerle yol
lar emniyete kavuştu ve eski masallardaki gibi 
başında , altın tepsi herkes memleketin her ta
rafında rahat rahat seyahat etmek imkânına 
kavuştu. Ö.uuun nimetini unutanlar maziyi 
haksız yere kötülemek istiyenler ya bilgisiz
likten veya kötü niyetten bunu yapıyorlar. 
(Soldan gürültüler, «Yollara da kavuştunuz» 
sesleri) Yolları da biz yaptık. Şehirleri de. Bir 
yol yapmakla şehirlere de sahip çıktınız. Yine 
bir şey söyliyeyim. Arkadaşım dedi ki, maksat-* 
lan şu bu, sokaklarda mahzenlerde adanı dö
vülüyordu. Bilmem ne oluyordu. Arkdaşlar kori
dor kabadayılığı hu devirde yapılmaktadır ve Gru-
punuzun başkanvekili tarafından yapılmaktadır. 
(Soldan «Bunun mevzuyla ne alâkası var?» sesleri) 
Evet alakası yoktur. Fakat arkadaşımız o şekilde 
konuştuğu içindir ki, cevaba mecbur oldum. 
Koridor kabadayılığı bu devrin maldın*. Bunu 
hiç olmazsa burada önliyelim arkadaşlar. 

REİS — Lütfen sözünüzü tamamlayınız. 
MEHMET HAZER (Devamla) - - Gerek Em-

niyet Teşkilât Kanununun sarih hükümleri, 
gerek Türk milletinin anlayışı ve bilhassa ûiı 
ağır ve antidemokratik hükümleri ihtiva eden 
Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu bile 
örf ve âdete istinadeden karşılamaya mâni bir 
hüküm ihtiva etmemektedir. Buna rağmen sev
gi gösterileri zabıta kuvvetleri vasıtasiyle ön
lenmektedir. 

Demin bir arkadaşımızın söylediği gibi Hü
kümetle muhalefet mebusu arasında fark yok
tur. Mebus da tıpkı Hükümet gibi vazife yap
maktadır. Mebus bu hakkı Anayasadan al
maktadır. Devlet büyüklerimi! seyahatleri hak
kında gizli bir tamim vardır. O da muayyen 
makam sahiplerine hususi merasim tatbikini 
âmirdir. Onun dışında Türkiye Cumhuriyetinde 
bir istisnai muamele olmaması lâzımdır. Bu iti-
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barla bugünkü tutum ve anlayış yanlıştır, ha
talıdır. 

REİS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlar, biraz evvel yap
mış olduğum mâruzâtla memleketimizin asayiş 
durumunu, vekâletimizin resmî ve elbette itibar 
edilmesi lâzımgelen kayıtlarına göre arz etmiş
tim. Şimdi bir mebus arkadaşımız çıkıyor, ken
disinde mevcudolaıı bir istatistik bilgisinden 
bahisle bunu tekzibetmeye kalkışıyor. Bu, ciddî 
bir telâkki değildir. Kendisi eski bir idarecidir. 
Ben eski devri kötüliyerek bugünkü devri onun
la kıyas ile huzurunuza çıkmış değilim. Ancak 
asayiş durumumuzun takibetmiş olduğu seyir, 
memnuniyetle telâkki edilir diye mukayese yap
tım Cumhuriyet devrinden evvelki ıstırapları 
hepimiz biliriz. Cumhuriyet devrinde emniyet ve 
asayiş meselelerinin nasıl ele alındığını ve bu 
devre içinde hangi teşkilâtla ve nasıl bir zih
niyetle emniyet ve asayiş meselelerini ele almış 
okluğumuzu biliriz. Hattâ bir kısmımız hâdise
lerin içinde vazifeli olarak çalıştık. 

Mehmet Hazer 1959 senesindeki neticeleri 
bundan evvelki senelerin neticelerinden daha 
düşük göstermek gayretine düştü. 1959 senesin
den evvel yapmamız icabeden birtakım faaliyet
ler için ancak bu sene imkân bulabildiğimizi 
burada ifade ettim. Mesele tamamen berakistir. 
Uzun zamandan beri asayiş ve emniyet bakı
mından bizi üzen ve bilhassa büyük şehirleri
mizden Mardin, Adıyaman ve Diyarbakır ve ha
valisinde, firarda bulunan suçluların süratle is-
tisal edilmesi için iki senedir kurmuş olduğu
muz hususi ekiplerle, çalıştık. İstihbaratla ve 
mevcut noksanlarımızı ikmal etmek suretiyle 
bu sene girişmiş olduğumuz faaliyetin neticesi
ni burada arz edince, zannederim eski bir ida
reci olan Mehmet Hazer bundan memnuluk du
yar. 

Yalnız bu sene Mardin vilâyetinde bu taki
bimiz neticesinde 98 katil suçlusu ele geçiril
miştir. 231 hali firarda bulunan suçludan 3 - 4 
aylık bir takip neticesinde bu .98 âdedi iştigal 
edilmiş ve adalete tevdi edilmiştir. Bu küçüm
senecek bir rakam değildir. Bunların seneler
den beri firarda kalmış olduğu ve memleketin 
sükûn ve huzurunu ciddî olarak selbetmekte 
olduğu malûmunuzdur. Bu neticeyi biz bu rnm-
takada bulunan birliklerimizin neferleri, çavuş, 
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astsubay ve subayları ile elde etmişsek bundan 
büyük bir memnuniyet duymakta olduğumuzu 
ifade etmek hakkımızdır. 

Dün arz etmiştim; Adıyaman vilâyetinde 
vazifelendirmiş olduğumuz. hususi müfrezelerle 
37 si katil suçlusu olmak suretiyle muhtelif 

* suçlardan 47 suçluyu yakalamış ve bu bölge 
mutlak bir 'emniyet ve huzura kavuşturulmuş
tur.-*-- '** 

Gecen sene burada Sivas Mebusu arkadaşla
rımızın uzun uzun şikâyetini mucibolan ve o 
mmtakada senelerden beri faaliyette bulunan 
mükerrer suçlular, firari suçlular üzerindeki ça
lışmalarımızın neticesi bu sene alındı. Bu mm
takada senelerden beri terör yapan azılı suçlu
lardan Mustafa Çakır, Muharrem Kalender ve 
Abdurrahman Kaya§ istisal edilmiş, bunlardan 
sonuncusu müsademe neticesinde meyyiten ele 
geçirilmiştir. Bu hizmet büyük bir fedakârlık 
hissi ile tahmin ve tasavvur edemiyeceğimiz 
güçlüklerle yapılmakta ve bu suretle bizler ve 
sizler memleketin huzur ve emniyet havası 
içinde günlük hayatımızda ufak bir değişiklik 
yapmak lüzumunu hissetmeden evimizde, şehri
mizde ve kasabalarımızda yaşamaktayız. Fakat 
burada, dağ dağ dolaşarak canları pahasına 
elde etmiş oldukları bu neticelerin şerefinden 
bu vazifeliler âdeta mahrum edilmek istenmek
tedir. 

Bu hususun gerek Büyük Millet Meclisince 
ve gerek umumi efkârca bilinmesinde fayda 
vardır. Bu çalışmalara devam edip daha da tak
viyeli birliklerle, çeşitli hususiyet arz eden mın-
takalarda fedakâr arkadaşlarımızın feragati ile 
daha iyi neticeler istihsal etmeye çalışacağız. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Soldan, al
kışlar, bravo sesleri) 

Recep Dengin (Ankara) — S u a l soracağım. 
REİS — Sözler bittikten sonra söz verece

ğim. 
Recep Dengin (Ankara) — Kifayet gelir 

ondan sonra. 

REİS — Şevket Dursun. 
ŞEVKET DURSUN (Mardin) — Muhterem 

arkadaşlar, Bendeniz yalnız Cenup hudutları
mızda kaçakçılığı men maksadiyle alman tedbir
ler üzerinde duracağım. Bunlardan birincisi, bi
lindiği gibi, mer'i kanun ve kararnamelerle ih
das edilen emniyet bölgeleri dâhilinde alınan 
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engelleme tedbirleridir. Bu da hudut hattından 
itibaren 350 metre derinlikteki hususi şahıslara 
ait gayrimenkuller istimlâke tâbi tutulmuş ve 
bu arazilerin bir kısmı mayınlanmıştır. 

1956 yılından beri maliklerinin bu araziler 
üzerindeki kanuni tasarruf haklarına bilfiil ni
hayet verildiği halde bugün dahi mühim bir kıs
mının halen bedelleri ödenmemiştir. Bu hareket 
tarzı ise vatandaşın Anayasa himayesi altında 
bulunan mülkiyet ve tasarruf hakkına doğru
dan doğruya bir tecavüz sayılır. 

İkincisi ise hudut hattından itibaren 25 ki
lometre dâhiline her türlü canlı hayvanların be-
yannamesiz olarak girip çıkmaması. Belki bu 
usul biraz faydalı olabilir. Ancak vatandaşa 
yükletilen mükellefiyet hükümlerini de göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. 

Bu mükellefiyetlerden birisi hayvan adedin
de husule gelen değişikliklerin beyannamelere 
işaret verilmek üzere 48 saat zarfında mahallî 
mülkiye âmirlerine bildirilmesi mecburiyetidir. 

Vazifeli şahıslar tarafından günün hemen 
her saat ve dakikasında yapılması muhtemel 
olan kontrollarda mevct hayvan adedi beyanna
meye tevafuk etmediği takdirde vatandaş ağır 
cezai müeyyidelerle karşıkarşıya bulunmakta
dır. 

işte bu bakımdan müddete bağlı bildirme 
mükellefiyeti hakikaten çok ağır bir hükümdür. 
Zira Mardin ve Urfa mıntakalarındaki hayvan 
sahiplerinin çoğu kaza ve nahiyelerden uzak 

* 
gayrimeskûn yerlerde çadırlarda ve aşiret ha
linde yaşıyan ve yüzde 5 i bile okuryazar olmı-
yan kimseler bulunması dolayısiyle gayet tabiî 
olarak bu kısa müddet zarfında miktarlarda hu
sule gelen değişiklikleri bildirmelerine imkân ve 
ihtimal kalmamaktadır. 

Bu sebeplerle vatandaş haddizatında suçsuz 
halde suçlu sıfatiyle adaletin önüne çıkmakta 
ve ağır cezalarla cezalandırılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Kanaatimizce alman bu inzibati tedbirler 

kaçakçılığın önüne geçmek için kâfi tedbirler 
değildir. Bu tedbirlerin yanıbaşmda mutlak su
rette malî ve iktisadi tedbirler almak mecburi
yetindeyiz. Aksi takdirde her sene yüz binlerce 
lira kıymetinde millî servet heder olmaktadır. 
Zaten bugüne kadar alman neticeler de bunu 
göstermektedir. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerime nihayet verirken millî servetimizle 

alâkalı bu mesele üzerinde Büyük Meclisin has
sasiyetle durmasını bilhassa istirham ederim. 

Saygılarımla. 

REÎS — Dahiliye Vekili. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDlK (Ay

dın) — Beyannameler mevzuunda arkadaşın 
burada ifade etmiş bulunduğu temenniler üze
rinde Vekâletimiz durmaktadır. 

Cenup bölgemizdeki kaçakçılığın men'i hu
susunda alınmış olan tedbirlere bu sene de, 
geçmiş senelerde olduğu gibi, devam edeceğiz. 
Bu bölgede almış olduğumuz tedbirlerle elde et
miş olduğumuz neticelerin memnuniyet verici 
olduğunu ifade edebiliriz. Bu bölgede yapılmış 
olan istimlâklerin ' tediyesi gecikmiş olan be
delleri, Yüksek Heyetinize takdim edilmiş 
bulunan bütçeye konulmuş olan 8 milyon 
liralık tahsisatla bu yıl ödenecektir. Ay
rıca düyunda kalmış ve 25 vatandaşımıza aid-
olan 112 bin liralık istihkak da, hazırlanmış 
bulunan Karşılıksız borç Kanununa ithal edil
miş bulunmaktadır. Tahmin ediyoruz ki, şu gün
lerde Büyük Millet Meclisinden çıkacak ve is
tihkak sahiplerine tevzi edilmiş olacaktır. 

REİS — Yakup Karabulut. 
Sabri Erdııman. 

Dursun Akçaoğlu. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu şerefli camia benim ya
bancım değildir. Hükümet tabibi olarak, kay
makam vekili olarak çalıştığım sıralarda şanlı 
ordumuzun bir parçası olan ve halen memleke
timizin emniyet ve asayişini sağlamakla görevli 
bulunan bu camia arasında bulunduğum sıralar
da binbir türlü imkânsızlıklara rağmen Türk 
zabıtasına yaraşır ve hiçbir millet zabıtasında 
olmıyan şeref, vakar ve feragat duygulariyle 
mücehhez olan bu memleket evlâtlarının yurdun 
huzurunu temin hususunda ne kadar çırpındık
larını yakînen görmüşümdür. Onun için bu 
muhterem camianın en küçük rütbelisinden en 
büyük rütbelisine kadar gönül dolusu selâm ve" 
sevgilerimi sunmakla sözüme başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, benim bu bütçe 
münasebetiyle maruzatım şu olacaktır : Muhte
rem Heyetiniz müsaade buyurursa Hükümet 
erkânı ve idare âmirlerinden temennim şudur : 
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{ Arkadaşlar, Türk örf ve âdetlerine hiç uymı-
| yan bâzı kanuni tatbikatta idare âmirleri ve Hü

kümet bu camianın hakikaten huzurunu bozan, 
vicdanlarım, hoplatan, gece uykularında dahi on
ları düşündüren hususlardan vazgeçsinler. Yeti
şirken alışmamış, okurken alışmamış, ailesinden 
ve hocasından görmemiş oldukları şeyleri tatbika 
onları zorlamasın! ar. 

Arkadaşlar, şimdi dikkat buyurursanız Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun tatbi
katında Vekil arkadaşımız - ki, iktidarın olduğu 
kadar muhalefetin de vekili olması lâzımdır -
bir de idare âmiri arkadaşımız dikkat ettiyseniz 
çok sinirli konuştular. İdare Âmiri burada bir 
kavga çıksa asayiş ve huzuru o temin edecek. İs
tirham ederim o ne konuşuş, o ne bağrıştı öyle. 
Biraz tolerans sahibi olması, daha sakin ve tem
kinli konuşması iyi olmaz mı idi? İki tarafın da 
emniyetini sağlaması iktiza eden bu gibi vazife
lerde bulunanlar biraz daha yumuşak ve tarafsız 
olmaya dikkat etmelidirler. Ben bilhassa Ekrem 
Beyin çıkışma hayret ettim. Böyle vazife alan
lar tek taraflı olarak konuşmazlar. Bundan sonra 
Ekrem Bey İdare Amirliği yapabilir mi arkadaş
lar? 

Dikkat edin, huzursuzluğun esas sebepleri üze
rinde durmuyorsunuz. Grup adına çıkan bir ar
kadaşımız; «Bir kanundan şikâyet etmek o ka
nuna riayet etmiyeceğiz, demek değildir.» dedi. 
Evet hakikat ortada,' bugün eizin dahi, nasıl de
ğiştireceğiz, diye düşündüğünüz örf ve âdetleri
mize uymıyan bir kanun var ortada. Buna rağ
men bu kanun yürürlükte kaldıkça, muhalefet 
olarak sırf kanuna hürmet hissimizden dolayı 
ona itaat edeceğiz ama bunu değiştirinceye ka
dar da mücadele edeceğiz. Bu kanun bizim ekme
ğimize yağ sürmesine rağmen bu yurt bizim de 
yurdumuz olduğu için ve size selâmet yolunu gös
termek, bu hususta size yardım etmek için mü
cadele edeceğiz. 

REİS — Cümlenizi tamamlayınız. 
DURSUN AKÇAOĞLU (Devamla) — Mese

lâ muhterem arkadaşlarım; Sayın Vekile, Zile 
j hâdiseleri dolayısiyle siz de biliyorsunuz Tokad 

Mebusu arkadaşlarımız, «Biz tatbikattan şikâyet 
ediyoruz» diye bir telgraf çektiler. Ve Mecliste 
hesap soracağız dediler. Mecliste hesap sormak 
hakkımız değil midir? Fakat Namık Bey arka
daşımız, Vekil olarak işi da'ha tetkik etmeden. 
acele cevap vererek siz benden hesap soramazsı-
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nız, 'ben sizden hesap soracağım diye cevap verdi. 
Bu şekilde hiç de temkinli, bir Vekile asla yakış-
mıyan bir şekilde cevap verdi. Netice ne oldu ar
kadaşlar Vekilin suçlular diye isnatta bulundu
ğu bütün vatandaşlar beraat etti. 

Şimdi sözümü bağlıyorum. Hulâsa arkadaşla
rım; Vekilin ve iktidarın bugün mecbur bulundu
ğu memleketteki huzursuzluğu esas sebeplerine 
parmak basarak bu sebeplerin ortadan kaldırıl
ması cihetine gidilmesi memleket için daha ha
yırlıdır. Aksi takdirde tehditle bu yol yürü
mez. 

Ondan sonra kendisine bir şey daha söyliye-
yim. Siz iktidara geçince kesecek misiniz, asacak 
mısınız, diyor. Arkadaşlar, müsterih olun. Şu 
kürsüde bulunan arkadaşınıza bakınız, biz de ke
sip asacak surat var mı"? (Gülüşmeler) Yalnız 
şayet kanunsuz tatbikat yaptırmışsa, kasten bir 
şey yapmışsa, tertip yapmışsa vallahi bir hekim 
olarak dahi Vekile şikâyet ve yardım edemem. 
Kanunsuzlukların hesaibı mutlaka millet tarafın
dan sorulacaktır. Benim haksızlık ve kanunsuz
luk edenleri sıyanet etmeye gücüm yetmez arka
daşlar. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Efendim, üç arkadaşımız daha söz 
almış bulunuyor. Saat 1 dir. Müsaade buyurursa
nız Jandarma U. K. lığı bütçesi bitinceye kadar 
devam edelim. 

F E T H Î ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Eski ka
rarı bozmıyalım. 

REİS — Bu takdir Yüksek Heyetinize ait
tir. Bu itibarla Yüksek Heyetinizin reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, verilen kıisa müddetten faydalanarak 
partizan zihniyetin ve partizan idarenin mem
leketin iç. huzur ve emniyetini ve vatandaşın 
canını ve malını korumakla vazifeli şerefli za
bıta kuvvetlerinin nasıl tazyik altında tutuldu
ğunun ve vazife göremez hale getirildiğinin ti
pik hir misalini arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; 1959 senesi yaz ay
larında Ankara'nın Bağlum nahiyesine C. H 
P. bucak kongresini yapmak üzere Ankara me
busları ile muhterem bâzı parti teşkilâtı arka
daşlarımızla birlikte Bağlum nahiyesine gittik. 
Bağlum C. H. P. kongresi devam ettiği müd
detçe, ziraat memuru, Hükümet Komiseri, <baş-
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çavuş, Hükümet adına orada 'bulunuyordu. 3 - 5 
jandarma nöbetçi olarak dolaşıyor, C. H. Par
tisi hatipleri konuşuyordu. Demokrat Partili 
bir başkan kongrede konuşan bütün mebuslara 
müdahale ediyor. Kendisine verilen vazifeyi 
yapıyor. «Demokrat Parti Grupunun bana iti
madı devam ettikçe bu partizan idareye devam 
edeceğim» diyen Dahilîye Vekilinden cesaret 
alan Demokrat Partili başkan elbette böyle ya
par, böyle olur. Bu müdahale sebebiyle başça
vuş vazifesini yapıyor ve birkaç tane Demokrat 
Partiliyi karakola götürüyor. Fakat 'karakola 
'50 tane Demdkrat Partili, Vatan Cepheli teca
vüz ediyor ve jandarmaların silâhlarını almaya. 
çalışıyorlar. Müsademe Oluyor. (Soldan «Olmaz 
öyle şey» sesleri) Oldu, bal gi'bi oldu. (Gülüş
meler) 

Arkasından bu mütecavizleri Altındağ ka
rakoluna getiriyorlar, tevkif ediyorlar. Kay
makamlık vazifesini yapıyor. Arkasından Al
tındağ D. P. Başkanı, Ankara î] Başkanı ve 
'belediye meclisi azaları, Vatan Cephesinin (bü
tün kumandanları Altındağ'ı işgal ediyorl^-
(Gülüşmeler) Bu suçluları ve mütecavizler" dı
şarıya alıyorlar. Vazifeli jandarma kumandanı, 
başçavuş ve onbaşıyı vazifeden a l d ı r ı r l a r v e 

karakolda tutturuyorlar. (Soldan «Allah Al
lah» sesleri) Sonra mesele mahkemeye intikal 
ediyor. Merkez Kumandanına telefon ediliyor. 
Zalbıtlar elimde, mesele mahkemeye intikal et
miş. Ankara Mebusu ol^ak Merkez Kuman
danlığına telefon ettim.'/ok böyle bir şey dedi. 
Karakola gittim Vf^an Cephesi erkânını ve 
jandarmaları kaymakamın huzurunda gördüm 
arkadaşlar. 

Rize'de ola* hırsızlıklar ve cinayetler için 
Dahiliye Vekili Rize'ye gelmişti. On dakika vi
lâyet merkezinde kaldıktan sonra iki buçuk 
saatini demokrat Parti başkanları ile geçirdi 
ve bu cinayet hâdiseleri ile meşgul olmadı. 

T)AHlLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (Ay
dın) — Bir buçuk gün kaldım, Rize'de. 

HASAN TEZ (Devamla) Kaldın ama De
mokrat Parti ile meşgul oldun. 

Muhterem arkadaşlar; Dahiliye Vekilinin 
Jandarma Genel Komutanlığının harcırah fas
lından aldığı bütün harcırahların kesilmesi lâ
zımdır. Milletin parası ile Demokrat Partiye 
hizmet ötmeye Ihakkı yoktur, arkadaşlar. 
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REİS — Abdullah Köksel 
ABDULLAH KÖKSEL (Urfa) -

rem arkadaşlar; Dahiliye Vekili Bey, gerek 
Meclis içi gerekse Meclis dışı konuşmalarında., 
rejimimizin esasiyle taban tabana zıt ve onun
la asla kabili telif olmıyan birtakım hitap tarz
larını ihtiyar etmektedir. 

Gerek emniyet teşkilâtı gerekse jandarma, 
memleketimizin iç nizam ve asayişini korumak
la mükellef bir teşkilâttır. Binaenaleyh bu mü
esseseleri partizan hareketlere alet etmemeli
dir. Bir nebze Toplantı ve Gösteri yürüyüşleri 
Kanununun tatbikatına temsa etmek mecburi
yetindeyim. Bu kanunun antidemokratik oldu
ğu yetmiyormuş gibi tatbikatında da tek taraf
lı ve kanun dışı hareketler vardır. 

Vekil Bey, muhalif mebusları memle
kette nizam ve asayişi bozmakla, huzuru 
'bozmakla itham etmektedir. Bunu şiddetle 
reddederiz. Anayasanın hize verdiği vazi
feleri ifa ile 'mükellef olduğumuzu müd
rik olarak yurt içindeki tetkik gezilerimize de
vam edeceğimiz gibi, hukuka ve nizamlara ta-
''Vmen uygun olarak memleket içerisindeki si-
Jmi faaliyetimize de devam edeceğiz. Demok
rasini!, ica-tn da 'budur. Bunu bize çok göremez
ler. Oün*:?! >bu bizim vazifemizdir. Kanun ve 
nizamlara gjfjre çalışan böyle bir mahalefeti ka
bul etmiyen «hniyet, demokrasinin icaplarını 
tahakkuk ettiremez. Binaenaleyh bizim bu ge
zilerimiz sırasında memlekette nizam ve asayiş 
bozulmakta değildir, haddizatında bozulan şey, 
Demokrat Partinin h u ş u d u r . Bu (bir hakikat
tir arkadaşlarım. . 

Şimdi, bir misal arz edebim. Vekil Beyefen
di bütün izahatlarında bizleri kanunları çiğne
mekle, nizamları çiğnemekle, itham ettiler. 
Halbuki nu hareketler bizim tarafımızdan de
ğil kendileri tarafından ve mükerreı^tı vâki ol
maktadır. Bunu ispat etmeye muktediriz. İşte 
Zile hâdiselerini misal olarak gösterebiliriz: 
Orada bir topluluk... (Soldan, konuşuldu biinlar 
sesleri) Bir misal arz ediyorum beyefendiler. Ne 
oldu konuşuldu ise, misal olarak almıyalım mû 
Vazifeniz .orada oturup hatibin sözlerinin insica
mını 'bozmak mıdır? Müsaade ot de konuşalım. 

Zilelde muhalefet mebusları ve onların lideri 
etrafında toplanan vatandaşları zabıta dağıtmak 
için evvelden düşünülmüş ve alınmış birtakım 
tertiplerle, cop, dipçik ve göz yaşartıcı bomiba 
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kullanmış, hürriyetleri tahdidedilmiştir. Mebus 
arkadaşlar bunu, Dahiliye Vekili Beyefendiye ön
lemesi için ihbar etmişler ve şayet bu kanunsuz 
hareket, ünlenilmez de, devanı ederse bunun hesabı 
Mecliste sorulacaktır demişler. Bundan daim ta
biî bir talep olabilir mi arkadaşlar? 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Böyle bir kayıt yok telgrafta. 

ABDULLAH KÖKSEL (Devamla) — Var 
efendim. Okuyayım. 

Buna karşı, Vekil Beyefendi; hesap soramaz
sınız «Asıl sizler hareketinizin hesabını vermeli
siniz» demişler. Netice itibariyle; kanuna âykın 
hareketten takibata uğrıyan vatandaşlar, mahke
me kararı ile beraet etmişlerdir. Ve bu kararı 
Temyiz Mahkemesi de tasdik etmiştir. Binaen
aleyh, Vekil Beyin iddiasını mahkeme kararları 
tekzip eylemiştir. Kanun dışı tatbikatın mevcudi
yetini ise t eyid etmiştir. İşte sizin zihniyetiniz bu
dur. Vekil Beyefendi, zatıâliniz bir an için, hu
kukçuların tatbikatına, mahkeme kararlarına, 
mahkeme içtihatlarına hürmet ederek bu kanu
nun nasıl tatbik edilmesi lâzımgeldiğini lütfen 
görün de ondan sonra çıkın muhalefeti itham 
edin. 

REİS — Tamam. 
Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem. 

arkadaşlar, kanunlar karşısında eşit tatbikat 
mevzuunda Muhterem Heyetinizin, ittifaka vara
maması esef edilecek bir husustur. Anayasa diye 
elimize geçirdiğimiz bu kitap Türkiye'ye gökten 
zembille inmiş değildir. Bu milletin mücadeleler
le, ihtilâller sonunda ve binlerce, yüz binlerce in
sanın kanı pahasına elde edilen ve ihtilâl mecli
sinden çıkmış olan Anayasamızın bir maddesini 
okuyacağım ve bunun tahlilini zamanın darlığı 
içinde yapacağım. Anayasanın. 5 nci faslı Türkle
rin hukuku âmmesinden/bahseder. 69 ncu madde: 
«Türkler kanun nazarında müsavi ve bilaistisna 
kanuna riayetle mükelleftirler.» 

Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları 
mülga ve memnudur.» der. Bu neden korumuş? Es
kiden Sultanların imtiyazı vardı, arkadaşlar. Bu-
£ün Reisicumhur dahi, kanun karşısında fert ol
ması itibariyle, bir imtiyaza sahip değildir. Nere
de kaldı ki, Hükümet Reisinin imtiyazı olsun. Bu 
madde kendiliğinden konmamıştır, eskiden padi
şahım cok vasa devirlerine has bu imtiyazlar ar-
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ok kallkmiştii. BeisîoıflnJiurlann gittiği yerlerde 
dahi eski imtiyazlar tatbik edilmesin diye, kon
muş. Sebep o. Bu bakımdan ben bu derece sarih 
mevzularda dahi aynı meclisin azaları olarak bir 
anlayışa varamamış olmamızdan fevkalâde üzgü
nüm. 

Dahiliye Vekili dün dedi ki, «Zaten esaslı hiç
bir noktada sizlerle anlaşmaya varamadık» işte 
tekzip ediyorum. Kıbrıs meselesini gizli celsede 
konuştuk. Meclis Reisi Sayın Refik Koraitan'm 
beyanından nasıl ittifaka vardığımızı bir kere da
ha hatırlatacağım : 

Refik Koraltan Başkan sıfatiyle şu sözlerle 
söylüyor : 

«C. H. P. Genelbaşkanı Malatya Mebusu İnö
nü'nün gizli celsede ittifakla tasvibedilen tashih 
teklifi dâhilinde takriri reyinize arz ediyorum.. 
(Soldan; gürültüler) Fark var arkadaşlarım, fark 
var. Muayyen ve kaleme alman karar sureti üze
ninde imza ve ittifakımla: vardır. Bu derece birbi
rine ayrı meseleleri aynı şeyler gibi gösterip itti
fak istemeye kalkınca ben Hüseyin Ortakçı oğlu 
arkadaşımla Mç anlaşamama. 

Biz.bu Anayasa hükümlerine bağlıyız. Oku
dum, sebeplerini ani attım. Biz teokratik devirler
den geçe geçe Cumhuriyet devrine geldik ve onun 
içindir ki, (Cumhuriyetin tadili dahi teklif edile
mez) hükmünü Anayasamıza koyduk. Niçin? 
Fertlerin, sınıfların, zümrelerin imtiyazları ilga 
edilmiş. Bunlar tekrar geriye gelmesin diye. 

İlga edilmiş, üstelik de : (Türkler kanun na
zarında müsavi ve bilaistisna kanuna riayetle mü
kelleftirler.) denmiş. 

Şimdi siz çıkar da «Hükümet Reisi gezer, mem
leket işlerini yerinde görür. O bu kanunun dışın
dadır.» diyebilir misiniz? Hayır arkadaşlar. Hu
kuku âmmede görmüşsünüzdür, en basit kaide
dir: Devletin kendi kendini hukükan tahdidet-
mesi prensibi bundan doğuyor. Birtakım aşikâr 
meseleleri, bu kürsüde konuşurken, ben iktidar 
mebusuyum, sen muhalifsin diye birbirimize gi
rersek anlaşmaya imkân olur mu? Biz bu kötü 
tatbikata asla rıza gösteremeyk. Başımıza gülleler 
yağsa dahi kanunlar karşısında eşit tatbikat iste
mekteyiz. Bu ayrı, kötü bir kanunun kanun ola
rak değiştirilmesi için yapılacak mücadele yine 
ayrıdır. 

Celâl Bayar 1947 de; zamanınızda istibdatlar, 
diktatörlükler, kanunlar vasıta, edilerek kurulu
yor, demiştir. Bu bakımdan onun mücadelesi ay-
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rıdır. Ama çıkan kanunlar karşısında bütün va
tandaşın, Cumhur Başkanından, muhalif mebu
sa ve köydeki vatandaşa kadar müsavi tatbik 
edilmesini isteriz, Anayasa bunu emrettiği için 
isteriz. Bu itibarla burada bir anlaşmaya var
makta fayda vardır arkadaşlar. 

REİS — Kifayet takriri var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

Ömer Başeğmez 

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

Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

F. 
201 Maaşlar 

Lira 
42 451 800 

REİS — Vahap Dizdaroğlu. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım; jandaırma teşkilâtında suba
yından erine kadar memleket hizmetinde büyük 
bir fedakârlık ve feragatle çalıştıkları inkâr ka
bul etmez bir hakikattir. Sayın Dahiliye Vekili 
Namık Gedik, bu meyanda Mardin bölgesinde 
yapılan faaliyet ve icraattan bahsettiler. Haki
katen faaliyet göstermişlerdir... Kendilerine geç 
de olsa bu bakımdan müteşekkiriz. 

REİS — Fasıl üzerinde konuşunuz. 
VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Fa

sıl üzerinde konuşuyorum. Zaten az kaldı. 
REİS — Ama beyefendi söz istediniz, sıranız 

gelmedi. Sıranız gelmeyince fasıllar üzerinde 
bu şekilde konuşmanız doğru olmaz. 

VAHAP DİZDAROĞLU (Devamla) — Jan
darmanın kâfi ve lâyikı veçhile vazife görebil
mesi için teşkilâtın bütün kademeleri üzerinden 
Demokrat Parti ocak ve bucak başkanlarının eli
ni çekmek, lâzımdır. 

Bir noktayı söyliyeyim : Jandarma, D. P. be
lediye reisinin ve ocak başkanının kime teslim 
edilirse bitaraf bir idareden bahsedilemiyeceğini 
Dahiliye Vekili her halde kabul ederler. 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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202 

203 

206 

209 

210 

214 

î :47 

Ücretler 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) ve 15 nci mad
desinin (E) fıkralariyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Btmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hazarda güven ve asayişin ko
runması uğrunda yaralanan 
veya sakat kalan subay, astsu
bay ve erlere veya bu yüzden 
ölenlerin ailelerine 6535 sayılı 
Kanun gereğince verilecek 
nakdî tazminat 

- REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

215 1493 ve 7268 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek ikramiye 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

216 20 yıl hizmetten sonra, terhis 
edilen çavuş ve onbaşılar ile 
dördüncü uzatmadan sonra ter
his edilen erlere 1861 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce verilecek ikramiye 
REÎS — Kabul edenler... Etmi» 
yenler... Kabul edilmiştir. 

219 6775 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

25.2 
Lira j 

335 600 

24 600 

1 391 240 

4 327 089 

9 000 

180 000 

150 000 

12 000 

125 400 

1960 
F. 
220 

301 

302 
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1615 sayılı Kanun gereğince-
ödenecek yemeklik bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yehler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Emi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 

Lira 

20 000 

23 700 

576 450 

REÎS —• Şahap Kitapçı. 

ŞAHAP KÎTAPÇI (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar; zabıtanm bilhassa jandarmanın yurt 
sathına yayılan geniş teşkilâtı yanında bu faslın 
birinci maddesindeki tahsisat çok cüzidir. Es
kiden beri aynı tahsisat aşağı - .yukarı muhafa
za edilmektedir. Cüzi bir fark ilâve edilmiştir. 
Hepiniz muhtelif vazifeler ve vesilelerle muttali 
olmuşsunuzdur ki, bir karakola gidildiği zaman 
mütevazı şartlar altında çalışan karakol kuman
danı bazan sizden kâğıt ister. Kâğıdı siz götü
rürsünüz, dosyayı siz götürürsünüz. Karakolun 
yanında Devlet daire veya müessesesi vaırsa kâ
ğıtlarını oradan temin etmek suretiyle çalışmak 
zorunda kalır. Bina ve saire gibi lüzumlu kırta
siyenin de verilmesi lâzımdır. Onların muhitte 
laubali olmamaları için kırtasiyelerinin temin 
edilmesi lâzımdır. Kırtasiye temin etmek için 
kendilerine baş vurmuş olan insanlardan fayda
lanmak suretiyle zabıta otoritesini küçültecek ha
reketlere tevessül edilmemesini temin etmek va
zifemizdir. 

Gerçi bendeniz, bu tahsisatın artırılması hu
susunda bir takrir ile huzurunuza gelmiş deği
lim. Yalnız bu faslın ve sair imkânsızlıkların 
zabıtamızı küçük düşürücü haller yarattığı ka
naatindeyim. Bunlardan tevakki edecek şekilde 
büro masraflarının, uzaklarda bulunan, karakol
ların ciddiyeti ile kabili telif olacak şekilde ter
tiplenmesinin uygun olacağı kanaatinde olduğu
mu arz etmeyi vazife sayarım. 

REÎS — Faslı kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

F . 
303 Basılı kâğıt ve defterler 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
200 000 

492 
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F. Lira 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve masrafları 664 520 
REİS — Kabul edenler.1.. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 772 189 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 84 400 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 2 992 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler.... Kabul edilmiştir. 

308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
masrafları ve harcırahları 66 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 6 634 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

401 Matbaa masrafları. 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmı-
yenler... Kabul edilmiştir. 

405 Motosiklet ve hayvan satflıal-
ma ve tavizi ve ölenlerin taz
mini ile hasara uğrıyanlarm 
tazmini 106 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

406 100 000 Haber alma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat * 80 399 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

410 Askerî malzemeler 26 048 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

411 Harb malzemeleri ve teçhi 
zat l 6 793 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

412 Tıbbi ecza ve sağlık malze
meleri 580 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1960 G : 2 
P. Lira 
413 Veteriner ecza ve malzemeleri 70 000 

REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma masrafları 5 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar masrafları ; 196 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

417 ölen erlerin cenaze masrafları 
ile kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde ölen subay, astsubay, 
er ve deniz müstahdemlerinin • 
teçhiz, tekfin ve kabir yapma 
masrafları 40 569 
REİS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme masrafları 23 000 

ASIM EREN (Nğde) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) ~ Muhterem arka

daşları emniyet mensupları yalnız Dahiliye ve 
Adliye vekaletleriyle ilgili, iki veçheli vazife 
görürler; fakat jandarma mensupları anyı za
manda Millî Müdafaa Vekâletiyle de ilgilidir
ler. Usuü muhakeme bakımından jandarma 
askerî şahısları şüphesiz ki, kendi askerî bina
ları dâhilinde vukua gelen suçlardan dolayı as
kerî usulü muhakemeye tâbidir. Bor'da geçen 
yazın bir hâdise geçti; onun için arz ediyo
rum; Demokrat Partili bir vatandaş hırsızlık 
töhmetivle emniyete celbediliyor. Hâdise kasaba 
içinde cereyan etmiş olmasına rağmen emniyet 
işi jandarma ya havale ediyor. Mahallî jandar
ma bölük kumandanı bu vatandaşı erat yatak
hanesine götürerek ayağını falakaya çekiyor; 
ıslatıp ıslatıp beton zemin üzerinde dolaştırı
yor ve bu işi üç seans yaptırıyor. Yani kıyası
ya ve kendisinin huzurunda kendi jandarma ça
vuş ve erlerine dövdürüyor. Sonra, ayağından 
bu dayak neticesinde arızalanan bu vatandaş, 
Bor'u ziyaretimde bana şikâyette bulundu. 
Ben de hâdiseyi yazılı bir soru halinde Vekil 
Beye arz ettim. Cevabını da aldım. Fakat o ce
vabı. henü:> almadan bir yeni ziyaretim sıra
sında Bor'a gittiğimde savcılığın ve kaymakam 
vekilinin yazdıkları cevabı gösterdiler, yani 
orada daha evvel cevaba muttali oldum. İn-
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kâr ediyorlardı. «O vatandaş şehir kulübün
de dayak yemiş ve ayakları bundan şişmiş
tir» şeklinde bir cevap yazıyorlardı. Yazılı 
soruma cevap almadan evvel savcılıkça takiba
ta geçilmişi olduğunu da... 

REİS — Riyasetin fasıl dışında konuşma
nıza fazla müsamahada bulunamıyacağmı ifade 
etmek isterim. 

ASIM EREN (Devamla) — Usulü muhake
me bakımından bu gibi suçlar şikâyete bağlı 
kalırlar ve vatandaş şikâyet edip de jandarma 
kumandanının vo sopa vuran maiyetinin savcı
lıkta ademitakip kararı verilmesi dolayısiyle 
de bu İndise imkânlariyle kendi askerî merci
lerine, yani Jandarma Genel Kumandanlığına 
intikal etmiyor ve Genel Kumandanlık bu hâ
diselerden haberleri olamıyor. Netice itibariylo 
memleket içinde bu sebeplerle jandarma aley
hine husulü muhtemel olan menfi bir havayı 
önlemek bakımından jandarma subaylarımızın 
ve maiyetlerinin şurada burada tevessül ettik
leri bu gibi hareketleri teftişe tâbi tutmak ve 
bilhassa Askerî Ceza Muhakemeleri Usulüne 
aidolan hâdiseleri müfettişlere kontrol ettirmek 
iktiza eder. Bu gibi fillerin sistemli böyle bir 
yolunu kurarak Jandarma Umum Kumandanlı
ğına intikal ettirilmesini istirham ederim. 

REİS — Faslı reylerinize ara ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Lira 

P. 
422 

423 

424 

451 

452 

453 

İşçi Sigortaları Kurumuna 
ödenecek prim 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Moral hizmet her türlü mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Beden eğitimi ve müsabaka 
umumi masrafları 
RElS — Kabul edenlen... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
.Milletlerarası kongre ve kon-

Lira 

53 664 

30 000 

28 000 

32 070 

196 620 

1 
817 000 

50 000 

45 000 

1 074 000 

8 000 000 
• Bütçe ra-

istimlâko 
Bütçe ra-

feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 

476 Kurs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 
REİS —- Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

731 İstimlâk bedeli 
ŞEVKET DURSUN (Mardin) -

porunda belirtildiği üzere, bu sene 
tâbi arazi 100 bin dönüm kadardır. 
porunda 20 milyon olarak gösterilmiş, fakat 
hurda 8 milyon olarak kabul edilmiştir. Ben, 
20 milyon bildiğim için . artık bir teklif yap
madım. Fakat Yüksek Heyetin nazarı dikkati
ne arz ediyorum. B,u birinci istirhamım. 

İkincisi, istimlâk edilen gayrimenkullerin 'be
delleri daima vilâyet merkezine gönderilmek
tedir. Halbuki vilâyet merkezine uzak olan ka-
zalarımızdaki vatandaşların alacakları gecik
mektedir. Çünkü tahsisat vilâyet merkezine gi
der gitmez vilâyet merkezinde olanlar derhal 
bedellerini almakta ve uzak kazalardaki vatan
daşlar ise, bundan biraz mahrum kalmaktadır
lar. Bu hususta Vekil Beyden rica ediyoruz, 
Maliye ile temasa geçerek, tahsisatları aidolduk-
ları kaza merkezlerine gönderirlerse daha iyi 
olur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Faslı reylerinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
751 Satınalmaeak motor, makina 

ve malzemeler 6 394 500 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Dahiliye Vekâleti ve Jandarma Genel Ku

mandanlığı bütçeleri kabul edilmiştir efendim» 
öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 

İnikadı kapatıyorum. 
Kapanma saati : 13,30 



ÜÇÜNCÜ CfiLÖfi 
Açılma saati : 15,00 

REİS — Reisvekili İlhan Sipahioğlu 
KÂTİPLER : M. AH Ceylân (Kırklareli), Kemal özer (Kütahya) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Yoklama yapacağız. 
(Gazianteb mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

REİS — Müzakereye başlıyoruz efendim. 

K — Hariciye Vekâleti 

REİS — Hariciye Vekâleti bütçesinde söz 
alanların isimlerini okuyoruz : Bülent Ecevit, 
Nazlı Tlabar, Hanıza Eroğlu, Hikmet Bayur, 
Necati llter, Basri Aktaş, Vahap Dizdaroğlu, 
Muammer Çavuşoğlu, Hürrem Müftügil, Ha
lûk Timurtaş, Asım Eren, Mithat Perin, Nüzhet 
Çubukçu, Sabri Erduman, Yusuf Salman. 

Bir takrir var okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Hariciye Vekâleti bütçesinin müzakeresinde 

grup sözcülerine en az yarım saat konuşabilmek 
imkânının verilmesi hususunun karar altına alın
masını saygı iletica ederiz. 

Ankara Mebusu 
M. Akpmar 
Ordu Mebusu 

A. Hikmet Onat 
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Ankara Mebusa 
Recep Dengin 
Çankırı Mebusu 

Dursun Akçaoğlu 

REİS — En az yarım saat, âzamisi tâyin 
edilmediğine göre, yarım saati reyinize arz ede
ceğim. 

Grup sözcülerine yarım saat konuşma hakkı 
verilmesine dair takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı efen
dim. Tekrar reyinize arz edeceğim. Grup söz
cülerinin Hariciye bütçesinde yarım saat ko
nuşmaları hususundaki takriri tekrar reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rir kabul edilmiştir efendim. 

C. H. P. Grupu adına İsmet İnönü. 
"*( İsmet İnönü sağdan alkışlar arasında kür

süye çıktı.) 

O. H. P. MECLİS GRUPU ADINA İSMET 
İNÖNÜ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar; 

Dış politikada görümlerimizi çok açık suret
te söylemek isterim: Esas itibariyle bu politi
ka Cumhuriyetin ilk gününden beri takibetti-
ğimiz barış politikasıdır. İkinci Cihan Harbin
den sonra teşekkül eden siyasi topluluklar için
de Türkiyenin bugün de muhafaza ettiği müda
faa yeri bu politika tarafından tâyin edilmiş
tir. 

Bu esas içinde muhtelif tatbikat safhaları
na geçmeden evvel cihan barışının bugün bağlı 
bulunduğu temel düsturlar üzerinde* kısa bir 
tahlil yapmayı lüzumlu görüyorum. Geçen ci
han harbi erinin bir askerî düstura dayandıkla
rını ilk önce belirtmeliyim. Her iki Cihan Harbi 
çabuk zafer kazanmak tertibi ve ümidi içinde 
patlamıştır. Her i t i cihan harbi evvelden tah
min olunamıyacak derecede uzun sürmüş, ev
velden tahmin olunamıyacak kadar ağır zayiata 
insanların ve milletlerin dayandığını göstermiş
tir. Her iki cihan harbinden sonra bir daha 
harb çıkarsa medeniyetin sonu olacağı kanaati 
hüküm sürmüştür. Bugünkü vaziyet aynı telâk
kiler içindedir. 

Siyaset âlemi, 15 seneden beri dünya barı
şının esaslarını aramakla meşgul bulunuyor. 
Devletler başlıca iki topluluk halinde siyasi 
mücadeleyi devam ettirmektedirler.;Bizim ka
derimiz dünya barışiyle yakından ilgilidir ve 
içinde bulunduğumuz topluluğun askerî hazır
lıklarına, karşı tarafla münasebetlerine sıkı sı
kıya bağlı bulunmaktadır. Son bir sene içinde 
doğu ve batı münasebetlerinde gerginliğin azal
ması, bir araştırmaya imkân verecek temasların 
yapılması yolunu açmış görünüyor. Bu hal, in
sanilik için ileri bir merhaledir. Her suretle teş
vik edilecek bir fırsat sayılmak lâzmıgelir. 

Bugünkü karşılıklı askerî hazırlıklar, iki 
Cihan Harbinin tecrübelerinden sonra bir eses-
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lı unsura dayanıyor. Herkes, harbe mâni olma
nın çaresini çabuk bir zafer kazanmak ihtimali
nin karşı taraf için mevcudolmaımasında görü
yor. Üçüncü Cihan Harbi de esas itibariyle ça
buk zafer hayalinden doğabilecektir. Zamanı
mızda askerî bakımdan değişmiş ciddî bir husus 
vardır. Nükleer silâhlarla yapılacak bir savaş
ta her iki tarafın harabolacağı ve neticede bir 
taraf için zafer imkânı kalmayacağı umumi ka
naat haline gelmiştir. Bu kanaatte büyük bir 
hakikat vardır. İnsanlar, umumi ve müşterek 
'bir inanç olarak bu ıgerçeği birbirlerine anlat
makla meşguldürler. 

Yalnız unutmamak lâzımdır ki, aynı cins 
bir kanaat Birinci Cihan Harbinden sonra da 
belirüiıişj fakat bu. İkinci Cihan Harbine mâni 
olamamıştır. Simidi nükleer silâhların mevcudi
yeti, kaaati bir kat daha kuvvetlendirecek yay
gın hale sokmuştur. Ancak, bu hal nükleer si
lâhların daha tesirlilerini vücuda getirmek için 
hummalı bir yarışa mânı olamamış, aksine bu
nu teşvik etmiştir. Aslında, bunun, şaşılacak ci
heti yoktur. Nükleer silâhların dehşetinin bu
gün diplomatik lisanla kullanılan tâbirle bir 
«Deterrent», bir önleyici olacağı ümidine mil
letlerin kaderi elbette bağlanamaz. Onun için 
bloklar, şayet harb çıkarsa misilleme tedbirle
rini tesirli ve hazır bulundurmaya mecburdur
lar. Yani bugün, barışın, ancak karşılıklı ola- , 
rak alabildiğine silâhlanma suretiyle sağlan
ması gibi hakikaten garip bir vaziyetle karşı -
karşıya gelmiş bulunuyoruz. İki topluluk için 
askerî bakımdan en amelî barış çaresi, hattâ 
tek amelî barış çaresi • karşı tarafa çabuk bir 
zaferin imkânı olmadığını, misillemenin mutla
ka vukubulacağını fiile a anlatacak hazırlıklar 
üzerinde toplanmıştır. Halbuki harb hazırlığı 
için mütemadi bir yarışmanın da bir harlı teh
likesi olduğu tarih içinde tecrübe edilmiştir; 
nitekim, bu halde dalhi son 10 senede milletle
rin muhtelif vesilelerle cihan harbinin eşiğine 
kadar geldiğini daima hatırda bulundurmak lâ
zımdır. Uzak - Doğuda, Orta - Doğuda taraflar 
zaman zaman tutuşmaya pek tehlikeli şekilde 
yakınlaşmışlar, umumi patlama ancak uçuru
mun kenarında önlenebilmiştir. Siyaset adamla
rının büyük buhranlar esnasında sonuna ka
dar sakin ve akıllı kalmalarını sağlıyaeak bir 
çare henüz keşfedilmiş değildir. 
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Bütün bu sebeplerden dolayıdır ki, silâhsız

lanma çaresi aramak için gayretleri insani bir 
barış gayesi olarak gön-: ek lâzımdır. «Barış 
için silâhlanma yarışı» lun başlıca temsilcisi 
olan büyük milletlerin «silahlanmayı azaltmak 
ve durdurmak için gayretleri bizim gibi bütün 
barışsever milletlerin temennileri içindedir. Bu 
meselenin amelî tarafı başından beri esaslı güç
lüklerle kaplıdır. Geçen büyük harbi erin ara
sındaki devirlerde de silâhsızlanma fikri ve te
şebbüsleri mevcuttu. Ancak, bu fikir ve teşeb
büsler hasmı zayıf düşürmek gayesini esas al
mış göründüklerinden gayretler elle tutulur 
hiçbir neticeye vanmladı, nihayet harhler en ge
niş silâhlanma içinde patladı. Bu sefer de böy
le bir gayeden, iki taraf da karşılıklı şüphe 
içindedir. Yeni silâhsızlanma teşebbüslerinin 
hakiki ve fiilî kontrol talebiyle beraber doğ
muş olması bu yüzdendir. Teşebbüsler silâhsız
lanmanın yalnız nükleer silâh]ana hasredilme
si arzusııyle başlamış, bu mevzularda senelerle 
münakaşalar geçtikten sonra şimdi, bütün silâh
lara şâmil ve kontrol altında bulunan bir silâh
sız! anni'a fikri, nazariyi? olarak kabul edilmiş 
görünüyor. Atom denem elerinin durdurulması, 
yolun ilk adımını teşkil edecektir. Ancak, tat
bikat safhalarına girdikçe ne güçlükler çıka
cağını tahmin etmek mümkün değildir. Her hal
de daha uzun müddet, barışın muhafazası için 
karşılıklı olarak nükleer silâhların «Deterrent» 
önleyici hassasın a bel bağlamaya ve bir kuv
vetler muvazenesinden kuvvetlerin hareketsiz 
kalmalarını beklemeye mecbur bulunduğumuz 
açık şekilde anlaşılıyor, teinde yaşadığımız dün
ya, böyle bir dünyadır. 

Bu şartlar altında nükleer silâhların, husu
siyle uzun ve orta menzilli güdümlü balistik 
mermilerin gelişmesini, ilerlemesini yakın bir 
ilgiyle takibetmek bizim için dahi büyük ehem-
myette bir meseledir. 

Şimdi, bir esas noktaya dikkati çekmek is
terim : Dünya barışının bugünkü halinde ve bi
zim jeopolitik durumumuz itibariyle memleketi
mizin tarafsız bulunması, yani yaygın tabiriyle 
nötralist bir politika takibetmesi mümkün mü
dür? Biz, İkinci Cihan Harbinin başından beri 
Türkiye'nin müdafaasını Batı âlemi ile aynı saf
ta görmüşüzdür. İkinci Cihan Harbinden son
raki yeni şartlar altında da memleket müdafaa
sının Batı demokrasileri içinde kalmamız sure-
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tiyle mümkün olacağına inanmışızdır. Memnu
niyet verici husus şudur ki, demokratik hayata 
girmemizden sonra bu telâkki bütün siyasi par
tilere mal olmuştur. Amerika ile yakın temaslar
dan başlıyan münasebetler NATO içinde kesin 
şeklini almıştır. 

Büyük bloklar arasında tarafsız bir politika 
takibederek siyasi menfaat sağlama meylinde 
olan memleketlerden coğrafi ve stratejik ola
rak bizim - esaslı bir farkımız vardır. Hâdiseler, 
yeni durumda, bizimle temas halinde inkişaf 
edecektir ve ilk günden bizim müdafaamız bi-
rinei derecede mesele olarak ortaya çıkacaktır. 
Nitekim İkinci Cihan Harbinden sonra mütte
fikler arasında zuhur eden ihtilâf ve ayrılma da 
ilk anında bizim hayati meselelerimizi ortaya 
getirmiştir. Bu menfaatleri. korumak için muh-
tacolduğumuz desteği Batı âleminde ve Ameri
ka'da bulduk. O zamandan beri, memleket mü
dafaasının Batı demokrasileri topluluğu içinde 
müşterek mükellefiyetle mümkün olacağı haki
kati her vesile ile teeyyüdetmiştir. 

Sonra, bizim Batı camiasında yer almamızın, 
müdafaa mülâhazalarının dışında bir de fikrî 
tarafı vardır. İkinci Cihan Harbi biterbitmez 
memleketin siyasi ideallerini demokrasi dediği
miz yeni hayat tarzında bütün şartları ve icap-
lariyle arama kararımız bizi, müdafaa cephesin
de beraber bulunduğumuz memleketlerle ajrnı 
siyasi idare anlayışında da birleştirmiştir. Bu 
suretle, meşru müdafaa yolunda beraber bulu
nanlar, millet idaresinde de siyasi idealleri bir
birine benzer, birbirini anlar ve teşvik eder du
rumda olmuşlardır. Bizim Batı ile ittifak halin
de bulunmamız, bu âlemin sadece stratejik se
beplerle ittifak kurduğu, siyasi idareleri ve 
idealleri tamamen ayrı bir memleketle beraber 
görünmesinden esaslı olarak farklıdır. Unutma
malıyız ki, bizim demokrasi içinde yaşıyan Av
rupa devletleri topluluğunda yer almamız, Av
rupa Konseyin deki üyeliğimizle kesin şeklini 
bulmuştur. 

Hülâsa, bizim memleketin nötralist bir poli
tika takibetmesi tasavvur olunamaz. Bizim için, 
husule gelen ittifaklar içinde sadakatle ve feda
kârlıkla memleket emniyetini sağlamak lâzım
dır. 

Tarafsız politikanın mahiyetini kendi mem
leketimiz için bu suretle tasrih ettikten sonra 
ilâve etmeliyim ki. menfatlerine ve jeopolitik 
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durumlarına göre tarafsızlık, takibeden mem
leketlere karşı anlayış içindeyiz. Bu hususta 
Birleşik Amerika Devletlerinin tarafsızlarla iyi 
münasebetlerini Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. 
Bu sözlerimle tarafsızlık bahsinde partimizin si
yasetini açıkça belirttiğim kadar yanlış tefsir 
ve isnatları da esasından reddetmiş olduğumu 
sanıyorum. 

İçinde bulunduğumuz ittifak manzumeleri 
için bir iki mülâhazamı arz edeyim. NATO için
deki münasebetlerde askerî sahanın dışındaki 
konularda da yakınlık ve yardımlaşma arama
ya çalışılmaktadır. Bu, iyi bir şeydir. Ancak, 
NATO'nun asıl vazifesi askerî müdafaayı temin 
etmek olduğu için bu vazife hiçbir sebeple ikin
ci dereceye bırakılamaz. Bütün müttefiklerin 
vazifede ve fedakârlıkta dikkatli olmalarını ta-
kibetmeye mecburuz. Ben, bilinen münakaşala
rın hududuna girmeksizin esas ihtiyacı belirt
mekle yetiniyorum. NATO ittifakını, biz Cum
huriyet Halk Partisi olarak, müdafaamızın ve 
dış politikamızın temal taşı saydığımızdan bu 
meselelerde büyük hassasiyet göstermemizi ta
biî karşılamak lâzımdır. 

CENTO ittifakı Irak'ın ayrılmasından son
ra daha sade bir şekilde ehemmiyetini artırmış
tır. Amerika'nın asli bir âza olmaması eksiği 
henüz durmaktadır. İkili ittifaklar Amerika'nın 
ilgisini daha yakından göstermesi fırsatını ver
miştir. Bütün bu gelişmeleri memnunlukla kar
şılıyoruz. Unutmamak lâzımdır ki, CENTO için
deki mükellefiyetlerimizin hiçbir surette NATO 
içindeki durumumuza tesir etmemesi şarttır. Bu 
ışık altında Cumhuriyet Halk-Partisi Türkiye'
nin CENTO'da muhafazasını esaslı bir gaye bil
mektedir. CENTO ittifakının içindeki münase
betlerimizin ilerlemesini memnunlukla teşvik 
edeceğiz. 

Bütün bu ittifaklar içinde Birleşik Amerika 
ile münasebetlerimiz hususi bir ehemmiyet taşı
maktadır. Birleşik Amerdika NATO dan evvel 
yardımcımız, NATO içinde müttefikimiz, CENTO 
içinde ittifakın teşvikçisi ve bunlardan başka ik
tisadi, malî alanda kuvvetli desteğimiz Olmuştur. 
Bu kadar geniş münasebetlerin millet bünyesin
de yerini isabetle tâyin etmekte fayda vardır. İlk 
önce. şunu belirteyim ki, siyasi partilerin hiçbi
rinde Amerika münasebetlerini kıymetli tutma
yan bir telâkki yoktur. Biz, Cumhuriyet Halk 
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Partisi ise, bu yeni münasebetlerin on beş sene 
evvelki kurucusu ve on beş seneden beri sadık 
taraftarıyız. Bizim kanaatimizce Birleşik Ameri
ka dostluğunun temelini Hükümetten Hükümete 
bir münasebet manzarasının ötesinde, milletten 
millete münasebet kaidesinde sağlam olarak mu
hafaza etmek lâzımdır. Biz, milletçe "birçok me
selelerde eksik durumda olabiliriz. Ama dıg poli
tikada, Devletlerarası münasebetlerde tarihi ve 
tecrübesi zengin bir memleketin evlâtlarıyız. Mil
letlerarası dostluk hayatının resmî, Hükümetler 
münasebetleri kanaliyle yürütülebileceğini mü
kemmel bir surette anlarız. İçinde bulunduğu
muz demokratik rejimde iç ve dış her münasebe
tin milletin takdirine, tenkidine açık olduğunu 
da tecrübe ediyoruz. Şimdi, Amerika dostluğu 
meselesini bu zaviyeden tahlil ediyorum : 

Benim 'kanaatimce Amerika ile münasebetle
rin sağlam tutulmasına zarar verecek tek unsur, 
bu münasebetlerin milletten millete olduğu haki
katini zedelemektir. Böyle bir hatadan dikkatle 
sakınmak lâzımdır. Hususiyle, içinde bulundu
ğumuz demokratik rejimin geçilmekte olduğumuz 
hastalıklar devresinde böyle bir cereyana kolay
lıkla heves edecekler bulunabilir. Bunların ara
sında memleketimizin siyasetinde çalışanlar gö
rüneceği gibi, Amerika resmî memurları içinde 
de ihtiyatsızlar görünebilir. Samimî olarak mü
şahedemiz odur ki, Amerika Devleti, Amerika 
halkı ve Amerikan kültür âlemi Türkiye'nin iyi
liğini istemekte ve dostluğu milletten millete ola-

, raık benimsemektedirler. Her iki memlekette ik
tidarda bulunan siyasi partiler gelip gidecek, fa
kat bu dostluğun temeli ve yürüyüşü mahfuz ka
lacaktır. Bunun istinadedilmesi lâzımgelen bir 
temel olduğunu her ciddî vesilede görmekteyiz. 
Bizim tarafımızdan da Amerika ile iyi ve yakın 

, münasebetleri sağlam muhafaza etmek kararı mil
letçe muhkemdir. Amerika ile son zamanlarda 
yapılan bütün mukavelelerde milletlerarası bir 

> şüpheye mahal vermeme kaygısı bjzim dikkatle 
• go$ önünde tuttuğumuz bir konudur. Amerikalı 

dos^laranız bizim bu hassasiyetimizi daha 1947 
,; den beri bilirler. 3u esaslara elbirliği ile dikkat 
: etmek sayesinde Şirleşik Amerika'nın müttefik 

olduğu,bâzı memleketlerde husule gelen mıinaka-
: §alar bizim memlekette hiçbir zaman ehemmiyetli 
; bir dereceyi bulmıyacaktır. Amerika ile münase

betlerimiz karşüıklı emniyet ve menfaat ihtiyacı 
ile bağlanmış iki müstakil millet ve Devletin mü-
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I nasebetleri şeklinde gelişmekte devam edecektir. 
I Amerika emin olmalıdır ki, kendisi için en sağ-
I lam müttefik Türkiye, demokrasi ile idare edilen 
I bir Türkiye olacaktır. 
I Temas etmek istediğim bir mühim başka mese-
I le Orta - Doğudaki münasebetlerimizdir. Arap 
I âlemi siyasi ve içtimai hayatında inkişaf ve mü

nakaşa halindedir. Yeniden bâzı memleketlerin 
I istiklâllerine kavuşmalarını ancak sevinçle karşı

ladık. Arap âleminin hiçbir köşesinde dostluktan 
başka bir arzumuz bulunmadığı kırk seneden be
ri cereyan eden hâdiselerle sabit olmak lâzımge-
lir. Kendi kaderlerini tâyin devresinde bulunan 
Arap memleketlerinin bizim iyi yürekli dilekle
rimizden emin olmalarını isteriz. Doğrudan doğ
ruya komşum uz olan Arap memleketleri ile mü
nasebetlerimizin emniyet havası taşımasını ciddî 
şekilde arzuluyoruz. Bizim Arap âleminden bek
lediğimiz ise şudur: Kendi aralarındaki münaka
şalara biz elimizden geldiği kadar karışmamaya 
çalışacağız. Bizim bu halimizi onların anlayışla 
karşılamaları lâzımdır. Biz, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak Araplar arasındaki münakaşalara 
Türkiye'nin karışmamasını daima iltizam etmi
şizdir. Arap âlemi de Türkiye'nin dünya, ile mü
nasebetlerini Türkiye'nin hakları ve menfaatleri 
çerçevesi içinde görmeye alışmalıdır. Birçok lü
zumsuz anlaşmazlıklardan milletlerimizi bu su
rette korumuş olur, Orta - Doğuda yeni bir dev
re açabiliriz. 

Yakın komşumuz Sovyet Rusya ile münasebet-
I lerimizin iyileşme istidadı göstermesinden mem

nuniyet hissederiz. Dünya barışının konuşmalar
la aranması yolunun açılması bizi sevindirmiştir. 
Bu yolun kaybolmamasını ve büyük devletler 
arasında daimî araştırmanın devam etmesini cid
dî olarak istiyoruz. İlk temaslarda derhal büyük 
başarıların elde edilmesi gibi bir hayal beslemi
yoruz. Cihan barışının temini uzun çalışma ve 
uzun sabır meselesi haline gelmiştir. Bu uzun 
araştırmada Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
Türkiye'nin daima kolaylaştırıcı istikamette ça
lışması için elimimden geldiği kadar uğraşacağız. 

I Bizim içinde bulunduğumuz müdafaa sisteminde 
sadık ve dürüst bir müttefik olarak vaziyetimiz 
mütalâa edilirken kendisine karşı ayrıca hiçbir 
menfi his beslemediğimize Sovyet Rusya'nın 
komşu olarak emin olmasını isteriz. Devletler 
arasında bir patlamaya mahal verilmemesini ve 
cihan barışının araştırılmasını samimî olarak is-
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terken tarihte emsali görüldüğü gibi konuşan 
devletlerin müzakerede buluıımıyan dostlar aley-
hine birbirlerine tavizlerde bulunacağına tabia-
tiyle ihtimal vermiyoruz. Çünkü taviz politikası 
mutlaka güveni sarsacak ve neticede mutlaka pat
lamayı getirecektir. Taviz politikasının, barış 
aramanin tam ters yolu olduğuna kaaniiz. (Sağ
dan, bravo sesleri) 

Bu konuşmamda bütün dostlarımızla iyi mü
nasebetlerimizin tafsilâtına girmemeyi tercih et
tim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu münase
betlerin daha da gelişmesine daimî surette çalı
şacağımız tabiîdir. Ben bugün Türkiye'yi birinci 
derecede ilgilendiren ana dış yoliti'ka konularım 
tahlil etmek istedim. Beyanatımın bu acıdan 
mütalâasını rica ederim. 

Söylediklerim Cumhuriyet Halk Partisinin 
'bugün muhalefetteki ve yarın mesuliyetteki dış 
politika yoludur. Bu yolu hulûs ile, açık olarak 
izah etmeye çalıştım. (Sağdan, 'bravo sesleri) Bu 
açıklamada bizimle Demokrat iktidar arasındaki 
farkları herkes kendi anlayışına göre bulacaktır. 
Görüyorsunuz ki, müdafaa ettiğimiz dış politika
mızın esası, sözümün başında söylediğim gibi, 
cihan barışıdır ve cihan barışı içinde Türkiye'
nin, tamamiyetine sahip şekilde demokratik bir 
nizam altında hür, mesut, müreffeh yaşamasını 
gaye edinmektir. (Sağdan, bravo sesleri) 

REÎS — Hariciye Vekili (Soldan, şiddetli al
kışlar) 

HARİCÎYE VEKİLİ FATİN RÜŞTÜ ZOR
LU (Çanakkale) — Muhterem arkadaşlarım, söz
lerime Sayın İnönü'nün Demokrat Partinin ta-
kibettiği siyaseti tasviıbetmek hususunda göster
diği hüsnüniyete teşekkürle başlamak isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, filhakika bugün Türkiye 
dış siyasetini kendisinin barış politikasının en uy
gun olan bir istikamette inkişaf ettirmektedir. 

Hepiniz bilirsiniz M, Türkiye'nin dış siyaseti, 
onun emniyetini, iktisadi kalkınmasını ve her sa
hada terâkkisini sağlıyaçak imkânları aramak isti
kametinde gelişmektedir. Türkiye, Demokrat Par
ti iktidara .geldiği anıdan itibaren, dış emniyetini 
en sağlam müdafaa sistemlerine bağlamak imkâ
nını bulmuştur. Türkiye, huzurdan mahrum ve 
tecavüz tehlükesi ile katşıkarşıya olan hür millei 
camiasının kendi emniyetini korumak için en 
sağlam bir sistem olarak tesis ettiği NATO ya 
girmeye muvaffak olmuştur. Fakat, Türkiye bu 
(muvaffakiyeti elde etmek için, her şeyden evvel, 
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hür milletler camiası içerisinde barışım bölünimeız-
liğini, emniyetin bölünmezliğini kabul etmiş ve bu 
hususlarda, dostları ile birlikte her ,türlü feda
kârlıklara katlanacağını göstermiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, bugün İnönü'nün kabul 
ettiği gibi, filhakika dünya iki bloka bölünmüş
tür. Fakat burada derhal şunu tebarüz ettirmek 
lâzımdır ki, ikiye bölünmüş denildiği zaman, bu 
iki blökun manen aynı kıymet ve aynı istikamette 
iki blok olduğunu iddia etmek hiçbir zaman ye
rinde değildir. 

Hepimiz biliyoruz M, bu bloklardan bdrî, ojdk 
yakın zamana kadar, mütecaviz bir politika takib-
etmekte idi. Diğeri ise, sadece kendi emniyetim 
değil, fakat sulh ve sükûn içinde yaşamak istiyeıı 
bütün milletlerin emniyetini zaman altına alma
ya çalışıyordu. Bu bakımdan mıânevi bir üstünlü
ğe sahipti. Bugün bunu çok daha serbesti ile söy
lemek imkânına malik bulmıtmaktâyız. Çünkü, bu
nun böyle olduğunu yani Sovyet RusyaYia o za
man iktidarda bulunan -hükümetin bâzı hatalar 
işlemiş olduğunu bizzat bugünkü Sovyet ziman-
darları da kabul etmiş bulunanaktadırlar. jSelefle-
rinin takilbettiği bu politikanın yerinde olmadığı
nı ileri süren Sovyet Rusya liderlerinin barış sa
hasında bâzı yumuşamaların temin edilmesi im
kânını ve zamanı hazırlamak istedikleri şüphesiz
dir. 

Fakat yine hepimizin bildiği ve Halk Partisi
nin de aynı fikirde olduğamu memnuniyetle gör
düğümüz gibi, dünya barışının temini, henüz 
mevcuıdolan bâzı hırsların bertaraf edilmesi ile 
kabildir. Bu hırslar bertaraf edilmedikçe, yumu
şama gibi fikirler ancak bâzı taktik hareketler ola
rak vasıflandııılalbilir. Biz bugün ümidetmek isti
yoruz ki, bir taktik karşısında değil, samimî bir 
arzu ve hareket karşısındaıyız. Ve Garp eğer, tam 
bir cephe halinde, Şark'ın bu husustaki faaliyeti
nin samimiyet derecesini araştırmaya gayret edi
yorsa, bunun sebebi, muayyen, bir nispette de olsa, 
bu harekette bir samimiyet zemininin mevcudpl-
duğunu üımidetmekte buluMmasındadır. Yoîşsa 
bir taktiğe karşı bu şekilde hareket etmeye imkân 
yoktur. 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye bütün NAfö 
camiasiyle beraber, hakikaten sulh için her türlü 
imkânları denemek azim ve kararındadır. S&ym 
Başkan Eisenlbavver Ankara 'ya geldiği zaman neş
redilen müşterek tebliği hepiniz görmüşsünüzdür. 
Biz, Sayın İnönü'nün beyanında bu tebliğin ini-
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kaslarını görmekle çok memnun ol'duk. Biliyorsu
nuz, tebliğde barış hususunda her türlü deneme
lerde kılunulması lâzıimgeldiği ifade edilmiştir. 
Aynı ifadeleri daha evvel NATO tebliğlerinde bu
labilirsiniz. Fakat bu imkânları araştırırken, hiç
bir zaman emniyet tedbirlerimizin azaltılmasını 
veya emniyet tedbirlerimizde küsur edilmesıini ka
bul etmiş değiliz. Bir yandan, karşımızdaki cep
henin samimî lOİahileceğirii ümidetme'k isterken, 
diğer taraftan da her hangi bir inkisarı hayal kar
şısında mütehayyir kalmamak hüsrana uğraıma-
mak için, bütün emniyet tedbirlerimizi almak yo-

: kında gayretler sarf etmekteyiz. 
Amerika Birleşik Devletleri ile son defa akdet

tiğimiz ikili Anlaşmada bunun tezahürlerini gör-
müşsünüzdür. Keza, NATO kararlarında aynı 
şeyi müşahede etmişsinizdir. 

İkili anlaşmalarla, Türkiye .ve CENTO müt
tefiklerinin emniyeti daha sağlam esaslara bağ
lanmış bulunun aktadır. Halk Partisinin de bu ka
naatimize iştirak etmiş olduğunu göıimeikle mem
nuniyet duymaktayız. 

Bugün, muhakkak ki, Şarkda Garpda tam 
mânasiyle karşııkarşıya, doğrudan doğruya temas 
halinde bulunmaktadır., Yani Zirve Konferans
ları suretiyle, camia halinde münkeşif karşılıklı 
temaslar halindedir. Türkiye, esasen kendi emni
yeti meselesini Sovyet Rusya ile> Şark bloktı ile 
ibaşjbaşa halledecek kadar kudretli değildir. Bu 
bizim için büyük bir lüks olur. Bu dâva ancak 
Mr müdafaa cephesi içinde ve tesanüt halinde bu-
lmıduğuımuz zaman halledilebilir. Çünkü bugü
nün silâhları o kadar müessir, o kadar kuvvetli
dir ki, hiçbir Devlet kendisini /böyle tek başına 
hareketle büyük bir risk altına koyamaz. Şunu da 
belirtmek isterim ki, Garp ile Şark arasında bu 
temasların, bu yumuşama havasının ortaya çıkar
dığı bâzı meseleler vardır. Bunlar meyanmda olan 
'beynelmilel .sahnede yeni alız! mevki etmiş az ge
lişmiş memleketlerin dâvaları nidan bahsetmek is
terim. 

Bugün bütün cihanın siyasi •masuniyetini 
yüklenmiş bulunan, Şark'a mensubolsul, Garb'a 
mensubolsun, Devlet adamları bu az gelişmiş 
memleketlerin vaziyetleriyle alâkalanmakta, 
Garb 'i ve Şark 'ı ihata eden bu kütlelerin müstak
bel durumlarını düşünmektedirler. 

Bütün dünya, 1945 yılında yapılan Sanfraıı-
sisko toplantısından beri, az gelişmiş memle
ketlerin kalkınmasının zaruri olduğunu, bu hu-
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susta beynelmilel bir tesanüdün kurulmasını 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bu sahada ileri adımlar atılmış ve büyük 
fedakârlıklar yapılmıştır. Amerika Birleşik 
Devletlerinin sarf ettiği milyarlarca dolar bu
nun en bariz tezahürüdür. Fakat, bugün, bil
hassa bu yumuşama esnasında, esaslı şekilde ele 
alınması gereken en mühim 'beynelmilel mese
lelerden biri, şüplhesiz, az gelişmiş memleket
lerin durumudur. 

Biliyorsunuz ki, son NATO toplantılarında 
bu dâvaya nasıl bir hâl şekli bulunması lâzım-
geldiği hususunda tetkiklerin tertiplenmesi 
mühim bir meşgale olmuştur. Türkiye'de, Av
rupa camiası içinde olsun, NATO camiası için
de olsun, bu mesele ile çok yakından alâkadar 
'bulunmaktadır. 

Müsaade ederseniz, bu mevzu üzerinde bi
raz dalha durmak istiyorum. Hakikaten, az ge
lişmiş .memleketlerin vaziyeti, bütün dünyanın 
istikbali için, sulh ve selâmetinin teessüsü için 
çok ehemmiyetlidir. Yüzlerce milyona varan 
insan kitleleri bugün gözlerini yüksek seviye
de sanayileşmiş memleketlere çevirmiş bulunu
yor. Bu kitleler onların refah seviyelerine ye
tişmek için ne yapmak lâzımgeldiğini düşün
meye başlamışlardır. 

Az gelişmiş memleketlerin karşılaştığı me
seleler ikidir: Bir kere, bunlar büyük bir nü
fus kesafeti içindedirler ve 'bir nüfus artışı me
selesiyle karşı karşıyadırlar. Saniyen, sermaye
leri gayet kıttır ve kendi güçleriyle yapacakla
rı enve'stismanlar nüfus artışlarının ortaya çı
kardığı ihtiyaçları dahi karşılıyacak durumda 
değildir. 

Bu memleketler, iptidai madde elde eden 
memleketler olduğu için ve beynelmilel ticaret 
vaziyeti ve şartları da daima iptidai madde fi
yatlarının düşmesi istikametinde tecelli ettiği 
için, bu bakımdan da büyük 'bir problemle kar
şı karşıyadırlar. 

Bu memleketlerin yüksek derecede sanayi
leşmiş memleketlerle hüsnümünasebet halinde 
kalmaları ve onlarla tam 'bir teşriki mesai için
de (birleşmeleri lâzımdır. Fakat, sanayileşmiş . 
memleketlerin de bunlara karşı sadece mer-
kantil bir zihniyetle değil, fakat aynı »amanda 
idealist bir zihniyetle bakmaları icabeder. Esa
sen Yüksek derecede sanayileşmiş memleketle
rin menfaatları da, az gelişmiş memleketlerin 
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bir an evvel kalkınmalarına ve dünya iktisadi
yatında mühim bir rol oynamalarına yardım 
etmektedir. 

Eğer dünyanın iktisadi sıkıntıdan ve sefa
letten kurtulması isteniyorsa, ekspansif bir ik
tisadi siyaset takibetmenin şart olduğu, bunun 
da kapalı bir daire içinde temin edilemiyeeeği 
anlaşılmalıdır. Bu daireyi açmak ise ancak mü-
tezayit cereyanların devreye inzimamını sağla
makla olur. Bu da, muhakkak ki, az gelişmiş 
memleketlere yardımların artması ve bunların 
merkantil bir zihniyetten uzak olması ile kabil
dir. 

îşte NATO'nun, Avrupa İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtının üstünde durduğu ein mühim mese
lelerden birisi de budur. Bizim de bunun üze
rinde durmamız hem kendi millî menfaatimiz, 
hem de dünya sulhu bakımından çok mühimdir. 
Bunu Yüksek Meclisin huzurunda arz etmeyi 
vazife biliyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi de, son bir sene 
zarfında Türkiye'nin iktisadi inkişafını temin 
etmek için yaptığımız bâzı anlaşmalardan bah
setmek istiyorum. 

Bunlardan birisi yakında huzurunuza gele
cek olan Konsolidasyon Anlaşmasıdır. Bildiği
miz gibi, Türkiye envestismanlarını başarmak 
için bâzı kısa vadeli borçlar altına girmek mec
buriyetinde kalmıştır. Kısa vadeli borçların nis
peten uzun bir vâde sonunda meyvelerini ve
recek envestismanlar için pek yerinde olmadı
ğı muhakkaktır. Fakat az gelişmiş bir memle
ketin ve bilhassa Türkiye gibi jeopolitik duru
munun icapları dolayısiyle de büyük çapta en-
vestisman yapmak mecburiyetinde olan bir mem
leketin bu envestismanlarını karşılaması için 
her türlü dış finansman imkânına başvurmasın
dan tabiî bir vaziyet yoktur. Fakat Hükümeti
miz bu kısa vadeli borçlarını ilk fırsatta yap
tığı Konsolidasyon Anlaşmasiyle orta vadeli bir 
istikraz haline kalbetme imkânını bulmuştur. 
Yaptığımız Anlaşma 12 sene üzerinden ve % 
3 gibi az bir faizle akdedilmiştir. Bunu, haki
katen Hükümetimiz ve milletimiz için bir ba
şarı olarak kaydetmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, yine memleketimizin 
iktisadi inkişafını temin etmek üzere, İtalya 
ile akdettiğimiz 60 milyon dolarlık bir kredi 
Anlaşması ile, elektrifikasyon, sulama ve ka
rayollarını ıslah imkânını elde ettiğimiz, gibi, | 
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hususi teşebbüslere de birtakım yeni envestis
manlar yapmak imkânını sağlamış bulunmakta
yız. Bu Anlaşma, aynı zamanda kıymetli müt
tefikimiz İtalya'nın, iktisadi kalkınmamıza, Tür
kiye'nin iktisadi istikbaline karşı duyduğu em
niyetin de bir ifadesidir. Bu vesile ile, İtalya 
Hükümetinin Türkiye'ye karşı göstermiş oldu
ğu dostluktan huzurunuzda bilhassa bahsetme
yi zevkli bir vazife telâkki ederim. 

Sevgili arkadaşlarım, yine biliyoruz, Birle
şik Amerika Devletleriyle 4 Ağustos 1958 ta
rihinde imzaladığımız Anlaşma ile Türkiye'nin 
kalkınması ve Hükümetimizin iktisadi istikrar 
programının hüsnüneticeye varması için yap
makta olduğu ehemmiyetli yardım devam et
mektedir. Nitekim, bu sene 80 milyon «Millî Sa
vunmayı destekleme» adı altındaki iktisadi yar
dımı ve 35 milyon da fazla gıda maddeleri yar
dımı olmak üzere, 115 milyon dolarlık bir yar
dım elde ettiğimiz gibi, Ereğli'de kurulacak 
Demir - çelik fabrikası için de 120 milyon do
larlık yeni bir Kredi Anlaşmasının müzakere
leri çok ilerlemiş bir safhada bulunmaktadır. 
Bunu da size tebşir etmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, Türk Hariciyesi, Hü
kümetinizin direktifleri altında, iktisadi sahada 
kendine düşen vazifeleri daima büyük bir se
batla ve büyük bil* azimle devam ettirmektedir. 
Hepimiz biliyoruz ki, bu milletin emniyeti her 
şeyden ziyade onun siyasi, içtimai, iktisadi kud
retine bağlı bulunmaktadır. % 3 nispetinde bir 
nüfus artışı meselesi karşısında bulunan Tür
kiye'nin bu artışın seviyesi üstünde bir enves-
tisman yapması, onun kuvvetlenmesi için el
zemdir. Biz bu istikamette çalışıyoruz ve şim
diye kadar muvaffakiyetle bu yolda devam et
tik. Yüksek teşvikleriniz sayesinde, inşallah 
aynı imkânları temine devam edeceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi müsaade eder
seniz biraz bizim de içinde bulunduğumuz mln-
takaya avdet edelim. Biz Orta - Doğu'da müt
tefiklerimiz CENTO devletleri ve bize maddi 
ve mânevi bağlarla bağlı bulunan Arap memle
ketleriyle yanyana bulunmaktayız. Orta - Do
ğu dediğimiz zaman burada, muhakkak ki, Arap 
memleketlerinin büyük bir yeri vardır. Fakat 
Orta - Doğu'nun sade Araplardan müteşekkil 
olduğunu düşünmeye de elbette ki imkân yok
tur. Türkiye'nin, Demokrat Parti iktidara gel
diğinden beri, arzusu bütün komşulariyle hüs-
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nümünasebet halinde bulunmak ve onlarla bir 
kardeş gibi yaşamaktır. Bir birleşme hususun
da Arap kardeşlerimizin içişlerine hiçbir zaman 
müdahaleye niyet etmedik ve müdahale de et
medik. 1950 den bu yana Devlet adamlarımı
zın, Başvekil ve Hariciye vekillerimizin yaptık
ları beyanat meydandadır. Biz onlara karşı kar
deşlik hissimizi, dostluk hissimizi göstermekten 
bir an için fariğ olmadık. Onlara daima dostluk 
elimizi uzattık. Onların, aralarında bâzı dâvaları 
olduğu malûmdur. Biliyorsunuz ki, bu ihtilâf
larla alâkalı olarak 1958 senesinde Birleşmiş 
milletlerde bir karar alınmıştır. Bu karara göre, 
bu devletler birbirlerinin içişlerine müdahale 
etmemeyi, birbiri üzerinde tazyik yapmamayı 
sulh ve müsalemet içinde yaşamayı kabul etmiş 
bulunmaktadır. Bu kararı en başta alkışlıyan, 
hiç şüphesiz, Türkiye olmuştur. 

Suriye Mısır'la birleşmeyi arzu etmiştir. Biz 
bu harekete hiçbir zaman muhalefette bulunma
dık. Birleşme daha vukua gelmeden evvel yap
tığımız beyanatla, bunun, eğer orada bâzı içti
mai meseleleri halledecekse, ancak mucibi mem
nuniyet bir husus olacağını belirtmiştik. 

Irak'ta 1958 Temmuzunda bir ihtilâl oldu, 
yeni bir hükümet teessüs etti. Bu hükümet Tür
kiye ile dost geçineceğini bildirdiği andan iti
baren, onunla dost kalmayı kendimiz için bir 
vazife bildik. Bu politikamızda azimle devam 
ediyoruz. Kıymetli, devlet adamı General Ka
sım'm liderliği altında kardeş Irak milletinin, 
terakki ve teali yolunda sarf üttiği gayretleri 
büyük sempati ile takibediyoruz. 

Memleketimizin Orta - Doğu politikasının di
ğer bir veçhesi de, bu nııntakadaki devletler 
arasında çıkan ihtilâfların halledilmesi için 
elimizden gelen gayreti sarf etmekte olmamız
dır. Bu işlerin psikolojik bakımdan arz ettiği 
güçlüklere rağmen, muvaffak olduğumuzu mü
şahede etmek zor değildir. 

Türkiye CENTO içinde müttefiki olan Iran 
ve Pakistan ile çok büyük bir dostluk ve kar
deşlik halinde yaşamaktadır. Orta - Doğu'nun 
emniyeti için en sıkı şekilde iş birliği ettiğimiz 
bu iki memleketin, mümtaz devlet reislerinin 
'kiyasetli idareleri altında, her sahada başarı
lar elde ettiklerini büyük memnuniyetle mü
şahede etmekte ve bundan iftihar duymakta
yız. Şu sırada üç müttefik devlet reisinin Pa
kistan'da yapmakta oldukları temaslar ara-
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mızda mevcut dostluk ve iş birliğinin yeni ve 
güzel bir tezahürüdür. 

Mânevi dostluk rabıtaları ile bağlı bulun
duğumuz Afganistan'ın sulh içinde inkişafı 
da en samimî temennimizdir. Türk - Afgan dost
luğunun bundan böyle de mazisine lâyık bir 
samimiyetle devam edeceğine eminiz. 

Sevgili arkadaşlarım, umumi olarak, Türki
ye'nin dış politikasını bir tek kelime ile tavsif 
etmek mümkündür. Bu da «Yapıcı» oluşudur. 
Gayemiz her türlü sulh imkânlarına yardım et
mek, devletlerarası barışı sağlamıya çalışmak
tı?. 

Komşumuz Sovyet Rusya ile Garplı mütte
fiklerimiz arasında, başka bir ifade ile bizim 
camiamız ile Sovyet camiası arasındaki müna-
sebatm iyi istikamette inkişafından da el-

' bette ki Türkiye memnuniyet duymaktadır. Tür
kiye bugün bir cephe politikası takibetm ektedir. 
Türkiye, bu cephe içinde ne ileride, ne de ge
ridedir. Tam cephe halinde, sulhun temininde 
kendisine düşen vazifeleri ifaya devama amade 
bulunmaktadır. (Soldan alkışlar.) 

BÜLENT EOEVÎT (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar : Kıbrıs meselesinde Zürih ve Lond. 

"ra anlaşmalariyle varılan hal şeklinin iyi 
sonuçlar vermesini temenni ediyoruz. Tatbi
katta bu hal şeklinin ne değer taşıdığı, ilerisi 
için neler va'dettiği henüz kesin olarak tah
min •edilemez, tik adımda raslanan bâzı güç
lükler bizi istikbale tam bir güvenle bakmaktan 
alıkoyuyor. Bu hal şekli, belli ki, Rumların 
Yunanistan'a katılma ümitlerine bütün bütün 
set eekememıştir. Kıbrıslı Rum liderlerinin, ba
ğımsız Kıbrıs Cumhuriyeti için ne yönde bir 
dış politika tasar! adıkalrı da henüz aydınlan-
mamıştır. 

Ancak bu hal şeklinin başarısı ve sürekli
liği için her iki taraf da iyi niyetle çalışırsa, 
Kıbrıs'a karanlık günlerin geri gelmiyeeeği 
umulabilir. 

Kıbrıs Türklerinin bu yoldaki iyiniyetli 
gayretlerine güveniyoruz.. Bilhassa İngilte
re'ye bırakılacak üsler konusunda Kbrıslı Rum
larla İngiltere arasında çıkan ve devam eden 
anlaşmazlıkta, Türk idarecilerinin itidalli ve 
basiretli davranışı takdirle anılmaya değer. 

Kıbrıs, bağımsız bir devlet olsa bile, hiç de
ğilse uzunca bir zaman desteksiz yaşıyabilir 
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bir siyasi varlık haline gelömiyecektir. Onun I 
için, kaderini Batı dünyasına bağlamayı sami
miyetle kabul eden bir Kıbrıs'ın, belirli coğ
rafî ve hukuki sınırlar içinde adadaki İngiliz 
üslerinin, müessir bir askerî teminat olarak mu
hafaza edilmesini, gerek bölge güvenliği gerek 
kendi güvenliği bakımmdan faydalı saymaması
na sebep yoktur. 

Kıbrıs için varılan hal şekliyle, Türkiye, Kıb
rıs Türklerine karşı büyük bir sorumluluk al
tına girmiştir. Türkiye'nin bu sorumluluğu 
daima taşıyacağına, bu sorumluluğun icaplarını 
daima yerine getireceğine güvenleridir ki, Kıb
rıs Türklerinin, ümit ve emellerini tam karşı-
lıyamıyan bir hal şekline rıza göstermelerini 
sağlamıştır. 

Kıbrıs Türk topluluğunun siyasi varlığını 
ve haklarını muhafaza edebilmesi için başta ge
len şart, iktisadi bakımdan sağlam bir bünye
ye kavuşabiknesidir. 

İngilizler adanın idaresini bıraktıktan ve bu 
ada halkı kendi iktisadi problemleriyle başbaşa 
kaldıktan sonra, Türk topluluğunun iktisadi 
alanda büyük sıkıntılarla karşılaşması beklen-

^ melidir. Bu sıkıntılar şimdiden kendini göster
miştir. İşsizlik kaygı verici bir mesele haline 
gelmiştir. 

Kıbrıs Türklerinin, Türkiy/'den süratli ve 
geniş iktisadi ve malî yardıma ihtiyaçları var- | 
dır. Gecen yıl Büyük Millet Meclisinde Kıbrıs. | 
meselesi görüşülürken, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine ihti- | 
yaç görüleceği ölçüde iktisadi ve malî yardım I 
yapabilmesinin hukuki teminat altına alınma
mış olduğuna dikkati çekmişti. Bu teminatı sağ
lamanın Hükümetçe ihmal edilmiyeceğini ümid-
etaıek isteriz. 

Türkiye'den Kıbrıs Türk topluluğuna yapı
lan yardım, bugünkü haliyle çok yetersizdir. 
Gteçen yıl yapılan cüzi yardım, ancak, Türk
lerin bir kısım borçlarını ödiyebilmelerine im
kân Vermiştir. Bu yıl ise, Kıibrıs Türkleri'nin 
en çok malî ve iktisadi yardıma ihtiyaç duy
dukları yıl olmakla beraber, Hükümetin her I 
hangi bir yardım yapıp yapmıyacağı bile bel
li değildir. Halbuki, daha sonra yapıllacak yar
dımlarda çok geç kalınmış olabilir. 

Kıbrıs Türk topluluğu kendi içinde iktisa
di kalkınmayı mümkün kılamıyacaik bir durum- { 
da. ise, Türkiye île Kıbrıs Türk topluluğunun | 
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iktisadiyatını siki sıkıya birbirine bağlıyacak 
tetbirler alınmalıdır. 

Başka mevzua geçmeme vsMt kalmamış; 
onun için sözlerimi burada kesiyorum. Bu vesi-
ıle ile Kıbrıslı kardeşlerimize başarılı ve mesut 
bir istikbal dilerim. (Sağdan; alkışlar) 

NAZLI TLABAR (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; Sayın İnönü'nün konuşmaların
dan, âdeta bir Devlet Reisinin Meclis açış nut
kunu iradediyormuş gibi bir tesir altında kal
dım. Nitekim, «Bugün muhalefette, yarın ikti
dardaki politikamızın temeli bu olacaktır», de
diler. 

Mamafih bu konuşmaları arasında mevzuu-
bahsettikleri bir iki nokta bizi çok memnun et
miştir. 

Birisi, sarahaten, «Memleketİmizm nötralist 
bir politika takibetmesi tasavvur edilemez», 
dediler. Halbuki bütçe görüşmeleri esnasında 
bizi tereddüde düşüren konuşmalar olmuştur. 
Böylece bunlar bertaraf olmuş oldu. Yine ta
viz politikasının aleyhindeki katî ifadeleri bizi 
çok memnun etmiştir. Bu vesile ile. 

Ook kışla bir an için nazarlarımızı 1945 se
nesine çevirelim: Uzun ve ıstıraplı harb sene
leri bitmiş, dünya sağlam ve müstakar bir sul
ha kavuşulduğu inancı içinde, bir bayram ha
vası hüküm sürüyor. Aradan tam 15 sene geç
ti. Elde edilen sulh müdür, silâhlı bir mütare
ke mi? 

Bu uzun yıllar zarfında, sulhsever memle
ketler eski kolonilerine birer birer istiklâllerini 
iade ederken ve böylece 8 milyona yakın kilo
metre kare toprak ve 600 milyona yakın insan 
mukadderatına sahip kılınırken, Rusya yalnız 
Avrupa'da bir milyondan fazla kilometre kare
yi topraklarına ilâve ediyor ve 100 milyon in
sanı her türlü insan haklarından mahrum edi
yordu. 

İşte NATO, hiçbir zaman unutmamalıyız ki, 
bu gibi şartlar altında kurulmaya mecbur oldu. 
Bu kuruluş, âdeta bir refleks hareketi, nefis 
müdafaası gayretinin biyolojik bir icabı idi. 

1953 ten sonra bir k<\>*e daha,, herkesi ümide 
düşüren sulh taarruzlarını, daima yeni bir teh
didin veya tecavüzün takibetmiş olduğunu gör
dük. Nihayet birinci zirve konferansı arefesin-
deki iyimser hava da acı bir sükûtu hayal ile 
neticelendi. 
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Bunları kısaca zikretmemedeki sebep, kötüm- | 

ser bir hava yaratmak değildir. Batı bloku bir 
sulh cephesidir. Binaenaleyh bu vasfı itibaryle I 
barışın tesisi için her türlü gayreti göstermesi 
normaldir. Elverir ki, bu sulh, teminatlı ve ha
kiki mânada bir sulh olsun. I 

Bilvesile ile, Mayısın başında İstanbul'da 
toplanacak NATO Vekiller Konseyini bilhassa 
ikinci zirve konferansının arifesinde olduğu iyin I 
hususi bir ehemmiyet atfediyoruz. Türk toprak- I 
larmda akdedilecek bu toplantıda hayırlı karar- I 
lar alınmasını yürekten temenni ediyoruz. I 

Hariciyemizin Irak'la dostluğu idame huşu- I 
sundaki kiyasetli siyasetini takdirle karşılıyoruz. 
Bilhassa işittiğimize göre Irak ' la Iran arasın- I 
da Şattülarap ihtilâfında, Türkiye ara bulucu I 
rdlünü büyük bir muvaffakiyetle ifa etmek- I 
tedİT. 

Diğer taraftan, Yugoslavya'daki vatandaşla- I 
rımıza tazminat ödenmesine dair anlaşmanm 
meriyete girmesine iki cihetten seviniyoruz. Yu- I 
goslavya ile münasebetlerimizin takviyesine yar- I 
dım edeceği için ve vatandaşlarımızın hakları- I 
nın teslim edildiği için. Hariciyemizin, Türkiye'- I 
nin iktisadi kalkınmasına dost ve müttefik meni- I 
leketlerden ehemmiyetli malî ve teknik yardım 
temin etmek hususunda gösterdiği devamlı gay- I 
retlerini de bilvesile memnuniyetle belirtmek I 
isterim. I 

Hariciye teşkilâtımız hakikaten artık modern I 
bir veçhe arz etmeye başlamıştır. Gerek perso- I 
nelin ehliyet ve kabiliyeti, gerek teşkilât ve mu
habere tekniği bakımından iftihar edilecek bir 
inkişaf göstermektedir. Hariciye mensuplarınızı 
candan tebrik ederek huzurunuzdan ayrılıyo- I 
rum (Soldan, alkışlar). I 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, Ankara'da 5 Mart 1959 tarihinde ! 
Türkiye ile yakın dost ve müttefikimiz A. B. D. 
arasında imzalanan ikili anlaşma, her hangi bir I 
tecavüz halinde, doğrudan doğruya veya bilva
sıta tecavüz halinde, A. B. D. nin harekete ve-
çeceğini, askerî yardımda bulunacağını hüküm 
altma almaktadır. I 

Anlaşma, NATO ve CENTO'nun hudutları 
dışına çıkarak, münhasıran bir taraflı olarak 
Türkiye'ye tanınan bir garantidir, garanti anlaş
masıdır. 

Anlaşma 5 Mart 1959 da, takriben bir yıl | 
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önce imzalanmış ve usulsüz olarak hemen meri
yete girmiştir. 

CENTO'nun birinci maddesine göre anlaşma
nın imza edildiği andan itibaren meriyete girme
si, hususunda ileri sürülen iddia, A. B. D. nin 
taraf olmaması sebebiyle mümkün değildir. Ay
rıca sözü gederi maddede yer alan anlaşmaların 
da meriyete girmesi için tasdiki şarttır. 

Anayasanın 26 ncı maddesinin sarih hükmü
ne aykırı olarak, imzalandığı andan itibaren me
riyete koymak, yetkisiz bir tasarrufta, bulunmak 
demektir. 

Sözü geçen ikili anlaşma, Birleşmiş Milletler 
Anayasasının 51 nci maddesine, CENTO Paktı
na ve Eisenhower doktrinine atıf yapmaktadır. 

Her üç vesikada da bahis konusu olan teca
vüz silâhlı tecavüzdür. Hariciye Vekili temsilci
sinin anlaşmanın hükümlerini yanlış tefsir ede
rek, silâhsız tecavüz hallerini de anlaşmanın şü
mulü içerisine girecek şekilde mülâhaza etmeye 
yetkisi yoktur. Bu yoldaki maksatlı tefsirin za
rarlı neticeler tevlidedebileceği şüphesi uyanabi
lir. Ayrıca A. B. D. nin taahhütlerinin hududu
nu da aşırdığından, dost ve müttefiklerimizi 
müşkül duruma sokabilir. 

A. B. D. ile dostluğu üzerinde hassasiyetle 
duran bizlerin, yanlış hareket tarzı ve tefsir se
bebiyle şüpheli bir duruma düşmemesini istemek 
hakkımızdır. Biz A. B. D. ile olan dostluğu bir 
partiye değil, millete bağlamanın daha faydalı 
ve zaruri olduğu kanaatindeyiz. 

Memleketin iç durumunun yanlış bir tefsir 
neticesi A. B. D. nin takdirine bırakmanın yan
lış olduğu mütalâasmdayız. Bu nevi anlaşmalar 
halklar arasında sevgiyi azaltır. 

Eisenhower'in Türkiye'yi ziyareti münasebe
tiyle Sayın Zorlu'nun yaptığı basın toplantısın
da kendisine sorulan bir suali ve cevabını şimdi 
huzurunuzda okuyorum. Gelirken tanklar üze-' 
rinde «Her ne. pahasına olursa olsun şeref ve 
hürriyet, fakat her ne pahasına olursa olsun 
sulh değil», «Sulh evet, taviz hayır» şeklinde 
ibareler gördüm. Türk halkı acaba Amerika'
nın başka türlü bir sulha varacağı kanaatinde 
midir ki, bu yazıların yazılmasına lüzum görül
müştür? 

Cevap — «Eisenhower'in kabiliyetlerine ve 
dostumuz Amerika Birleşik Devletlerine tam 
itimadımız vardır. 
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Tanklar üzerine yazılan bu ibareler eğer Hü

kümetin resmî gDrüşü ise bunu ikili görüşmeler- | 
de açıklamaları gerekirdi. Eğer resmî görüşü 
değilse bu çeşit yazılan yazdırmamak veya 
mümkün olmadığı takdirde gazetecinin sorusu
na karşı sözü geçen yazıların yazılmasını tasvib-
cttiğini beyan etmemesi ieabederdi. 

Söz konusu olan yazılar gazetecinin beyan 
ettiği gibi bir nevi şüpheyi davet ediyor mahi
yetini taşıyor. Uzun bir mazisi olan ve samimî 
dostluk münasebetlerinden şüphe etmediğimiz 
Amerika-Birleşik Devletlerinin Saym Başkanını 
bu sözlerle karşılamayı acemice bir politika te
lâkki ediyorum. 

REİS — Buyurunuz Vekil Bey. 
HARİCÎYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Sevgili arkadaşlarım, ilk 
önce Nazlı Tlabar arkadaşımızın Hariciyemiz 
hakkında sarf etmiş olduğu güzel ve teşvikkâr 
sözlerinden dolayı kendisine teşekkür etmek is
terim. Bunlarda, muhkakak ki, bütün Harici
yeci arkadaşlarımız çok büyük bir teşvik gör
müş olacaklar ve vazifelerini daha iyi yapmak 
hususunda daha büyük azimle çalışacaklardır. 

Muhalefet adına Eeevit arkadaşımız Kıbrıs 
meselesine temas ettiler. Bu vesileyle şunu be
lirtmek isterim ki, hakikaten Zürih ve Londra 
anlaşmaları güzel neticelerini göstermektedir. 
Bundan dolayı ne kadar memnun olsak yeridir. 
Böylece, mesele, her iki cemaatin de hakkını 
koruyacak ve Türkiye'nin emniyetini sağlıya-
cak şekilde hüsnü suretle neticelendiği gibi, pek 
fazla arzu ettiğimiz Türk - Yunan dostluğunun 
da tekrar çok sağlam bir temel üzerinde inki
şafına imkân vermiştir. 

Kıbrıs meselesinin hallinden sonra Türk -
Yugoslav münasebetlerinin de, eski dostluk ve 
iş birliği içinde, inkişafına da bir mâni kalma
mıştır. Her iki taraf Devlet adamlarının kana
ati bu merkezdedir ve aramızdaki dostluğu ge
liştirmeyi samimiyetle arzu »etmektedir. Bunu 
huzurunuzda ifade etmekle büyük bir zevk duy
maktayım. 

Bugün Londra anlaşmaları tatbik safhasın
dadır. Halen ufak tefek ihtilâfların mevcudol-
masma rağmen, bunların da bertaraf edileceği
ni ümidetmek hiç de fazla nikbinlik sayılmaz. 

Son müzakereler esnasında tebellür eden ha
kikat şudur ki, gerek Türk, gerek Rum cemaat
leri, aralarında iyi münasebetler temin ederek, 
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tam bir ahenk ve iş birliği havası içinde bulun
maktadırlar. 

Adadaki Türk camiasının ekonomik duru
muna gelince, Eeevit arkadaşımızın hassasiyet 
göstermesinden müteessir olmuş değiliz. Bu hu
susta ne kadar hassasiyet gösterilse yerindedir 
ve bundan biz de memnun oluruz. Fakat şimdi 
kendisini temin ederim ki, Türk camiasının ikti
sadi durumu bugün, düne nazaran, kıyas kabul 
etmiyecek derecede düzelmiştir ve daha da dü
zelecektir, bundan emin olsunlar. 

Sayın Eroğlu arkadaşımız burada ikili anlaş
malardan bahsettiler. Sözlerinden ikili anlaşma
ların lehinde oldukları anlaşılıyor. Kendi kendi
lerine bâzı tefsirler yaptılar. Hariciye Vekâleti 
sözcüsünün Hariciye Encümenindeki izahatından 
bahsettiler. Anlaşmanın imza anından itibaren 
meriyete girmesini tenkid ettiler. 

Hakikat şudur ki, ikili anlaşmalar CENTO An
laşmasının 1 nei maddesinin ikinci fıkrasına is
tinaden yapılmıştır. Hükümetler bu anlaşmaları, 
o fıkraya dayanarak yapmaya yetkilidirler. Kal
dı ki, bu gibi siyasi mahiyetteki birçok anlaşma
ların imzası anında meriyete girmesi devletler 
hukuku esaslarına ve memleketimizdeki tatbika
ta tamaıriiyle uygundur. 

Arkadaşımız bir hukukçudur, fakat, hukuk 
çok tetkika muhtaç bir şeydir. Kendileri, eğer 
bizim Anayasa tatbikatımızla meşgul olmuş olsa
lardı, 1923 ten sonra bu yoldaki tatbikatın bir
çok misallerinin mevcudiyetini görürlerdi. Me
selâ, Lozan Muahedesine merbut «sivil mevkuf
ların iadesi ve harb esirlerinin mübadelesine mü
tedair» Türk - Yunan Anlaşmasında bu yolda 
bir meriyet kaydı vardır. Keza, ehemmiyeti he
pimizce malûm bulunan, 1939 Türk - İngiliz -
Fransız üçlü anlaşması ve 1941 de Almanya ile 
akdettiğimiz Ademitecavüz Anlaşması aynı şekil
de meriyete konulmuştu. 1947 de Truman dokt
rinin tatbikatına ait anlaşmanın mevkii meri
yete konulusu da böyle olmuştu. Bu yolda daha 
birçok misaller zikretmek mümkündür. 

Fransız hukukuna ve Anayasa tatbikatına da 
bakmış ve Fauchille Oqenheimer gibi meşhur hu
kukçuları okumuş olsa idiniz, muhakkak ki, bize 
bu tarizlerde bulunmazdınız. 

Eroğlu arkadaşımız silâhlı ve silâhsız tecavüz 
meselesine temas ettiler. Hukukçu olan arkada-
şnnız bilirler ki, bilvasıta tecavüzün tarifi me
selesi beynelmilel teşekküllerde ele alınmış ve 
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uzun müzakerelere mevzu teşkil etmiştir. Teda
füi bir politika takibeden devletler bilvasıta te
cavüzlerin sarih bir şekilde tarif ve tadadedilme-
sine muhaliftirler. Çünkü, zamanın ilerlemesiy
le, her gün bilvasıta tecavüzün yeni bir şekli or
taya çıkmaktadır. Bilvasıta tezavüzler muayyen 
bir şekilde tarif ve tadadedildiği takdirde, bu 
yeni bilvasıta tecavüz şekilleri tarif dışında kal
mış olacaktır. Buna mukabil tecavüzkâr niyet
ler besliyen devletler, bilâkis, bilvasıta: tecavü
zün sarih tarifini istiyen devletlerdir. 

Arkadaşımız Eroğlu Başkan Eisenhower'in, 
Mr. Dulles ve Mr. E den'in böyle bir tarifi red
deden beyanlarını okurlarsa, bu izahatımı daha 
iyi anlamış olurlar. 
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ifade ediyorlarsa, bunun Demokrat Partinin 
elle tutulur, gözle görülür birçok muvaffakiyet
ler temin etmiş olmasında aramak lâzımdır. 
(Soldan alkışlar) 

REÎS 
Kapani. 

D. P. Meclis Grupu adına Osman 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA OSMAN 
KAP ANÎ (izmir) — Muhterem arkadaşlar, eski 
bir îngiliz devlet adamı şöyle demiş : «İngiltere'
nin ne dostu vardır, ne düşmanı vardır, İngil
tere'nin sadece menfaatleri vardır.» 

Şimdi biz de, dış politika meseleleri ele alın
dığı ve dış politika meseleleri üzerinde konuşul
duğu zamanlarda acaba, «Ne Demokrat Partinin 
ve ne de Halk Partisinin bu hususta kendi parti 
mülâhazaları katiyen mevcut değildir, bunun 
üstünde Türkiye'nin âli yüksek menfaatleri var
dır» şeklinde bir zihniyete sahibolarak konuşma
larımızı bu istikamete tevcih edemezmiyiz? 

Şimdi sayın arkadaşlar; Sayın İnönü'yü din
ledik ve itiraf etmek lâzımgelirse İnönü'nün yap
mış olduğu konuşmaların, bizim Demokrat Par
tili arkadaşlar tarafından sempati ile karşılan*-
mıyacak, kabul edilmiyecek noktai nazarlar, fi
kirler olmadığına kaani bulunuyoruz. Ancak 
bir tek istisna ile : Sayın İnönü birçok defalar 
Türkiye'nin dış politikasında mühim adımlar at
mak gerektiği sıralarda gerek bu kürsüden ve 
gerekse kendi parti tebliğleriyle yaptıkları izah
larda hiçbir zaman açık vaziyet almamışlar ve o 
zamanki Demokrat Parti iktidarını desteklemek 
şöyle dursun günün birinde atılmış olan bir adı
mın muvaffakiyetsizliği neticesi karşısında ken
di istedikleri tefsiri yapabilmek için daima muğ
lâk konuşmaktan geri kalmamışlardır. Eğer bu
gün hakikaten bizim çizdiğimiz yapıcı ve realist 
politikaya intibak etmişlerse ve hakikaten bugün 
Demokrat Parti iktidarı ile beraber olduklarını 

Kıymetli arkadaşlarım; milletlerin bekası eJ-
betteki her şeyden önce kendi istiklâl ve hürri
yetlerini müdafaa etmek azim. ve iradesine bağlı
dır. Fakat bunun dışında bilhassa bugünkü dün
yanın böyle muazzam bloklara ayrılması ve nük
leer silâhların müstakbel bir harbde birçok kıta
ları tahribedecek kuvvete satibolmaları karşısın
da barışa bağlı ve hürriyetlerine bağlı olan mil
letler elbetteki bir emniyet sistemi içinde top
lanmanın zaruri olduğuna kanaat getirmişler
dir. Dünle 'bugün arasında bir mukayese yapa
cak olursak 1950 den evvelki Türkiye'nin hiç
bir emniyet sistemine bağlı olmadığına ve bu
gün bizimle dost geçinmek istiyen Sovyet Rus
ya'nın, o zaman Türkiye'nin boğazlarında üs is
tediğine, Elviyei Selâse'yi kendisine ilhak et
meyi arzuladığına Gürcü profesörler vasıtasiy-
le daima Türkiye üzerinde sinir harbi yaptığı
na (hepimiz şahidolmakta idik. O zaman bu re
vizyonist talepler o kadar şiddetli olmuştu ki, 
hakikaten Türk vatandaşı kendi hususi haya
tında bir huzura kavuşmamanın üzüntüsü için
de idi. 

Aradan zaman geçti NATO Halk Partisi za
manında teşkil edilmişti. Hattâ hepiniz hatır
larsınız, Hariciye Vekiliniz rahmetli Necmed-
din Sadak bu sisteme dâhil olmak için Ameri
ka 'ya kadar gitmiş fafcat oradan eli boş ola
rak dönmüştü. Niçin muvaffak olamadınız? 
Hattâ o zaman sarsılmış olan itibarınızın Dev
lete sirayetine mâni olmak, hiç olmazsa, dışarı
ya karşı bir kuvvet birliği meydana getirmek 
için 'biz 1946 - 1950 seneleıi arasında sizin ha
ricî politikanızı asla ten'kid etmedik. İsterseniz 
burada o zaman ki sözcülerinizin yapmış oldu
ğu 'konuşmaların bir kısmını okuyayım. 

1949 senesinde Ahmet İhsan Gürsoy; «Dost
luk ve ittifaklarımıza daima bağlı ve komşula
rımıza kötü niyet beslemiyen, iyi niyetin teza
hürü ve gerçekleşmesi suretiyle ıbütün insanlı
ğın huzur ve refah devresinin açılacağına ina
nan milletimizin bu gayede ilerlemeyi hedef 
tutan dış siyasette, Demokrat Partinin Hükü
mete tam'amiyle müzahir olduğunu Ibir defa 
işitmekle refah duyacaktır.» demişti. 
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Ve yine o zaman 1950 senesinde Sayın Köp

rülü'nün Demokrat Parti Grupu adına yaptığı 
konuşmada tamamen o zamanki Hükümeti des
tekleyici mahiyetteydi. Acaba bunu niçin yap
tık?.. O zaman sizin güttüğünüz dış siyaset hak
kında söylenecek söz mü yoktu? Fakat demin 
de arz ettiğim gibi; sizin içte sarsılmış olan iti
barınızı dışarda da sarsmamak için, Devletin 
yüksek menfaatlerini nazarı itibara alarak biz 
dış politika bahsinde konuşmaktan sarfınazar 
ettik. (Sağdan «Eksik olmayın, var olun» 
sesleri) Var olun, fakat 'biz bu var ol temenni
sini sadece bu bütçe konuşmaları sırasında de
ğil haricî politikamızın her safhasında huzuru
nuzda meseleler açıldığı, ve konuşulduğu za
man aynı şekilde izhar etmenizi isterdik. 

Kore kararında böyle mi davrandınız? 
Ondan evvel itibarı sarsma meselesine geli

yorum: 1945 senesinin sonunda lıarb bitmek 
üzere. Daha evvel size teklif yapıldığı halde 
harbe girmemişsiniz. Almanya yere serilmiş, 
harbe girmekle hiçbir menfaat elde etmek im
kânı mutasavver değil, siz kalkıp Almanya'ya 
harb ilân ediyorsunuz. Bu hareket- ne sizin ikti
darınıza, ne de Türk milletine bir şeref ve men
faat kazandırmamıştır. 

KASİM GÜLEK (Adana) — Yani harbe 
daha önce mi girseydik? 

OSMAN KAPANI (Devamla.) — Harbe gir-
seydiniz demiyorum. Niçin harb ilân ettiniz? 
Zannettiniz M, eski zamanlarda olduğu gibi bir 
Devlet diğerine harb ilân edecek, hiçbir silâh 
patlatmadan o Devlete buyurun sulh masasın
da galipler arasında oturun diyecekler. Bu şe-
şilde hareket etmenizin başka bir sebebi varsa 
Sayın İnönü buradadır, izah etsinler... 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Ben izah 
edeyim, Birleşmiş Milletler Anlaşmasına gir
mek için yaptık. 

OSMAN KAPANI (Devamla) — Birleşmiş 
Milletlere, Ikiniei Cihan Harhine iştirak etme
miş, bitaraf kalmış memleketler dâhil değil 
mi? . 

HAMZA EROĞLU (Adana) — Yalta Kon
feransına uymak için yaptık beyefendi. 

REİS — Hamza Bey rica ederim, müdaha
le etmeyiniz. 

OSMAN KAPANI (Devamla) — Bir cihet
ten memnun olmak lâzım. Sayın İnönü haki-
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katen daha mütevazi foir şekilde ve Halk Parti
si liderine ve sözcüsüne uygun bir tarzda bu 
noktai nazarı burada ifade etmiş olsaydı o za
man bu mesele üzerinde uzun müddet duracak 
değildik. Nihayet dış politikayı tenkid menzi
li dışında tutmamak gayreti içinde «Biz bu
günkü yolda, dün yüründüğü gibi, yarın me
suliyet mevkiinde de aynı şekilde yürümeye 
devam edeceğiz» diyor. Bundan biz ancak mem
nunluk duyarız.. İktidara ne zaman gelinir, ne 
zaman gidilir bunu millet takdir ve tâyin eder. 
Eğer buradan söyledikleri doğru ise, eğer bir 
gün biz gider onlar gelir de iktidarımızın kur
duğu yoldan yürüyerek vaz'ettiğimiz dış siya
setimize devam ederlerse bundan memnunluk 
duyarız. (Sağdan, «Siz 'birim vaz'ettiğimiz si-
yaseti devam ettiriyorsunuz» sesleri) Siz ne 
vaz'ettiniz beyler?... 

REİS — Rica ederim, mütemadiyen müdaha
leler oluyor. 

OSMAN KAPANI (Devamla) — O zamanki 
cılız ve pısırık politika, dış tazyikler karşısında 
memleketi soğuk harlbe, sinir harbine mâruz bı
raktı. Fakat, ne zaman D. P. iktidara geçti; ne 
zaman, D. P. dünyada şimdiye kadar kurulmuş 
olan en büyük emniyet sistemine, NATO ya dâhil 
oldu, kendini müdafaa kararını bütün dünyaya 
ilân etti, işte o zaman daha dün Elviyei Selâse'yi 
iatiyen, bu memlekette Boğazlar'da üs istiyen Sov
yet Rusya «Türkiye'den hiçbir toprak talebim 
yoktur» diye ilân etmek ve bunu bütün cihana 
karşı açıklamak mecburiyetinde kaldı. 

Arkadaşlar, bu kürsü birçok dış politika mese
lelerinin konuşulmasına şahit olmuştur. Kore me
selesinde bir prosedürü ileri sürerek yapmadığı
nız muhalefet kalmadı ve sırf o yüzden muhalif 
rey kullandınız. 

Ondan sonra o zamanki Genel Sekreteriniz bir 
beyanat vererek «Eğer bizim bıraktığımız emni
yet ve tehlikeler memleket için mevcut ise 4 500 
kişilik bir kuvvetin Kore'ye gönderilmesi doğru 
değildir» diye açıklamada bulundu. 

Aradan seneler geçti; Kore kararının isabeti 
herkes tarafından anlaşıldı. Siz de artık bu vakı
ayı Türk milleti için hayırlı, iyi yapılmış bir ha
reket olarak telâkki ettiniz ve isabetle verilmiş 
bir karar olduğunu kabul etmek mecburiyetinde 
kaldınız. 

Arkadaşlar, Sayın Haımza Eroğlu arkadaşımız 
Bütçe Komisyonunda ikili anlaşmalar hakkında 
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bâzı mütalâalar ileri sürdü. îkili anlaşmaların 
doğru'dan doğruya meriyete girmesinin Anayasa 
hukukuna aykırı olduğunu iddia etti. Ben ken
disine o zaman da noktai nazarımızı ifade ettim. 
Sayın Hariciye Vekilimizin vermiş olduğu cevap
tan da anlaşılacağı üzere, anlaşmalar meriyete gi
rer, fakat meriyete girme keyfiyeti Meclisin tas
dik hakkını bertaraf etmez. Sizin zamanınızda im
za etmiş olduğunuz bir çok muahedelerin bu Mec
lise çok sonra gelmiş, olduğu bir hakikattir. 

îki - üç sene sonra tasdik için Meclise sevk 
•edilmiş biirçok muahedeler var. Hattâ, hattâ 1923 
senesinde Amerika ile imzalanmış olan iadei müc
rimin Andlaşmasını 11 sene sonra tasdik edip ve 
o zaman memleketimiz'e bir vergi takibinden do
layı sığınmış olan însül'ü Amerika'ya iade etti
niz. Mademki bu vesika, Amerika ile olan bu And-
laşma yerinde idi, aradan niçin 11 sene gibi bir 
zaman geçirdiniz? Sırf Amerika'ya şirin görün
mek ve nihayet takibata mâruz kalan bir şahsı 
Amerika'ya teslim etımek için değil mi? Ne oldu? 
însül gitti kendi memleketinin kanunlarına göre 
muhakeme edildi ve beraet etti. 

Arkadaşlar, dış politika meselelerinde gayet 
titizlikle hareket etmek icalbeder. Bugün atacağı
mız yanlış bir adlımın sizden sonra gelecek nesil
lere zararı olacağını unutmamak lâzımdır. 

Bizim memnun olduğumuz nokta; dış politi
kamızın ana hatları ile beraber ve birlikte oldu
ğunuzu ifade etmenizdir. Gönül ister ki, bunda 
samimî olasınız ve daima biz dış politika mesele
leri üzerinde nasıl memleket menfaatlerini parti 
(menfaatlerimizin üzerinde tutmasını biliyorsak 
siz de aynı şekilde hareket edesiniz. Memleket 
menfaati hiçbir zaman dış politikayı, iç. kavgala- . 
rımız ne olursa olsun bir «münakaşa, bir mücadele 
sahası yapmamanızdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, C. H. P. Grupu olarak 
Sayın inönü'nün bir sene zarfında iki blok ara
sında yapılmış olan temasların bir yumuşamaya 
delâlet ettiğini ifade etti. Elbette ki bu şekilde ha
kikaten taraflar arasında mevcudolan hüsnüniyet 
iki blokıın çatışmasına değil, birbirlerine yaklaş
maya doğru götüreceği ümidini veriyorsa, elbet -
teki biz de bunu memnuniyetle karşılarız. Yalnız 
sözden ziyade fiiliyata kıymet vermek lâzımdır. 
Amerika'ya gidip de New - York'ta Amerikan 
iş adamlarına esprili nutuklar çekmek ve ondan 
sonra Texas,da bir çiftçinin göbeğini okşamakla 
dünya sulhunun temellerinin atılacağını sanmak 
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safdillikten başka bir şey değildir. Binaenaleyh 
bu karşılıklı yapılan ziyaretler her iki blok ara
sında bir anlaşmaya yol açacaksa biz de bunu ha-
yırhahlıkla karşılarız. 

Ayrıca 20 nci asrın en büyük hâdiselerinden 
biri de (AMque Noire) in, siyah Afrika'nın ya
vaş yavaş istiklâline kavuşmasıdır. Hükümetimiz, 
hariciyemiz bunu nazarı itibara alarak, yeni ge-

, üşmekte olan, yeni istiklâllerine kavuşmakta olan 
bu memleketlerle siyasi, icabında iktisadi müna
sebetler tesis etmektedir. Biz bunu gayet iyi bir 
adım olarak telâkki ediyoruz. 

Gerek NATO daki müttefiklerimizle ve gerek-. 
se 5 nci yılını idrak -etmiş bulunan CENTO için
deki faaliyetimizin bize çok yeni ve güzel inkişaf
lar verdiğine şahit olmaktayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
tekrar bir mevzu üzerinde durayım. Sayın muha
lif arkadaşlarımızın dış meseleler-ortaya atıldığı 
zaman tamamen diğerlerinden ayırdetmelerini 
bilhassa rica ederim. 

Gerek Mecliste, gerek umumi efkârda ve 
gerek Hariciye Encümeninde veyahut da bu
nun dışında her hangi bir yerde kendi organ
ları vasıtasiyle bu hususta yapacakları söz ve 
beyanların bugünkü Say m İnönü'nün Yüksek 
huzurunuzda okunmuş oldukları Halk Partisi
nin dış politikası üzerindeki görüşlerine teta
buk etmesi yerinde olur. 

Her zaman dış politika meselelerinde Hükü
metin ana dâvaları ile beraber hareket ettikleri 
müddetçe aynı hususlarda birleşeceğimizi ken
dileri de göreceklerdir. 

Arkadaşlar; yüz sene evvel hiçbirimiz yok
tuk. Yüz sene sonra da hiçbirimiz olmıyacağız. 
Fakat çocuklarımıza müreffeh bir vatan, her 
türlü tehlikeden masum bir Türkiye bırakırsak 
en büyük kazancı temin etmiş oluruz. Onlara 

, refah temin ederek bu dünyadan göçtükten 
sonra, yapılanları bir mânevi miras olarak bı
rakacağız. Bu memlekete dış politika sahasın
da kazandırılan kıymetler ve eserler yalnız bi
zim için değil, aynı zamanda sizler de bu mem
leketin çocuklarısınız, sizler de bu memleket
te yaşıyorsunuz. Eğer dünden bugüne yastık
larınızda daha rahat uykumuzu uyuyorsak, 
eğer Türlüye halkı bugün işiyle gücüyle ve 
tehlikeden masun olarak rahatça meşgul ola-
biliryorsa bunu Demokrat Parti iktidarının isa-
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betli dış politikasında ve onunla birlikte iş po
litikasında aramak lâzımgelir. 

Burada sözlerime nihayet verirken kendile
rine, vatanperverliği babında her zaman fırsat
lar düşmiyeceğini, fakat fırsatlar düştüğü za- { 
man bunlardan da istifade ederek memleketin 
yüksek menfaatlerini de burada ifade etmekten 
geri kalmamalarını tavsiye ederim. 

Heraklit'in dediği gibi; sular akıp gider, 
fakat hiçbir zaman aynı suda bir daha yıkana-
mazsmız. (Soldan, alkışlar) 

REÎS — Hikmet Bayur. 
HÎKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka

daşlar, Halk Partisi önderinin konuşması hepini
zi olduğu gibi beni de memnun etmiştir. Geçen 
senelerde, şimdiye kadar dış politikada hücum
lar vardı. İGörülüyor ki, bu tutum değişmiştir. 
Bu tabiatiyle çok iyi, kıvanç verici bir husus
tur. Bu hal aynı zamanda Demokrat Partinin 
muvaffak ola ola dış politikasının isabetine her
kesi inandırmış olduğunu, isabetli bir yol tutmuş 
olduğunu da gösterir. (Soldan, bravo sesleri) Bu 
da bir Hükümet için kâfidir, onun için kendisine 
teşekkür etmek lâzımdır. Ben umarım ki, Hü
kümetin ekonomi politikasındaki muvaffakiyet
leri de yakında takdir edilecektir. Eserler çoğal
dıkça, ortaya çıktıkça, nemaları alındıkça bunla
rın takdir edileceği tabiîdir. Bunun çok uzun 
sürmiyeceğini ummak isterim. Esasen biliyorsu
nuz ki, dış politika ile ekonomik politika arasın
da çok yakınlık vardır. Eski zamanda böyle de
ğildi. 

Şimdi Hükümetin dış politikasını ele alırsak 
şu suretle tavsif edebiliriz: Şuurlu dinamizm. O 
şuurlu biçimde, dinamiktir. Her bakımdan NATO 
ve CENTO ile hem dostluk havası içinde hem de 
tam bir güvenlik içinde yaşıyoruz. Dış İşleri Ba
kanlığımız kimseden bir şey istemiyoruz, diyerek 
her keşle dost geçinmeye çalışarak hem askerî 
hem iktisadi bakımda güvenimizi sağlamıştır. Bu, 
memleketimiz için büyük bir kazançtır. 

ikincisi de dış siyasamız kalkınmamızı destek
liyor. Biraz önce Bakan arkadaşımızın söyledik
leri, müjdeledikleri şeyler de bunu teyidediyor. 
Yani bizim kalkınmamız bütün dostlarımızı ilgi
lendiriyor. Ve hepsi bize imkân dairesinde yar
dıma devam ediyorlar ve edeceklerdir. Bu da bi
zim için büyük bir kuvvettir. Avrupa'da, meselâ 
NATO çevrelerinde geçen yıl Londra'ya gittiğim
de gördüm bize karşı tam bir Avrupalı muame- [ 
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lesi yapılıyor. Memleketimizi temsilen giden de
legelere, tam bir batılı gibi, batı kültürüne, ba
tı zihniyet ve anlayışına sahip bir Avrupalı gibi 
muamele ediyorlar. Şarklı muamelesi yapılmıyor. 
Avrupa'da konuşurken, şarklıya ba$ka, garplıya 
başka bir gözle bakarlar. Bizim için bu fark kalk
mıştır. Bizi bugün sadece Batılı sayıyorlar, batı
lı anlayışını vermekteyiz. 

Şimdiki, mevkiimiz hakkında örnek vermek 
lâzımgelirse; Avrupa ve Amerika gazetelerinde 
çıkan bir haberi anmak yeter. Zirve Konferansın
da NATO nun görüşleri ele alınsın ve o esaslar 
dairesinde görüşme yapılsın diyen bizim Hükü
metimizin ileri sürdüğü nöktai nazar kabul edil
miştir. Ben bunu Bakandan duymadım; gazete
lerde gördüm. Böyle umumi bir haber uydurma 
olamaz. Bu bir dinamizmdir. 

Bu bizim NATO daki mevkiimizi ve dayanış
ma üzerine kurulmuş siyasetimizi teyideden bir 
yöndür, bir dinamizm örneğidir. 

Kıbrıs işi de büyük bir dinamizm eseridir. * 
Hiçbir ahdî ilgimiz kalmamış bulunan bir yere 
tekrar ayak basıyoruz, hak sahibi oluyoruz. Bu 
büyük bir başarıdır. Kolay kolay elde edilemez 
yeni bir hukuk anlayışı meydana geldi ki, bir 
yerde bir azınlık oldu mu o azınlıkla alâkalı olan 
ve aynı ırktan olan Devlet onun işine karışabi
liyor, onunla ilgilenebiliyor, bu büyük bir mu
vaffakiyettir. Bu diplomatik hukuk sahasında 
yeni bir ilk, adındır. 

Görülüyor ki, Türk Devleti veni yeni hak
lar elde edebiliyor. Mevcut dostlukları bozarak 
değil, takviye ederek elde ediyor. 

Şun-ı da emin olmak lâzım ki, ora Türkleri 
bu değişmeden dolayı çok kâr edecekler. Bakan 
arkadaşımız bir arkadaşın sorduğu suale karşı
lık bura Türklerinin ekonomik bakımdan ko
runacağını ifade etti, bundan hepimiz emin ola
biliriz. Bunun aksi zuhur ederse, hangi parti
den olursak olalım, hepimiz durumu düzeltme
ye çalışırız. Kıbrıs Türkleri eskisinden daha 
ağır bir duruma düşmemelidir. Bunun için de 
hepimiz çalışmalıyız. 

REÎS —- Vaktiniz doldu, efendim. 
HİKMET BAYUR (Devamk) — Zamanım 

da geldi, Allaha ısmariadık. (Soldan; alkış
lar) 

REİS — Kifayet takririni okuyoruz, efen
dim. 
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Yüksek Kiyasete 

Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 
arz ve teklif ederim. 

Kastamonu Mefbusu 
Muzaffer Akdoğanlı 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler/ Etm'iyenler... Ka
bul edilmiştir. ğ 

Fasıllara geçilmesini ref ize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyen r... Kabul edilmiş
tir. 

P . 
101 Vekil tahsisatı 

EEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayı
lı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına, 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 000 

49 007 839 

9 154 600 

243 000 

59 000 

5 000 

475 220 

6 000 

1960 
F. 
301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

311 

401 

403 
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Merkez daireleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve umumi mas
rafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon mas
rafları 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın kira bedelleriyle bele
diye vergi ve resimleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları 
ve harcırahları 
REÎS —• Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fahrî konsolosluklar aidatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ve ağırlama -masraf
ları 

Lira 

301 000 

S 032 000 

45 000 

3 720 000 

4 188 500 

78 400 

4 466 870 

90 250 

28 500 

12 500 

3 014 500 

REİS — Tevfik Üıısalan. 

TEVFİK ÜNSALAN (Malatya) ~ Sayın ar
kadaşlar ; bu fasılda her sene bir evelkine naza
ran daha çok fazla rakamlar görüyoruz. 1350 
de 102 bin lira olan bu fasıl bu sene 3 milyon 

— 510 



t : 47 25. 
litfaya yükselmiştir. Aynca bu da kâfi gelme
diği gibi sene sonunda ek ödenekler istenmek
tedir. Arkadaşlar, 1960 daki yükseliş o kadar 
meridir ki, 1950 nin 30 misli fazladır. Bu fasıl
daki artış ne bütçenin artan arakmları ile ne 
de kalkınma edebiyatı ile münasebeti o'lmıyan 
mübalâğalı bir artıştır. Bu millet 1950 senesin
de Halk Partisini iktidardan uzaklaştırırken, 
uzaklaştırma sebepleri arasında Halk Partisi
nin müsrif bir idare kurduğu hususu da vardı. 
Halbuki tasarruf yapacağım diye iktidara gelen 
Demokrat Parti israfın şahikasına yükselmiştir. 
Halk Partisi 27 sene içinde ecnebi müsafirler 
için 3 milyon lira masraf yapmıştır. Tasarruf 
yapıyorum diye iftihar eden Demokrat Parti 
bir senede 5 milyon lira para sarf etmiştir. Bu
na ayrıca diğer teşekküllerin, İktisadi Devlet 
teşekküllerinin... 

REÎS — Bir dakikanız kalmıştır. 
TEVFÎK ÜNSALAN (Devamla) — Yaptığı 

masrafları da ilâve edersek on, on beş milyon 
liraya çıkar. 

Arkadaşlar; temsil masrafları 10 senede 10 
misli arttığına göre 10 sene sonra 90 milyon 
lira koysak kâfi gelmiyecektir. Geçen seneki 
tahsisatın aynen kabul edilmesi için 'bir teklif 
yapıyorum. Yoksa bu milletin parasını verme
ye ve heba etmeye asla tahammülümüz yoktur. 
(Soldan; «Daha fazla vereceğiz», sesleri) Ve
rin, dağıtın. 

REÎS — Takriri okutuyoruz. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
1960 yılı Hariciye Vekâleti bütçesinin 403 

ııeü müsafir ağırlama masrafları faslında iste
nen 3 milyon tahsisatın geçen senelerde olduğu 
gibi 1 250 000 lira olarak kabulünü arz ve tek
lif ediyorum. Malatya Mebusu 

Tevfik Unsal an 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyen'ler... Takrir reddedilmiş
tir. 

403 ncü faslı aynen kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
P . Lira 
451 Yayın masrafları 160 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 27 636 S41 
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| REÎS ~- Aziz Uras. 

AZÎZ TJRAS (Mardin) — Arkadaşlar, hakem 
mahkemesi dolayısiyle 10 senedir bu fasılda mut-
tariiden bu kürsüye çıkanım. Sebep şudur : Bizim 
Suriye'de kalan arazimizin Türk vatandaşları ta
rafımdan tam ve kâmil şekilde tasarrufu için hâlâ 
bir formül bulunmamıştır. Her sene vadedilir, 
t&şebbüslerimiz, tazyiklerimiz artacak, bir netice
ye varılacak ve iş halledilecektir denilir, ama hiç
bir şey çıkmaz. Sayın Vekilimizden istirham ede
rim, lütfen çıksınlar söylesinler, bugün bu iş ne 
vaziyettedir. Yüzlerce binlerce vatandaş iktisadi, 
içtimai gelişmesini buna bağlamıştır. Cevap bek
lerim ve temenni ederim ki, iyi vaziyettedir, ben 
de sevinirim. 

REÎS — Hariciye Vebali. 
HARİCÎYE VEKÎLÎ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Sayın arkadaşımızın hakika
ten daima üzerinde ehemmiyetle durdukları bir 
mevzudur. 

Türk - Suriye emlâki meselesi uzun senelerdir 
devam etmektedir. Biz de bu meselenin üzerinde 
büyük bir ehemmiyetle duruyoruz. Bu mevzuda 
birçok teşebbüslerimiz vardır, ümitlerimiz de var
dır, hallinin zor olduğunu, oradaki Türk emlâki 
ve Türkiye'de Suriyelilere ait emlâk mütekaıbilen 
bâzı tahditlere mâruz kalmıştır. Bundan bizim va
tandaşlarımızın zarar gördükleri de bir hakikat
tir. Bu meselenin Fransız idaresi zamanında halli 
imkânı olmadı, müstakil Suriye zamanında da 
maalesef halledilemedi. 

Bugün Birleşik Arap Cumhuriyeti ile halline 
çalışmaktayız, inşallah muvaffak oluruz. 

REİS — 453 ncü faslı reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
454 Sigorta masrafları 160 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

459 Dış memleketlerde Türk kültür 
varlığını koruma ve tanıtma 
masrafları 6 125 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

461 Daimî Sekreterlikler umumi 
masrafları - 150 001 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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501 

502 

701 

735 

753 

Geçen yıl. borçları 
REİS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eıski yıllar borçları 
REİS — Kaibul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REİS — Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sefarethane ve konsolosluk bi
naları *satmatma ve yaptırma 
bedelleri 
REİS — Kabul erdenler... Etm;~ 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Haberleşme tesisleri 'her türlü 
masrafları 
REİS — Kaibul eden!ur... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

25,2 
Lira 

160 000 

223 500 

1 200 000 

2 800 000 

2 335 800 

L — Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşki
lâtı 

REİS — Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Söz 
alanlar : 

Hanrza Eroğlu, 
Rıza Tekeli. 
C H. P. Meclis Grupu adına H'amza Eroğlu. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADİNA HAMZA 

EROĞLU (Adana) — Dış yardımın gayesi, 
hazırlanış tarzı iktisadi ve malî politikamızla. 
çok yakından alâkalı bulunmaktadır. Millet
lerarası İktisadi İş Birliği bütçesi tebit edilir
ken dış yardımın gayesi, şartlar ve kül! anı siy
le ilgili olarak ekonomik ve malî politikamızın 
arz ettiği çeşitli meseleler üzerinde durmak za
ruri görülmektedir. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği idaresi çer
çevesi için de tahakkuk eden yardımlar, 
A. B. D. nin kredi ve hibe şeklindeki yardım-
lariyle Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 
kredi ve kredi teeili şeklindeki yardımlarıdır. 

Marşal plânı adiyle Amerika dış yardı
mı ilk defa 1948 yılında lıarb sebebiyle harabo-
lan ve buhran içinde bulunan Avrupa ekono
misini kurtarmak ve Avrupa'nın kendi kaynak
larını inkişaf ettirmek maksadiyle lıarb ve iş
gal görmüş Avrupa memleketlerine ve bu arada 
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iktisaden geri kalmış Türkiye'ye yapılmıştır. 
Türkiye'nin Marşal Yardımından, Avrupa İk
tisadi İş Birliği Teşkilâtına dair Devletlerle bir 
arada istifadesi, Türkiye'nin ekonomi gelişme
si için büyük fayda sağlamıştır. 

Amerikan dış yardımı ilk defa C. H. P. si 
iktidarı devrinde elde edilmiş ve meyvasmı mü-
taakip seneler D. P. iktidarı devrinde vermiş
tir. 

Amerikayla yakın dostluk münasebetleri ku
ran ve bunu Truman Doktirini ve Marşal yar-
dımiyle devam ettiren C. H. P. si, Amerika 
Birleşik Devletleriyle müşterek ideallerin ta
hakkukunda siyasi olduğu kadar iktisadi sıkı 
bir iş birliği yapılmasına her zaman candan ta
rafta r ol muştur. 

Bu güne kadar memleketimize yapılan Ame
rikan iktisadi yardımlarının yekûnu, Bütçe 
Encümeni raportürlerine göre bir milyar 162 
milyon dolardır. Bu yardımın 846 milyon dola
rı hibe, 292 milyon doları ise uzun vadeli kredi 
ve 17,13 milyon. doları da şarta bağlı yardım
dır. 1959 - 1960 Amerikan malî yılı içinde el
de edilen Amerikan iktisadi yardımı, teknik 
yardım dâhil, 84 milyon dolardır. 

Bu yardımlardan başka Amerikan ihtiyaç 
fazlası zirai maddeler yardımından 1954 - 1959 
devresi içinde 249,8 milyon dolar tutarında hu
bubat, nebati yağ, et ve muhtelif hayvan mah
sûlleri temin olunmuştur. İhtiyaç fazlası zirai 
maddeler yardımı diğer yardımlardan farklı 
mahiyet, arz etmektedir. Bu fark yardımın ma
hiyetinden ileri geldiği gibi, Türkiye'nin son 
zamanlarda hububat, yağ ve et gibi zaruri is
tihlâk: maddelerine olan ihtiyacından da ileri 
gelmişti].-. 

Amerika Birleşik Devletlerinin yardımları
nın bünyesi tetkik olunduğunda, 8 . IV . 1958 
tarihli Times gazetesinin bir makalesinde de be
lirtildiği üzere, memleketimize yapılan Ame
rikan iktisadi yardımının reel bünyesinde yatı
rım mallarının aleyhine, cari istihlâk maddele
ri, hammaddeler, yedek parça, petrol ve 
eskime ihtiyaçları lehine bir kayma vü
cuda gelmiştir. Temin edilen yardımlarla birlik
te ithalâtta yatırım maddeleri dışında istihlâk 
maddelerine yer verilmiş, günlük ve geçici fe
rahlık ve bolluk sağlanmak yoluna gidilmiştir. 

1960 Mayısında yapılacağı söylenen umumi 
seçimlerden önce. D. P. hükümetlerinin büyük 
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bir gayretle dış yardımdan geniş ölçüde istihlâk 
maddeleri ithal etmelerinin asıl sebebi ve mânası 
bu bakımdan mütalâa edilmelidir. 

A. B. D. nin yardımı dışında Türkiye, Avru
pa iktisadi îş Birliği Teşkilâtına dâhil devletle
rin de yardımından istifade etmiştir. Avrupa îk-
tisadi iş Birliği Teşkilâtı, ekonomik ve malî buh
ran içinde bulunan Türkiye'ye, teşkilât konseyi
nin 29 Temmuz 1958 tarihli Kararı ile 100 mil
yon dolarlık bir kredi yardımında bulunmuştur. 

Hükümetin yardımın sebebi mevzuundaki id
dialarının hakikati açıklamadığı meydandadır. 
isviçre Federal Hükümetinin resmî bir vesika
sında yardımın asıl sebebini bulmak mümkün
dür. isviçre Federal Hükümeti, ekonomik iş bir
liği çerçevesi içinde kendisine düşen 1,5 milyon 
dolarlık yardımı kendi parlâmentosundan geçir
mek için kaleme aldığı mesajın mucip sebepleri
ni şöyle izah ediyor : 

«Türkiye çoktan beri ticari taahhütle tini 
noktası noktasına tutmaya muktedir olamadı
ğından şimdi ekonomisini teçhiz eden malların 
mubayaası için kredi elde edebilmekte nıiişki-
lâta uğramaktadır.» Keza mesaj devamla, «Tür
kiye iktisadiyatının umumi heyetini vahîm şe
kilde tehdideden ve her yeni ilerlemeyi tehlike
ye düşüren bu vaziyet muvacehesinde Türkiye 
âeil ve külliyetli bir yardım için başlıca alacak
lılarına teveccüh etti. Bu memleketler de müza
heretlerini Avrupa Ekonomik İş Birliği Teşki
lâtının çok taraflı bir yardıma ve Milletlerarası 
Para Fonunun da iştirakine tâbi tuttular.» 

Avrupa iktisadi iş Birliği çerçevesi içinde 
dış yardımları yanıbaşmda ticari kredilerin teci
li, transfer imkânsızlıkları ile karşıkarşıya bu
lunan Türk ekonomisi için bir nevi yardım ol
muştur. Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtına 
dâhil devletlerle Türkiye'de oturan şahısların 
ticari borçlarını bir zaman içinde yayılmasiylo 
ilgili anlaşma 11 Mayıs 1959 da akdedilmiş ve 
borçların konsolidasyona bağlanmasiyle dış öde
me ile ilgili Türkiye'nin ekonomik ve malî yük
lerini hafifletmesi mümkün olmuştur. Konsoli-
dasyon anlaşmalariyle vâdeleri tecil edilen borç 
miktarı 448 milyon dolardır. Bu miktarın fiilî 
kur üzerinden Türk parası karşılığı 4 milyar 40 
milyon Türk lirasıdır. Ayrıca faiz olarak dil 90 
milyon dolar yani Türk parası ile 812 
milyon lira ödenmek zorunda kalınacaktır. 

Sözü geçen anlaşmanın mevziin olan dış fi-
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cari borçların miktarı hakkında Maliye Vekili 
1958 bütçesi münasebetiyle şöyle demektedir : 

«Kısa vadeli ticari borçların 1958 yılı başın
daki yekûnu, Bütçe Encümeni müzakereleri sı
rasında da arz edildiği veçhile, 131 milyon do
lardır.» 5 - 6 ay sonra aynı Maliye Vekili 
4.VIII.1958 de 400 küsur milyon doları bulan 
dış ticari borçlarımızın uzun vâdelerle tecil 
olunduğunu Radyo ile, hem de misli görülme
miş kalkınmanın şatafatlı propagandasını yapa
rak halka müjdeliyordu. Halbuki aynı Maliye 
Vekili daha 5 - 6 ay önce ticari borçların haki
ki miktarını Büyük Millet Meclisinde yaptığı 
konuşmada Büyük Meclisten ve umumi efkâr
dan gizlemiş, hakikati söylemekten kaçınmıştır. 
(Sağdan, alkışlar) 

REİS — Müddetiniz bitmiştir. 
Hariciye Vekili. 
HARİCÎYE VEKİLİ FATlN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — Pek muhterem arkadaşla
rım, muhalefete mensup hukukçu arkadaşımız 
Hamza Eroğlu, iktisadi iş Birliği mevzuunda da 
grupunun sözcüsü olarak bâzı malûmat verdi. 
Verdiği malûmat hakikatlere uymamaktadır. 
Eroğlu, Marshall Plânı yardımının Halk Parti
sinin bir başarısı olduğunu ve bu vesile ile, ken
dilerinin Amerikan siyasetine fevkalâde bağlı 
bulunduklarını ifade ile sözlerine başladılar. 

Türk - Amerikan iş birliğine bağlı olmaların
dan biz ancak memnuniyet duyarız. Marshall 
Plânı yardımının Halk Partisi zamanında başla
dığı bir hakikattir. Fakat bunda Halk Partisi
nin başarısı kendileri tarafından biraz mübalâğa 
edilmiştir. Çünkü daha önce, zannederim 1955 
te huzurunuzda bir kere daha ifade ettiğim üze
re Marshall Plânı çıktığı zaman Halk Partisi 
buna karşı çok şüpheci ve muhteriz bir politika 
takibetmiştir. Hattâ ilgili dairelerimizin ikazla
rına raîhnen, Hükümet seviyesindeki kararları 
tamamivle aksi şekilde tecelli etmiştir. Hattâ, o 
zaman Marshall Plânı müzakerelerine, tedaviye 
gidecek bir zatı memur etmişlerdir. Bu zat is
viçre'ye aidin tedavi olduktan sonra dönmüş, 
gelmiş, Türkiye'nin yardıma muhtaç bulunmı-
van muvazeneli bir memleket olduğu düşünce-
sivle plâna ehemmiyet vermeyip, daha ziyade, o 
sıradaki mal darlığı sebebiyle, Türkiye'nin pri-
orite ile mal temin edebilmesi üzerinde durmuş
tur. 
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Bundan sonra, C. H. Partisi teyakkuza gel

mişse de, herkes yüz milyonlarca yardım alır
ken, Türkiye bidayette ancak 10 milyon lira 
gibi çok az bir yardıma mazhar olmuştur. 

Hükümetler daima millî menfaati korumak 
mecburiyetindedir. Bu hususta herkesin teyekkuz 
göstermesi lâzımdır. Fakat yardım bana' veril
di, sana verildi diye, ortaya iddialar atmak, 
öyle zannediyorum ki, kendilerinin de tasvibet-
memesi lâzımgelen bir politikadır. Yardım 
millete verilir, Türk milletine verilir. Verilen 
yardımın elde edilmesi ve gereği gibi kulla
nılabilmesi ise, ancak hükümetlerin muvaffa
kiyetine veyahut ademimuvaffakiyetine bağlı
dır. O. 11. Partisi maalesef yardım almakta 
iki sene kaybetmiştir. Ondan sonra gayrete gel
mişse de ömrü vefa etmemiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, Hamza Eroğlu burada 
İngiliz matbuatından okuduğu makalelerden 
birtakım istihraçlarda bulundu. Ben kendisi
ne tavsiye ederim, Bütçe Encümeninde, Hari
ciye Encümeninde her zaman malûmat istesin
ler, verelim. Niçin gidip Londra gazetelerini 
ileri sürüyorlar? İstihlâk ve envestisman mas
raflarının sırasını tenkid ediyorlar. İstihlâk mad
delerini sayarken meselâ petrolden bahsettiler. 
Sanki bir nevi parfüm ve kolonya alıyormu-
şuz gibi... Acaba bir memleketin envestismanı 
için petrolden daha lüzumlu madde var mı
dır? isteselerdi ben kendilerine liste verirdim. 
Oradaki kalemler câri masraflar gibi görünür, 
ama aslında envestisman malzemeleridir. On
ların içinde saçlar, demirler, kamyonlar ? te
nekeler, ambalaj masrafları, velhasıl Türk ik
tisadı için her sahada lüzumlu maddeler var
dır. Mesuliyeti biraz derinliğine tetkik eder
lerse, Amerikan yardımından neler aldığımızı 
daha iyi anlarlar. 

Amerikan ithalât - ihracat Bankası ve kal
kınma ikraz fonundan Türkiye'ye geçen sene 
verilen 75 milyon dolar yardımla da tamamen 
envestisman malzemesi gelmiştir. Yani Ereğli 
kömür havzasının genişletilmesi, Türkiye'de 
elektirifikasyonu, Karabük fabrikalarının tev-
siini temin eedcek malzeme gelmiştir. Plâstik 
endüstrisinin kurulması için gereken malzeme 
verilmiştir. Bunları görünce, tabiîdir ki, ken
dileri de sevinecekler ve o zaman, o Londra 
gazetesinin hakikati tam kavramadığını anlıya-
eaklardır. 
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Bundan başka İsviçre Hükümetinin Türki

ye'ye verdiği yardımdan ve konsolidasyon an
laşmalarından bahsettiler. Burada hakikat tam 
olarak kavranamamıştır. Çünkü Türkiye pek 
çök envestismanları kısa vadeli kredilerle yap
mak mecburiyetinde kalmıştı. Türkiye bu kı
sa vadeli kredili •envestismanlara seve seve git
miş değildir. Hükümetimiz kısa vadeli kredi
lerin lıiç. olmazsa orta ve uzun vadeli hale 
ınkılâbetmesi için beynelmilel sahada faali
yet sarf etmektedir. Ve öyle zannediyorum ki, 
Halk Partisi de bu sahada millî menfaatlerimizi 
destek! iyecektir. 

Kendileri borçların miktarına temas ettiler. 
arkadaşlar, Türkiye'nin 1964 senesine kadar 
gelecek olan borç taksitlerini konsolide ettiğini 
niye görmediniz? Senelik taksit 120 milyon do
ları bulmuştu. Bilhassa 1959 senesi ile 1964 se
nesi arasındaki taksitleri niye müşahede etme
diniz? Biz bu borçları konsolide ettik. Amer
lere ilâveten Hirfanlı Barajı, Gediz Barajı, Ke
mer Barajı, Mersin Limanı ve saire gibi en-
vestismanlar konsolidasyona girdi. Demin de 
arz ettiğim gibi borçları 1964 senesine kadar 
konsolide ettik. Faizleri de yüzde üçe indirile
rek 12 sene üzerine yaydık. Biz müttefikleri
mize ve şeriklerimize gittiğimiz zaman dedik ki, 
Türkiye büyük bir gayret içindedir ve büyük 
meselelerle karşıkarşıya gelmiş bulunuyor, geri 
kalmış, enfrastrüktürü yapılmamış bir memle
ketiz. Nüfusu % 3 artan bir memleketiz. Hat
tâ bir zamanlar az gıdalanmaya mâruz kalmış bir 
memlekettik. Bunun için büyük gayret göster
dik, yardımlar istedik. Bizim bu vaziyetimizi, 
az gelişmiş bir memleket olduğumuzu ve Avru
pa camiasına dâhil bir memleket bulunduğumu
zu nazarı itibara alarak, hem stablizasyona, hem 
de kalkınmamıza yardım etmeniz lâzımdır, de
dik. Böylece hem konsolidasyona muvaffak ol
duk, hem de 354 milyonluk yardım ile stabli-
zasyon programımızı yoluna koyduk. Biz bu
nunla da kalmadık, Eisenhower'in memleketi
mize gelişinde de gördüğünüz gibi, bu yardım
ların devam edeceğine söz aldık. Çünkü bu, 
Türkiye probleminin müspet şekilde halledilme
si meselesidir ve Türkiye'nin menfaatinedir, hür 
dünya için lâzımdır. Sizin de buna inandığını
za eminim. Bu sene Amerika'dan yeniden 115 
milyon dolar aldığımız gibi, 120 milyon dolar-
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lık ikinci demir - çelik fabrikasının inşası için 
de müzakerelere girdik. 

Şimdi, görüyoruz ki, kalkınma sahasında, 
dış krediye kuvvetle ihtiyacımız vardır. Bu bi
zim birinci vazifemizdir. Hepimizin birinci va
zifesidir. Bu memleketin kaderini değiştirmek 
için, behemehal dış yardıma ihtiyacımız vardır 
ve medeni dünya, hiçbir zaman, kendisine ge
rek coğrafi, gerek mânevi bakımdan, bu kadar 
yakın memleketleri bu seviyede bırakmanın ka
bahatini işlemek hatasına dügemez ve düşmi-
yecektir. Bizim temennimiz, milletçe bu dâva
yı yürütmek ve bunu temin etmek için hepimi
zi yanyana, omuz omuza görmektir. (Soldan, 
bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Rıza Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtı
nın reorganizosiyonu ile ilgili bir hususta Hü
kümetten malûmat almak istiyorum. 

Birleşik Amerika 1959 yılında dış ticaret 
muvazenesini 4 milyar dolar açıkla kapattıktan 
sonra yalnız iktisaden geri kalmış milletlere 
kendisinin yardım edebilmesinin imkânsızlığını 
görmüş ve Avrupa'nın büyük döviz rezerveleri-
ne sahip milletlerine kendisiyle beraber bu yar
dıma iştirak etmelerini tavsiye etmiştir. 

Eisenhower Paris'te büyük zengin devletler
le, ingiltere, Fransa ve Almanya Devlet Reis
leriyle görüşerek bu fikirlerini açıklamış, tas
vip görmüş ve bu mevzu üzerinde Majestik Ote
linde bir toplantı olmuştur. 

Mevcudolan bugünkü statü, Avrupa iktisadi 
İş Birliği Teşkilâtı statüsünün değişmesi düşü
nülüyormuş. Kanada ile Amerika da üye olarak 
girmek istiyorlar. Statünün taslağım hazırla
mak için komiteler kuruldu. Bu komitelere ma
alesef Türkiye üye olarak alınmamıştır, iktisa
den geri kalmış devletleri komitede temsil etmek 
üzere Yunanistan seçilmiş ve Türkiye seçilmemiş. 
Acaba bizi iyi bir müzakereci kabul etmedik
leri için mi seçmediler? Yoksa Türkiye iktisadi 
potansiyeli Yunanistan'dan daha mı geridir veya 
bizim yapacak tavsiyelerimiz yok mu da bu ko
miteye alınmıyoruz? Bu hususta Hükümet lüt
fen kanaatini söylesin. Bu hayati bir mesele. 
Konuşulacak mevzular geri kalmış memleket
lere yardım mevzularıdır. Bu toplantıda bulu
nup kanaatlerimizi ileri sürmek bizim için Önem-
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lidir. Bu mevzuda Hükümetin noktai nazarını 
öğrenmek istiyorum. 

REİS — Hariciye Vekili. 
HARİCİYE VEKİLİ FATÎN RÜŞTÜ ZOR

LU (Çanakkale) — .Muhterem arkadaşlar, 
bu mevzudan umumi beyanatımda baihsetmek 
fırsatını elde etmiştim. Arkadaşlarım daha faz
la malûmat istediklerini bildirdiler, kendilerine 
bu malûmatı vereyim: 

Filhakika, Avrupa İktisadi İş Birliği teş
kilâtının Amerika ve Kanada'yı da içine alarak 
reorganizasyonu mevzuübahistir. Fa'ka't 'kendi
lerine şunu söyliyeyim ki, bunun ilk fikri, NA
TO'dan çkımıştır. NATO'dan çıkan bu fikir 
Avrupa iktisadi iş Birliği teşkilâtının icra, te
diye ve mübadele komitelerine dâhil azalardan 
mürekkep küçük bir grup halinde toplanması
nı âmirdi. Ve bu şekilde olmuştur. Kendileri
nin de belirttikleri gibi, Türk hariciyesinin sarf 
ettiği gayret, diğer bâzı memleketlerin gayret
leriyle birleşerek, bunu değiştirmiş ve 20 Dev
letin katıldığı bir komite haline ifrağ etmişti t'. 
Bu 20 11 komiteye rapor hazırlamak işinin de 
üç Devlete, yani Amerika, ingiltere ve Fransa'
ya verilmesi isteniyordu. Türkiye diğer bâzı 
devletlerle birlikte bir de az gelişmiş bir âza 
memleketin behemehal katılmasını istedi ve Yu
nanistan'ın seçilmesini destekledi. Bunu gaze
teler de yazdı. Yunanistan'ı desteklememizin 
sebebi şudur: Biliyorsunuz ki, Avrupa İktisadi 
İş Birliği İcra Konseyine Yunanistan ve Tür
kiye daima iki sene için münavebe ile seçilir. 
Şimdi bu dörtlü komite ile reorganisazyon me
selesinde danışmalar yapılmaktadır. Bunun için 
de muhtelif 'memleketlerin nazırları davet edil
mektedir. Bendeniz de Paris'e gidip bu hususta 
istişarede bulundum, ayrıca, yardım yapan 8 
memlekettin bir 'araya gelerek az gelişmiş mil
letlere yardım hususunda 'hazırlayacakları bir 
rapor vardır. Bu rapor da netice itibariyle 20 
Devlete bildirilecek ve müzakeresi yapılacaktır. 
Demek ki, Türkiye'nin reyi ve sözü olmadan 
hiçbir şey olması mevzuubahis değildir. 

Yine biliyorsunuz, Amerika Avrupa'ya kar. 
şı hesap muvazenesinde açık A-ermeye başla
mıştır. Avrupa memleketlerinden Almanya, 
Fransa, İtalya gibileri ise yardım edecek duru
ma gelmişler veya gelmek üzere bulunmakta
dırlar. Binaenaîeylh, Amerika ile yapacakla m 
ticarette serbest mübadele politikası takibede-
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çeklerini, fakat az gelişmiş memleketlere yar
dım edebileceklerini söylemişlerdir. Şunu da 
şükranla kaydetmek yerinde olur ki, Amerika, 
bu vaziyetine rağmen, kendi malî ve iktisadi 
stabilizasyon ve inkişafını münkeşif bir dünya 
ekonomisinde görmektedir. Bu münkeşif eko
nomi için de az gelişmiş memleketlere iktisadi 
yardımın dâhil olduğunu ifade etmişlerdir. 

Burada iki cins düşünme vardır. Burada bu
nu açıklamadan çekinmiyeceğim. Çünkü biz 
buna muhalifiz ve açıkça muhalefetimizi yap
maktayız. Bir Benr kulübü vardır. Bu Benr 
kulübü orta vadeli ve kısa vadeli ikrazda bu
lunan memle'ketlerin bir araya gelmesinden 
meydana çıkmıştır. Kredileri âzami 'beş senelik 
müddetle vermekte ve % 5 - 6 faize tâbi tut
maktadır. Ayrıca kredilerin % 25 - 30 nun il'k 
sene içinde ödenmesini istemektedirler. Derhal 
göze çarpacağı gibi, bu, hiçbir veçhile, yüksek 
bir ffövüş değildir. Bu, bir nevi artılarında re
kabete mâni olmak ve az gelişmiş memleketler 
karşısına daha ziyade müttehit bir halde çık
mak maksadına matuf bir görüştür. Bunu on
lar da beğenmemektedirler. Biz kendilerinin 
bu görüşten ayrılacaklarını ümidetmekteyiz. Ve 
bundan ayrılmaları için elimizden gdcn "gayre
ti sarf etmekteyiz. Mâruzâtım bundan ibaret
tir.» 

REtS — Hamsa Eroğlu. 
HAMZA ERO&LT7 (Ad ana) — Muhterem ar

kadaşlarım; bendeniz bilhassa dost tavsivelerine 
uymayı şiar edinen bir arkadaşınızım. Hele dos
tumuz Fatin Rüştü Beye daim cök dikkat gösteri
rim. 

Muhterem arkadaşlar, tavsiyeye uydum, dik
kat ettim, tetkik ettim. 

Ür* seneden beri grup adına Milletlerarası Is 
Birliği Teşkilâtının bütçe tenkidini ben hasırla
rım. 1958 senedinde de aynı bütçenin tenkidini 
benden iz hazırladım. 

1958 yılında yapılan bütçe tenkidinde, bütçe 
raportörlerimizin verdikleri vesikalara müstenit 
y antiğim tetkikte Marsh ali Plânına müsteniden 
Türkiye'ye yapılan yardım miktarı da 49 milyon 

, dolar, 1949 - 1950 devresinde İse bu yardım mik
tarı 132 milyon dolardır. İşte uf alî bir tetkik bi
zim aziz dostumuz Fatin Rüştü Beyi haksız, beni 
haklı çıkardı, 

Şimdi ikinci meseleyi ele alalım; konsolidas-
yon borçlarından bahsedildi, ben bahsettim. 1958 
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I bütçesinde Maliye Vekili burada, «131 milyon do

lardır. Dış borçlarımız muntazaman ödenmekte-
dir» dedi. 

Katî konsolidasyona tâbi olan borçlar iki 
gruptadır; 

1. Dört Ağustos 1958 de muaceeliyet kesbet-
miş olan borçlar 260 milyon dolardır. 

2. Dört Ağustos 1958 de muaceeliyet kesbet-
memiş olan ve vâdesi 1961 sonunda bitecek olan 
borçlar 188 milyon dolar; ikisinin yekûnu 448 
milyon dolar. Bu söylediklerim konsollidasyon an
laşmalarında da görülecektir. Söz konusu olan bu 
miktar hem Maliye Vekilini hem de Fatin Rüştü 
Beyi tekzibediyor. 

İsviçre Federal Hükümetinin bir vesikasından 
bahsettim. Fatin Rüştü Bey tatmin olmamış. Ama 
ben kendisine 29 . VII . 1959 tarihli Journal do 
Geneve'de çıkan Profesör Max Peıtitpierre'in be
yanatından baihsetmediım. O beyanatında tarafsız 
bir memleketin bu ilim adamı diyor ki; «Türkü-
ye'ye bu yardımı biz Türkiye'yi iflâstan kurtar-

I inak için yaptık.» 
NITSRET KÎRÎŞCtOĞLU (Sakarya) — tfti-

I har et, sievln. 
HAMZA EROÖLU (Devamla) — iftihar et-

I miyorum, sevinmiyorum, Mesulleri millet önünde 
I hesap versinler. 

Şimdi; biraz önce okuyamadığım netice kıs-
I ımırıı okuyorum ; 

«Avrupa iktisadi iş Birliği ve Amerika Birle
şik Devletleri tarafından Türkiye'ye yapılan yar : 

dunlar D. P. Hükümetleri tarafından Avrupa Ik-
I tisadi iş Birliği Sözleşmesinin gayelerine uygun 

olarak kullanılmamıştır, keyfî hizmetlerde ve par-
I ti propagandasına yarıyacak vesilelerde kullanıl-
I mistir. Halen çekilen iktisadi güçlüklerin yenil

mesi için istihsalin ileriye göre ayarlanması gerek
mektedir. Bu yamlmı varak bugünkü geçici ferah
lık için, yarın feda edilmiştir. 

Son alman yardımlarda da aynı gaye güdül -
I müş ve geçidi ferahlık ve bolluk vadeden iktidar 

halk efkârını yarına göre hazırlamamıştır. (reç.ici 
bir ferahlığın sarhoşluğu içinde bugünün iktidarı 
geleceğin sıkıntılarını görememiştir. Çok ffecme-

I den daha güe şartlar altında kalındığına şahit ohı-
I nacağı teessürle müşahede edilmektedir. i 
I Böylece plân ve programa riayet edilmemiş ve 
I dış yardım verimli istihsale yatırılmamın, memle-
I kef büyük ölçüde takatinin üstünde borçlandırıl-
I •mistir. Halen tediye muvazenesi geniş açıklar ve-
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REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler;.. Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masraflar] 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 
2 691 481 

428 880 

13 201 

I : 47 25. 
ren Türkiye, bunu yeni borçlanmalarla, kredi te-
cileriyle telâfi etmenin gayreti içindedir. Hatalı 
politikannı mesullerini Milletlerarası İktisadi îş 
Birliği bütçesi münasebetiyle de umumi efkâra 
arz etmek bir vazifedir. 

FEÎS — Fasıllara geçilmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Killimi 
edilmiştir. 
F. 
201 Maaşlar 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
kince ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılıı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masraf
ları 
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600 

1 500 

36 582 

13 002 

44 077 

2 000 

178 955 

F . 
306 

307 

308 

309 

40; 

451 

453 

501 

502 

Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masraf ve har
cırahları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masraflraı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ziyafet masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kongre, konferanslar ve ko
misyonlara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
6 000 

205 (XX) 

4 210 

18 000 

70 000 

20 800 

57 180 

3 210 

1 605 

M — Maliye Vekâleti 

REÎS — Maliye Vekâleti bütçesinde söz 
alanları okuyorum, efendim. 

Esat Maihmut Karaknrt, 
İbrahim Seveıl, 
Ferid Melen, 
Yalçm Kocabay, 
Halûk Tmıurtaş, 
Sabrı Erduman. 
Halil Sezai Eı'kût, 0. H. P. .Meclis Grupu 

adına, buyuran. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADL\A HALİL 
SEZAÎ ERKUT (Ankara) — Muhterem arka
daşlarını; Büyük milletimizin fedakârlığı, him
metleri, istiklâl ve inkılâp devirlerimizde Hü-
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kümet kuranların, vazife görenlerin vatanper
ver gayretleri sayesinde Türk maliyesi vatan
daş ianesi ile başlayıp, bir şallısın serveti dere
cesindeki küçük rakamlı bütçelerden geçerek 
bugünkü seviyeye ulaşmıştır. Bu dereceye ge'l-
ımek kolay olmamıştır. 

Osmanlı borçlarını o devir maliyesi ödemiş
tir. Demiryollarını, maden ocaklarını, yabancı 
şirketleri o günkü maliye millileştirmiştir. Er
zurum'a, Samsun'a demir ağları, Kırrkkaleye, 
Karabük'e,. Kayseri'ye, Nazilli'ye, Alpulhı'ya, 
Turhal'a, Uşak*a v. s. demir, çelik, şeker, ku
maş fabrikalarını bu şerefli devir maliyesi kur
muştur. Bankalar, ofisler ve daha birçok te
sisler onun eseridir, ikinci Cihan Savaşının fe
lâketli yıllarını kaynağı alın teri, nasırı el eme
ği oılan millî gelirlerle, yalnız milletimizin olan 
imkânlarla Türk maliyesi şerefle atlatmıştır. 

Bugün de köye Çeşmeyi, yolu götüren, mev
cuda yenisini ekliyeıı gene vatandaş fedakâr
lığına dayanan Türk maliyesidir. Ancak, bugün 
yabancı kaynakların yardı mi an, hibeleri ve 
'borçları geniş imkânlar vermiştir. Maliye Ve
kâletimiz bu _ çeşitli kaynaklardan gelerek ge
lir musluklarından harıl harıl akan, hazine ha
vuzuna biriken paraları, diğerleri masraf oluk
larına daha rahat ve daha cesaretli akıtmak
tadır. 

Vaitandaşlarımız ise 10 - 15 yıldan beri va-
dedilen parlak istikbali, ufuklarda aramaktan 
betelemekten hâlâ 'kurtulamamıştır. Vatandaşın 
fedalkârlığı, vergi olarak ödediği azalmamış bil
akis çeşitli şekillerde çok artmıştır. Halk tâ
biri ile «Hükümet göriinmiyen 'talh'sildarlar ve 
makDuızsuız 'tahsilat yollariyle yüzlerce lirayı 
bizdan almaktadır.», diyor. Vatandaş haklıdır. 
D. P. vaiit ve programına rağmen meselâ hay
vanlar vergisini kaldırmamıştır. Malhkem'e ve 
tapıı lıarclan gübi halkm yakın ilgilendiği sa
halara 2am yapmıştır. İthalâttan ve dahilî haıa-
mulâttan İstihsal ve İşliihlâk vergileri alnrm>ak-
tadır. Vasıtasız Vergilerin müdafii olan ikti
dar onu bir yana bıralkârak vasıtalı vergi yol
larını tercüh etmiş ve genişletmiştir-

Bu şekilde toplanan paralar ise, israfil bir 
harcama ille elden çıkmaktadır. "Vatandaş ver
diğini, vermekte olduğunu bir yana 'bırakmış ya
rın çocuklarının kimlere, ne miktar Iborç öde
mek zorunda 'kalacağını düşünmektedir. Lüks
te, pahalılıkta en ilerilerde gittiğimizi 'bilmiyen 
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yoktur. Sıkıntıdan kurtulmak için tâ baştan 
baş'lıyarak Hükümetçe 'kemerlerinizi sıkamadık. 
israfı önliyemedi'k. 

Dövizlerimizin gelir ve giderleri b'ir bütçe
ye bağlanmamış şahsi takdirlere göre faarcan-
maktacltr. İthalât ve ihracattan alınıp verilen 
primlerin T. C. Merkez Bankasında birikmesi 
kâfi' olmayıp Maliye Vekâletinde açılacak bir 
hesapta toplanmak: suretiyle murakabeye tâbi 
tutulması lâzımdır. 

Büyük (harcamalar, masraf 4- kâr = mali
yet usul ve esası üzerinden yapıldığı için mas-
i'aflarm rayice uygunluğu kontrol edilememek
tedir. Bu yüzden yapılan işler miillete pahalıya 
mal olmaktadır. 

Vadedilmiş olmasına rağmen İktisadi Dev
let Teşekküllerinin gelir ve g'derleri, bütçe ve 
bilançoları Devlet gelir ve giderleri 'arasına 
hâlâ alınmamış ve âtoıime masraflarının tâbi ol
duğu kazâi murakabeye tâbi tutulmamıştır. 
Bilakis kanunlarla bırtaJkım âımme 'müesseseleri 
İktisadi Devlet Teşekkülleri veya şirketler ha
line sokularak murakalbeden uzaklaştırmıştır. 

Âmme vazifesi gören, ömürlerini Devlet ve 
millet hizmetine vakfetmiş olan memurlarımız, 
hizmetlilerimiz, işçilerimiz, emelkl ilerimiz, hulâsa 
dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız bugünkü ya
şama şartlarını karşılamaz aylık ve ücretle çalış
maktadırlar. Çocuk, doğum, ölüm yardımı gibi 
sosyal yardımlar çok kifayetsizdir. 

Memurların, maaş ve teadül kanunları bir 
türlü çıkarılamamıştır. Ücretlilerin birtakım hak
ları korunmamaktadır. Memurlar haklarındaki ta
sarruflara karşı kanun yoluna müracaat imkâ
nından mahrum edilmişlerdir. Başka menıleket-

i lerde memurlara sendika kurma hakkı verilirken 
bizim memurlarımıza Danıştaya başvurma hak
kından yoksun tutmamız doğru olmamıştır. 

Bilhassa iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı-
| şan memurlar, ücretliler ve işçiler siyasi kanaat

lerine ve vicdanlarına ekmekleri pahasına uzanan 
i partizan elin baskısı altında ıstırap çekmektedir

ler. Devlet memurları partizan * anlayışlarla ve 
bilhassa seçim zamanlarında sebepsiz olarak yer
lerinden oynatılmakta, verilen yollukların kifa
yetsizliği, kışta kıyamette ev taşımanın maddi ve 
mânevi huzursuzluğunu yıllardan beri çekmek
tedirler. Bugün bir memurun bir muhalif gaze
teyi okuyabilmesi kahramanlık sayılacak bir hal
dedir. 
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Muhterem arkadaşlar, en sıkıntılı günlerimiz- j 

de, aza kanaat ederek feragatle ve faziletle va
zife yapagelen asil. ve vatanperver memurlarımı
zın maddi ihtiyaçlarını tam karşılayamamak bile, 
onu mânevi huzura mutlaka kavuşturmalıyız. 
Devlet ve millet menfaati bu anlayışla beraber
dir. 

Arkadaşlarım, tenfcidlcrimizin, yapılan işlerin 
millet nazarında küçültmek maksadına matuf 
olarak alınması doğru değildir. Milletimizin ihti
yaçlarını, yapılacak daha pek çok işlerimiz oldu
ğunu düşünerek işlerin ve hizmetlerin millete 
ucuza mal olmasını, iyi yapılmasını usul. ve ka
nunlara uygun harcanmasını istiyoruz. İktisadi 
kalkınmamızın aleyhinde olacak muhalif muvafık | 
tek bir Türk düşünülemez. Ancak millet parası
nla bir -kuruşunun bile israf edilmemesini, işle
rin millete «astarı yüzünden pahalıya mal olma
masını» istemek de hepimizin hem hakkımız ve 
hem de vazifemizdir. Eserler lâfla, tenkidle ve 
yalanla gölgelenemez. Eser demek gözle görülen 
bir mevcut, bir varlık demektir. Var olan şey 
yok demekle yok olabilir mi? Meselâ 1950 yılın
dan beri C. H. P. niıı yok olduğu, milletin onu 
tasfiye ettiği yüzlerce defa söylenmedi mi? Bu
na rağmen bütün bu seçimlerde mütemadiyen 
artan reylerle yaşamakta olduğu malûm değil ini? 
Bugün mevcudunun yüzlerce mislinden fazlasını 
vatan cephesine geçtiği Devlet radyosunda aylar
ca okunuyor, yine de yok olmuyor. 

D. P. Genel Başkanı Menderes teşkilâtına 
muhalefeti yok edin diye emir bile verdi. Demek 
•ki, var olan, kuvvetli olan şeyler inkârla, yalan
la, lâfla yök olamıyor, yok edilemiyor. Böyle 
olunca biz sizin eserlerinizi tenkidlerimizle na
sıl yok edem ki, endişe ediyorsunuz? Yoksa doğ
ru söylüyoruz da bizi, 9 köyden kovmak mı isti
yorsunuz? Eğer böyle düşünülüyorsa yağma yok 
arkadaşlar; köyler de, şehirler de bizimdir, hepi
mizindir. Kimse kimseyi bu vatandan kovamaz. 
Biz söyliyeceğiz, tenkid edeceğiz ve siz tahammül | 
edeceksiniz, doğru yolu bulacaksınız. Bu suretle 
hep beraber bu büyük milleti daha iyi idare et
mek, gerçek refaha kavuşturmak imkânlarım ve 
yollarını mutlaka bulacağız. (Sağdan, alkışlar) 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Grup adı
na söz istiyorum. 

REİS — D. P. Meclis Grupu adına Mazhar I 
Şener. i 
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MAZHAR ŞENER (Giresun) — Muhterem 

arkadaşlarım, C. H. Partisi Meclis Grupu namı
na burada görüşlerini, ifade eden Halil Sezai Er-
kut arkadaşım, sözlerine başlarken, pek alışık 
olmadığımız bir hakikati lütfedip teslim ettiler. 
Bu memlekette yapılan hizmetleri ve maliye
mizde görülen inkişafı kaydederek bir aile 
bütçesinden bugünkü hizmet merhalesine gelin
diğini ifade etti. 1950 den bu tarafa bütçele
rimizin beş misli bir inkişafının normal olduğu
nu hatırlatacak olursak bu Mecliste bütçe yoliyle 
verdiğimiz hizmetlerin ne kadar büyük olduğunu 
ve ne kadar büyük bir inkişafa kavuşmuş oldu
ğunu hepimiz teslim ve 'kabul etmek zorunda ka
lırız. 

Muhterem arkadaşlarım, Halil Sezai Erkut 
arkadaşım bütçenin heyeti umumiyesinde mü
zakere mevzuu olmuş bâzı meseleleri derinliği
ne girmeden tenkid konusu yaptılar. Fakat 
intakı hak kabilinden midir, nedir, bu ten-
kidlerinin sonunda şöyle söylediler. «Var olan 
şey yok olabilir mi?» Hakikaten tamamen ken
disiyle beraberiz. Var olan şey yok olabilir mi? 

Arkadaşımız tenkid olarak lüks ve israf 
içerisinde malî bir politika takibettiğimizi söy
lediler. Ama nerede lüks içerisinde nerede is
raf içerisinde olduğumuzu maalesef misaller ve-, 
rerek göstermiyorlar. 1,5 milyaarlık bütçe içe
risindeki eski davranışın memleket, hizmetle
rini görüşü, başka idi, bugün takibedilen ikti
sadi inkişaf politikası ile 7,5 milyar raddesinde 
bir bütçe dâhilinde şimdiye kadar görülmemiş 
birçok hizmetler yapılmaktadır. Köy yolları, 
köy içme suları, köy okulları yapmak ve millî 
geliri artırmak mevzuunda el atılmamış sa
halara el atmak bir israfsa bu nevi israfları 
memnuniyetle kabul ediyoruz. Bunlar elbette 
bütçe yolu ile memlekete verilen hediyeler ve 
eserlerden ibarettir. 

r 
«Muhterem vatandaşlarımıza vadedilen is

tikbal bir türlü bulunamamıştır» diyorlar. Bun
lar Heyeti umumiye müzakerelerinde her za
man söylenmekte ise de bunun delillerini ver
mek lâzımdır. Yuvarlak lâflarla memleketin 
nurlu istikbale kavuşmadığını söylerler, biz de 
aksi kanaatteyiz. On seneden beri takibettiğimiz 
politika on sene evvelkine nazaran çok daha 
iyidir. Yiyeeckten tutun da giyecek maddeleri
ne kadar her nevi istihlâkte daha iyidir. Me-
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deni imkânlara kavuşmak yolundaki gelişme
den elbetteki, hepimiz memnun olmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarını Maliye Vekâleti
nin bugünkü teşkilât], hepinizin bildiği gibi, 
2996 sayılı. Kanuna istinadetmektcdir; 1936 ta
rihinde yapılmıştır. O zamandan bu zamana ka
dar maliyemize çok çeşitli ağır hizmetler tah
mil edilmiş olduğunu hepini:? bilirsiniz. 1950 
den bu yana işler çeşitli masraf kanunları ile 
beş misline çıkmış bulunmaktadır. Maliye teş
kilâtı üzerinde ağır yükler vardır. 

Şunu şükranla ifade edeyim ki; maliye teş
kilâtımız kendisine yüklenen bu ağır yükün 
altında büyük fedakârlık ve feragatle çalış
maktadır. Bu bakımdan basta Vekil Bey ol
mak üzere bütün teşkilât mensuplarına bu 
feragatli çalışmalarından dolayı teşekkür et
mek isterim. 

Arkadaşlar; maliyemizde bugün en mühim, me
sele personel meselesidir. ITele şunu ifade edeyim 
ki; maliye teşkilâtımızda yüksek tahsil gören 
gençleri tutmak ve mesleke bağlamak mühim 
bir meseledir. Bu meslekin cazibesini artırmak 
suretiyle maliye teşkilâtının kıymetli, yetişmiş 
ve yüksek tahsil görmüş elemanlarla takviyesi 
hususuna vekâletin bilhassa dikkat ve itina 
gösterin esini temenni ediyorum. 

Maliye teşkilâtımız çok çeşitli faaliyetleri 
meyan mda bilhassa memleketimizin muhtacol-
duğu yeni kanun lâyihalarını Yüksek Meclise 
sevk etmiş bulunmaktadır. 

Bu arada zikre değer bulduğum lâyihaları 
arz edeyim : O el ir Vergisi tadili kanun lâ
yihası, usul kanunu tadil lâyihası, serbest 
hesap mütehassısları kanun lâyihası. Bu ser
best hesap mütehassıslarının hakikaten memle
ketimizde Gelir Vergisi tatbikatından sonra 
büyük bir ihtiyaca cevap vereceğini Yüksek 
Heyetiniz takdir eder. Sonra mecburî hizmet 
kanun lâyihası, artırma eksiltme kanun tadil 
lâyihası, mnhascbei umumiye kanun tadil lâyi
hası. 

Arkadaşlar; memleketin büyük ihtiyacını 
karşılayacak olan bu tasarıları hazırladığın
dan dolayı Maliye Vekiline teşekkür etmek is
terim. Yüksek Meclisin çalışmaları neticesinde 
bu lâyihaların yakın zamanda kanuniyet 
kesbetmesini temenni ederim. Bu mevzularda 
Maliye Vekâletine ayırdığımız paralar 1960 
senesinde 179 küsur milyondur, . Bunlar acaba 

1950 senesine nazaran ne nispet arz etmektedir? 
Müsaade ederseniz, maliye teşkilâtımızın ne ka<-
dar tasarruflu ve bütçelerin tanzim ve sevkü 
idaresinde nasıl bir zihniyetle hareket ettiğini 
tebarüz ettirmesi bakımından bu noktaya işaret" 
etmek isterim. 

1950 senesinde Maliyenin vergi cibayeti ve 
âmme hizmetlerinin karşılanması karşılığı olan 
masrafları 51 milyon 882 bindir. Umumi bütçe 
1 milyar 487 milyon olduğuna göre % 3,5 una 
tekabül etmektedir. 1960 senesinde 179 milyon
dur ve umumi bütçeye nispeti % 2,4 dür. Demek 
ki, 1950 den bu yana bir israf yoktur ve hattâ 
kadroları asgari derecede tutmak suretiyle Ma
liye Vekâletimizin evvelâ kendinden misal vere
rek bütün Devlet teşkilâtına öncü olduğunu bil
hassa belirtmek isterim. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar) 

REİS — Esat Mahmut Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

Efendim, ben Maliyeci değilim. Onun için ma
lî hâdiselere nüfuz etmem pek mümkün olmaz. 
(Soldan bravo sesleri) iyi ama bülbülün sesini 
karganın haykırışından ayırmak için müzisyen 
olmaya da lüzum yoktur. Bu bakımdan bâzı hu
susları öğrenmek istiyorum. 

Sayın Maliye Vekili birkaç gün evvel bura
da bize öteden beri, «Neden susuyorsunuz. 8 - 10 
seneden beri yaptığımız bütün bu memleket işleri
ni niçin itiraf etmiyorsunuz? Şu barajları gör
müyor musunuz, bu fabrikaların işlediğini işit
mez misiniz? Şu yaptığımız yolların üzerinden 
gelip gitmiyor musunuz?» derler. Hakikaten, 
bu yollar üzerinden gelip gitmekteyiz. Ben bu 
yollar meselesinde, bir hususu öğrenmek istiyo
rum. Milyarlar ve milyarlar sarf ederek (Sol
dan, «Allah, Allah» sesleri) Büyük ve geniş yol
larla memleketi bir baştan bir başa bağlamaya 
çalışmaktasınız. Fakat soruyorum, size : Bu yol
ları niçin yaptınız? (Soldan, «siz gelip gecesiniz 
diye» sesi) Eğer bu yollardan yine eşek araba
ları geçecekse, (Soldan, «o, eskiden idi» sesleri) 
Bu yollara ne lüzum vardı? Bu yollardan, mo
torlu vasıtaların bir sel gibi akıp geçmesini temin 
etmek için yaptınız. Eğer motorlu vasıtalar kâ
fi miktarda mevcut değilse bu yollara sarf edi
len para taksiti vaktinden evvel karşılanması lâ-
zımgelen erken yapılmış bir masraf haline gele
bilir. (Soldan «ooo» sesleri) Bu yollar mütaad-
dit nakil vasıtalarının geçebilmesi için yapılmış 
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yollardır. Hakikaten güzel olur, ben de böyle 
bir Avrupa yolu gibi bu yollar üzerinde binler
ce otomobilin geçtiğini görsem sizin kadar heye
canla bu manzarayı seyredeceğim. Halbuki bir 
yandan yol yapıyorsunuz bir yandan daı motor
lu vasıtaların memlekete girmesine mâni olmak 
için elinizden geleni yapıyorsunuz. (Soldan «ooo» 
sesleri) Dinleyin, dinleyin. Bir yandan milyar
lar sarfiyle yollar yaparsınız, bir yandan oto
mobillerin, kamyonların, motorların ve motorlu 
vasıtaların memlekete girmesine mâni olmak için 
elinizden gelen her türlü müşkülâtı koyarsınız. 
(Soldan gürültüler) Beyetendiler, bağırmayın 
dinleyin, 

Koordinasyon Heyeti ilân etmiş, araba satı
yor. (Soldan gürültüler) Dinleyin anlıyacaksı-
nız. Bir arabanın, bir motorlu vasıtanın memle
kete gelebilmesi için vatandaşın bir arabaya ver
diği paranın ne olduğunu biliyor musunuz? 20 
bin lira fon. Bir Amerikan arabasının memleke
te gelip sizin elinize teslim edilmesi için 20 bin 
lira, fon adı altında vatandaştan alınacak. Niçin, 
orada vergi tahsil edilecek. Ayrıca 8 500 lira 
da vergi alıyorsunuz. Beyefendiler bir Ameri
kan, bir Alman arabasının burada teslimi 20 bin 
Türk lirası ve 7 küsur bin lira da vergisi ile 27 

.bin lira. Bugün Koordinasyon Heyeti aynı ara
bayı kaça, nasıl satıyor? 

Şimdi söyler misiniz bana, bu yolları motor
lu nakil vasıtaları için yaptığınıza göre, bir 
yandan yol yaparsınız, bir yandan da, milletten 
kanunsuz on para almaya hakkınız olmadığı 
halde, fon namı altında her arabadan 27 bin 
lira tahsil etmeye kalkarsanız, nasıl izah ede
ceksiniz bunu? 

Sonra, tutuyorsunuz Emekli Sandığına, Kı
zılay'da büyük bir iş hanı yaptırıyorsunuz. An
kara'da han mı yok ? îşte Ulus meydanında mu
azzam iş hanı, arkasında kaleyi de kapıyan da
ha muazzam bir iş hanı, onun ortasında yavru 
gibi kalan bir iş hanı daha. (Soldan, gülüşme
ler) Memlekette otel yok, yatacak otel yok. 
(Soldan, otel de yapıyoruz, sesleri) Bunlar ida
resiz, düşünülmeden verilmiş kararlardır. Bina
enaleyh bir şey yaparken, bir hususu tatbik 
mevkiine koyarken onun iktisadi mütemmim 
diğer ihtiyaçlarını da tesbit etmemiz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Maliye Vekilinden 
bilhassa nakil vasıtalarından alman 20 bin, 15 
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| bin liralık fonun ne sıfatla alındığını öğren-

mek isterim. (Sağdan, alkışlar) 
EEÎS — İbrahim Sevel. 
İBRAHİM SEVEL (İstanbul) — Muhterem 

I arkadaşlar, Halil Sezai Erkut arkadaşımızın 
bütçenin tümü üzerinde hazırlamış ve fakat o 
zaman ifa edememiş olduğu vazifesini bugün bu 
saatte ifa ettiğine şahidolduk. Onu takiben bağ
rı yanık Esat Mahmut Karakurt arkadaşımız 
yollar mevzuunda konuşup fona temasla fonun 
kaldırılmasını söyledi, ve otomobil girmiyecek-
se yola verilecek paranın lüzumsuzluğunu ifa
de etti. 

Arkadaşlar, yolun memleketin kan damar
ları olduğunu bilmiyen yoktur. Dün yolsuzluk
tan memleketin bir tarafından diğer tarafına 
gidilemezken bugün yapılan. yollar sayesinde 
gidilmiyen yer kalmamıştır. Yollar yapılsın, za
manı gelir otomobil de araba da girer, bir ye-

j rine on tane gelir. 
j Aziz arkadaşlar, gerek bütçenin hazırlanı-
| şmda, gerek Bütçe Encümeni müzakerelerinde 

ve gerekse buradaki müzakereler sırasında Ma
liye Vekâleti mensubini arkadaşlarımızın bü
yük emekleri geçmiştir. Bendeniz de bu arka-

I daşlara teşekkür ederim. 
Her sene hazırlanan bütçeler birbirinden da-

| ha iyi, birbirinden daha verimli olarak çıkmak-
I ta, memlekette ifa edilmiş olan hizmetler birbi-
j ri ile kıyas kabul etmiyecek kadar büyük ve 
| verimli olmaktadır. Bütçenin akislerini, yapıcı-
I lıklarını İstatistik Umum Müdürlüğünün neş-
j retmekte olduğu istatistik bültenlerinden gayet 

kolaylıkla çıkarmak kabildir. Ancak buradan 
J çıkarılacak olan malûmat dürüst olarak alınırsa 
j sabit netice bulunur. Bu bültenlere göre cari 
| fiyatlarla millî gelir % 275, sabit fiyatlarla mil-
! lî gel ir '% 70 artmış olduğunu ve millî gelirin 
; 458,96 yükselmiş bulunduğunu görmekteyiz. 
i 
I Umumi müzakerelerde Ferid Melen arkada-
! şımız nüfus başına düşen millî gelirin 1956 se-
| nesinden daha aşağı olduğunu ifade ettiler. Bu 
] hususta bir zühulü olduğunu zannederim. Çün-
! kü son neşredilen istatistiklerde nüfus başına 
j düşen millî gelir 1950 de 433, 1953 de 556, 1958 
j de 592 Türk lirasıdır ve bu rakam sabit fiyat

lar ifade eden millî gelirdir, cari fiyat değildir. 
Her ikisi arasında % 9 bir yükselme mevcuttur. 

Aziz arkadaşlar, bütçelerin bu yapıcılığı kar-
! şısında sayın muhalefete mensup arkadaşların 
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tenkidlerine bakacak olursak her devre için tat
bik ettikleri tenkid nıetodları tamamen başka
dır. Şöyle ki : 1950 - 1954 devresindeki hamle
lerin tahakkuk edemiyeceğinden, memleketteki 
kalkınma hareketlerinden müspet bir netice alı-
namıyacağmdan yana yakıla bahsettiler. 1954 -
1957 senelerinde milletin bu kalkınma hamlele
rine tahammül edemiyeceğinden ve memlekete 
büyük yük olduğundan bahsediyorlardı. 1957 
den sonra ise memleketteki kalkınmaların az ol
duğunu, dünya memleketleri ile mukayese ede
rek, daha ileri gitmenin lâzımgeldiğini ileri sü
rüyorlar, ifade ediyorlardı. 

Bundan şu netice çıkar : Başta hamlelerin 
ağırlığından bahseden ve onların tahakkukunun 
imkânsız olduğunu söyliyenler, seneler ilerledik
çe bütçe imkânları ile ortaya çıkan müspet ne
ticeleri görünce, yatırımların daha fazla yapıl
masını arzu eder oldular. 

Yatırımlar için Ödenen faizlerin maliyeti 
yükselttiği ifade edilmekte idi. Maliyet yüksek 
olur, borçlanılır, fakat memleket eserler kaza
nır. Neticede bunların ustalığı ve maliyetin di
ğer unsurları tamamen memlekette kalmakta
dır. 

Sınai hamlelerin ilk başladığı yıllarda mem
lekette mühendisimiz yok, işçimiz yok, bu fab
rikaları ne ile işleteceğiz diye birçok sanayi ko
luna set çekilmek istenildi. Fakat buna rağmen 
fabrikalar kuruldu ve memlekete bugün onlar 
faydalı oluyorlar. Bırakın borç olsun, borçlanıl
sın, fakat bu eserler kurulsun. Zira onlar bu 
memleketin yarınının bekçileridir. 

REİS — Tevfik îleri. 
NAFIA VEKlLÎ TEVFlK İLERİ (Samsun) 

— Efendini; yalnız Esat Maihmut Karakurt ar
kadaşımızın yollar üzerinden gecen nakil vası
taları hakkındaki sözlerine rakamlarla kısaca 
arzı malûmat edeceğim. 

1949 yılında Devlet yollarında naildi vasıta
ları ile taşman eşya ton kilomietre 587 milyon
dur. Bir ton eşya bir kilometre mesafeye olmak 
üzere, 587 milyon ton kilometre eşya nakledil
miştir. 1959 da ibıı rakam 2 milyar 199 milyon
dur! 

1949 yılında Devlet yollarında taşman yol
cu adedi, merkez araflbasiyle değil, nakil vasıta-
îariyl'e taşman yolcu adedi, bir milyar 163 mil
yon yolcu kilometre itken, 1959 yılında 8 mil-
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yar 78 milyon yolcu -kilometredir, yani 6 . 7 
misli. 

Yollarımızın vazifesini bihakkin yaptığım 
rakamlarla ifade etmiş olmak için buraya ge
lip araya girdiğimden dolayı özür dilerim. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Ferid Melen. Yok. Halil Sezai Er-
kut. 

HALİL SEZAİ ERKUT (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, deminki maruzatım üzerine 
sayın Mazhar Şener arkadaşımız dediter ki, 
«Bir taraftan inkişafı kabul ettiler, tastik et
tiler.» inkişaf hususunu kalbul etmekte bir 
mahzur yoktur ama, arz ettiğim gibi, biz 1923 
'bütçesinden başladık ve o bütçeden ve o du
rumdaki bir devirden 1950 ye geldik. 1950 den 
sonraki vaziyeti bu suretle tespit etmek isle
dim. 

Mademki sayın arkadaşımız «mevzuu açtı, 
arz edeyim 1950 'bütçesinin bugünkü rayiçle 
tutarı 5 milyar lira demektir. Demekki Devlet 
bütçesi öyle söyledikleri gibi inkişaf etmemiş
tir. Bunun dışında «imar olsun, şu olsun bu ol
sun bir eser meydana, gelmiyor mu?» deniyor. 
Geliyor ama vatandaşın tek kuruşu zayi olma
sın diye bir vereka üzerindeki pulu dahi Di
vanı Muhasebata tetkik ettiren Hazine Vekili, 
milyarlık ihaleleri daha sıkı bir kontrole tâbi 
tutmak zorundadır. Bizim mâruzâtımız budur. 
Filvaki en mühüm masraflar konusuna Bütçe 
Encümeninde de temas edildi, diğer vekâlet 
bütçelerinde de temas edilecektir. Ama, Sayın 
Maliye Vekili, «Niçin encümende (bunları söy
lemezler de burada söylerler» diy'e sitemde 'bu
lundu. Arz edeyim: Maliye Vekili, Hazinenin 
(bekçisi olması hasebiyle, Devlet parasını (hesap
lı sarf etmek rolü ve 'mevkiindedir. Elbette 
ıher vekâletten daha çok, masrafların yerinde 
yapılmasını sağlamak bakımından, Mulıasebei 
Umumîye Kanunu hükümlerine göre teftiş et
mekle, tetkik etmekle Maliye Vekâleti mükel
leftir. Bu bakımdan elbette, israf gördüğümüz 
bir keşif bedelini de buraya getireceğiz. Bu ko
nuda 'bölgem olan Kırşehir'de Kızılırmak üze
rinde yapılan Hirfanlı Barajını misal olarak 
vermek mümkündür. Su işlerinin neşrettiği 
broşürde 90 - 100 milyon liraya çıkacağı söyle
nen bu inşaat en çeşitli seneler bütçelerinde 
rakamları değişe değişe en son bütçede 416 
milyon liraya raaloMuğu ifade edilmiştir. Arka-
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daşlar, 100 milyona keşif bedeli olan bir işin 
416 milyona çıkması üzerinde Milletvekili ola
rak, Millet olarak durmak mecburiyetindeyiz. 
Bu demek değildir ki suiistimal olmuştur, ha
yır, ya keşif bedeli veya arz ettiğimiz gibi, usul 
icabı masraf + kâr « maliyet hesabı üzerinden 
'bu işleri yaptırdığımız için, acaba masraf mı 
fazla olmuştur. Bu inşaatın devamı sırasında 
ben Kırşehir Mebusu idim, orayı İngilizler inşa 
ettiler. Zaman zaman uğrardım. Bir bakımdan 
sevinilmesi lâzımgelen fiyatlarla bunların mal 
aldıklarını müşahede ettim. O zaman Ankara'
da bir hindi 25 lira iken, orada bir hindiye 50 
lira verip alıyorlarmış. Mühendislerden sor
dum. «Tabiî, dediler. Masraf 4- kâr hesabı üze
rinden yapıyorlar, masrafın artmasından bizim 
kadar onlar üzülmezler» 

Demek ki arkadaşlarım bu mevzular ispat 
eder ki, eserler meydana gelir ama bu milletin 
paraları yerliyerine harcansa ve ciddî bir mu
rakabe kurulsa daha verimli neticeler almak 
mümkün olur. Divanı Muhasebat niçin bunları 
bildirmez. 1927 yılında Divanı Muhasebat Mu-
hassebei Umumiye Kanunu ile aldığı bir vazifeyi 
kendiliğinden Büyük Meclisin ımurabakesi dı
şında bırakıyor, 3 aylık raporları Meclise ver
miyor. Biz 'masrafların nasıl yapıldığını kont
rol imkânına malik değiliz. Binaenaleyh mura
kabenin ciddî yapılmasını istemek vazifemizdir. 

REİS —Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TEVFÎK İLERİ (Samsun) 

— Efendim, bizim bütçe de zannediyorum bu jre-
ce müzakere edilecek, o zaman bu mevzulara ariz 
ve amik temas eder cevap arz ederim. 

Yalnız şunu arz edeyim, arkadaşımın bahset
tiği husus tamamiyle yanlıştır. Hirfanlı Bara
jı mukavelesi masraf f sabit kâr esasına müste
nittir. Masraf artınca kâr artmaz. Arkadaşım öy
le anlattı ki,mütaahhit kendi kârını artırmak 
için masraflan artırıyor. Hayır, masraf -f sabit 
kâr — maliyet olduğuna göre böyle bir şey yok
tur. Bu itibarla yanlıştır. 

Ondan sonra Hirfanlı'dan bahsettiler. Başka 
arkadaşlar bu hususa temas etse de, etmese de, 
Hirfanlı macerasını kısa hatları ile ifade ede
rim ki, katiyen murakabesizlik ve kontrolsüzlük 
varit değildir. Şimdilik bu kadarını arz etmekle 
iktifa ederek, gece mesaisinde ve bütçemizin 
müzakeresinde bu mevzua avdet edeceğimi arz 
ederim. 
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REİS — Bütçe Encümeni M. M. Behzat Bil

gin. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Bütçe Encümeninde bu mevzu uzunuzadıya gö
rüşüldü. öyle zannediyorum ki, gerek Büt
çe Encümeninde ve gerekse Heyeti Umumi-
yede en çok görüşülen ve Maliye Vekâletini alâ
kadar eden husus Devlet masrafları ve gelirleri 
mevzuudur. Fakat öyle anlıyorum ki, muhterem 
Halk Partili arkadaşlarımıza hiçbir şeyi öğretme
ye ve onları inkarcılıktan vazgeçirmeye imkân 
olmıyacaktır. 

FERİD MELEN (Van) — Mebus mebusa öğ
retemez. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, en-
cümenlerdeki ve Meclisteki çalışmalar, hakikat
leri ortaya koyması bakımından, bundan istifade 
etmek istiyenlere çok şeyler öğretir ve istifade 
edilir. Meclisteki şu müzakerelerde olsun muh
terem C. H. Partili arkadaşlarımızın hakikatleri 
görerek bir şeyler öğrenmelerini cidden arzu et
mekteyim. 

Şimdi; meselâ millî gelir mevzuları her se
ne ortaya konur. Türkiye'de millî gelir 1948 sa
bit fiyatına nazaran hemen hemen bir misline 
yakın bir tezayüt görmüştür. Bu aşikâr. Arka
daşlarımız gelirler, «Türkiye'de sefalet var» der
ler. Memlekette yapılmakta olan yollar malûm. 
Herkes bu yolların üzerinden geçiyor. Esat Mah
mut Bey arkadaşımız - ki kendinden hiç beklemez
dim - çıkıyor buraya, «Bu yollara lüzum yok» di
yor. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — Yo
la lüzum yok demedim, motorlu vasıta gelsin de
dim. 

BEHZAT BİLGİN (Devamla) — Arkadaşı
mız, «motorlu vasıta lâzım, motorlu vasıta olma
dığına göre bu yolları niye yaptınız?» diyor. Ta
mam... Yani motorlu vasıta olmayınca yollara lü
zum yok, diyor. 

Şimdi müsaadenizle motorlu vasıta bahsine 
Nafıa Vekilimiz bir iki kelime ile cevap verdi. 
Bendeniz de aynı rakamları söyliyeyim. 

Meselâ; yollardaki taşıt mürur ve uburu 1949 
un 588 milyon taşıt kilometresine mukabil 1959 
yılında iki milyar 199 milyon taşıt - kilometre 
olmuştur. Bunlar basit bir hesapla bulunabilir. 
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Bıı, dört misli artmıştır. Yollar dört misli artan 
taşıtların geçebilmesi için bu ölçüde yapılmıştır. 

Nakledilen mallar miktarı da aynı nispette 
587 milyon ton - kilometreden 2 milyar küsur 
ton - kilometreye yükselmiştir. Keza 1949 da 1 
milyar 163 milyon olan yolcu - kilometre miktarı 8 
milyar 78 milyon yolcu - kilometreye yükselmiş
tir. 

Yollar üzerinde gelip geçen vasıtalar gözle 
görülür. İstanbul'dan Ankara'ya, oradan Kon
ya'ya giden vasıtaların nasıl süratle artmış oldu
ğu gözden kaçamaz. (Sağdan, «bunlar nedir» se
si) Bunları zatıâliniz takdir edebilirsiniz. 

Sonra bahsedilen bu fon, memleket dâhilinde 
vâsıl olmuş olduğu fiyata nazaran bu ithalâtla 
karaborsa tesis etmemek için konulmuştur. Kal
kabilir, fikirlerine bir noktada ben de iştirak ede
rim. Fakat illâ vergi ve fon almıyor diye yollar 
lüzumsuzdur denemez. 

Ondan sonra; ben arkadaşımı insaflı da gö
rürdüm. Başvekil hakkındaki «imarcı, enerjik, 
medeniyetçi ve çalışkandır» sözüne sadık kala
cağını zannederdim. Geliyorlar; «iş hanı yaptırı
yorlar, otel yaptırmıyorlar» diyorlar. Siz iş ha
nı yapılan yerin eski halini unuttunuz mu? Böy
le bir mezbeleliğin ortadan kalkması Ankara 
imarının şartı değil midir? Yoksa orası evvelki 
vaziyette bırakılmalı mı? Bunlar sizin pek iyi 
takdir edeceğiniz hususlardır. Siz uyanık fikir
lisiniz, insaflısınız. Gerek Ankara'da, gerek İs
tanbul'da girişilen imar hareketlerini elbet tak
dir edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar; Halil Sezai Bey diyor 
ki ; bu işler 1923 senesinde yapılan işlerdir. Hat
tâ söylemeye lüzum yok ki, 1923 ten evvel de, 
belki 1870 den evvel de saltanat devrinde yapı
lan işler vardır. Saltanat devrinde de demiryol-
lar, yollar, köprüler yapılmıştır. Ama hükümet
ler arasında bir dinamizm farkı vardır. Hiçbir za
man Saltanat hükümeti Cumhuriyet hükümetleri 
ile kıyaslanamaz. 

Cumhuriyet hükümetleri devrindeki eserler 
muvacehesinde, eğer onların da bir sözcüsü ol
saydı diyebilir mi idi ki, Cumhuriyet devrinde 
yapılan işler Saltanat devrinde yapılan işlerden 
daha azdır. Keza Halk Partisi sözcüsü de diye
bilir mi, Halk Partisi devrinde yapılmış olan 
işler Demokrat Parti devrinde yapılanlardan 
daha muazzamdır. Bir memleketin tealisi bakı
mından bu işler devirden devre artmalıdır, art-
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maktadır ve yapılan işler eski devre ait insan
lar için de faydalıdır. Halk Partisi zamanında 
yapılan işler eğer Demokrat Parti zamanında 
iki üç misline çıkarılmışsa bundan istifade ede
cek olan yalnız Demokrat Partililer değildir, 
bütün Türk Milletidir. 

Şunu da söyliyebilirim ki, ne zaman olacak
tır, bilmiyorum ama, günün birinde yeni bir 
parti iktidara geçecek olursa, - ki bu demokrasi 
tarihinin tabiî bir icabıdır - o parti de Demok
rat Partinin yaptığı işlerden daha fazla yapmak 
istiyeeektir. Bugünden temenni ederiz ki, bizim 
yerimize gelebilecek olanlar bizim yaptığımızdan 
fazlasını yapmak imkânına sahibolsunlar. İşte 
hâdiseler meydanda, Ziraat sahasında, sanayi 
sahasında meydana gelen eserler ortada. 

Bizim Devlet gelirlerimiz hiçbir suretle va
tandaşa yeni vergi yükü tahmil etmeden elde 
edilmektedir. Hattâ o kadar ki, hepiniz takdir 
edersiniz, alınmasını muvafık gördüğünüz, me
selâ Zirai Mahsuller Vergisi dahi henüz ele alın
mamıştır. 

Vergi hususunda 1950 den önce be§ lira, on 
lira gibi bir meblâğı ödiyemeyip lıapsanelere 
düşen vatandaşların sayısı on binleri, yüz bin
leri buluyordu. (Sağdan, gürültüler) Fakat 
bugün bunu tasavvur etmek dahi mümkün mü
dür! 1950 den önce vatandaşların kazancı o 
kadar cılızdı ki bu vergiyi ödemek kudretleri 
yoktu. Ama, bugün bunun beş on mislini kaza
nıyorlar ve bu vergiyi ödemektedirler. 

Bugün Yol Vergisi de alınmıyor ve C. H. 
P. devrinde mevcudolan vergilerin birçoğu kal
dırılmıştır. Demek ki, bizim vergilerimizde in
kişaf, vergi miktarının, vergi adedinin veya 
vergi nispetinin arttırılması şekli de yapılmış 
bir inkişaf değildir, millî geliri, zirai geliri in
kişaf ettirmek suretiyle elde edilmiş bir leza-
yüttür. Bu bir idarenin ekonomik olarak salim 
bir yolda yürüdüğünü gösteren en mühim bir 
delildir. 

Şimdi, bendeniz başladığım gibi bitireceğim: 
Memleketimizde yapılmış ve yapılmakta olan 
bütün işleri, Halk Partili vatandaşlar da dâhil, 
bütün vatandaşlar görmekte, şükranlarını arz 
etmektedirler. Devlet dairelerinde Halk Par
tili vatandaşlarla karşılaştığımız zaman onlar 
bu işler yapılmadı demiyorlar, ama burada on
ları temsil edenler yapılmadı diyorlar. Görülü-
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yor. ki, aldıkları reyleri de temsil kudretinde 
değillerdir. (Soldan, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, Halk Partili vatandaş
lar, Demokrat Partili bütün vatandaşlar, hattâ ı 
hiç partisi olmıyan vatandaşlar, yapılmış olan 
işleri görmekte ve kendilerine getirmiş olduğu 
faydayı müdrik bulunmaktadırlar, müteşekkir
dirler. Eğer bizim partimize birtakım akımlar 
oluyorsa ve siz de bundan şikâyet ediyorsanız, 
biliniz ki bunun sebebi inkarcı zihniyetinizdir. 
Bunu anlamak lâzımdır. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar) Bu zihniyette devam ettiğiniz müd
detçe, sizin partiden bizim partiye olan akımlar 
da devam edecektir. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, görüşülen 
birçok meseleler buraya tekrar tekrar getiril
mektedir. Meselâ Devlet varidatının ne şekilde 
inkişaf ettiği, nerelere harcandığı, nasıl mu
rakabe edildiği ve edilmekte olduğu, hepsi gö
rüşülmüştür. Şimdi Halil Sezai arkadaşımızın 
gelip de bizim masraflarımızda murakabe yok
tur demesi doğru bir şey midir? Bir hindiyi 
25 liraya satmalacaklarına 50 liraya satmalı-
yorlarmış, bunun için barajın maliyeti yükseli-
yormuş. Baraj maliyetine hindinin girdiği hiç işi
tilmiş midir? (Soldan, gülüşmeler) Bu kadar 
gülünç delillere mi kaldılar artık? Eğer bu işle
ri böyle müdafaa edeceklerse ellerinde hiçbir 
koz kalmadığı anlaşılıyor ve hakikaten ellerinde 
hiçbir koz da kalmamıştır muhterem arkadaşla
rım. (Soldan, şiddetli alkışlar) 

REİS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) -— Muhterem arkadaşlar, sadece bir
kaç cümle ile cevap arz etmek için kürsüye gel
dim. Çünkü, bütçenin heyeti umumiyesinin tak
dimi münasebetiyle ilk gün 3 saat ve bilâihara, 
tenkidlere cevap arz etmek içlin de 4 saat konuş
tum. Bir arkadaşınım temas ettiği gibi, Halil Se
zai Erkut arkadaşımız, galiba bütçenin heyeti 
umumiyesinde konuşmak için hazırlanmış, fakat 
sıra gelmediği, yahut unuttuğu için okumak fır
satını bulamadığı yazısını şimdi çıktı, Maliye Ve
kâleti bütçesinde ökuyuverdi. 

Eskiden radyoda daldan dala diye bir saat 
vardı. Adı üstünde, içinde her cins mevzu bulu
nurdu. Onun gibi, Halil Sezai Erkut faa nereden 
başlayıp nerede bitireceğini kendisi de kestire-
anedü. Türk maliyesinden bahse girdi, hindi mu
bayaasından bahsederek çıktı. Onun için konuş-
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.rnaoıın ciddiye alınıp oevap verilecek tarafı yok
tur. Sadece bir iki noktaya cevap vereceğim. 

İlık evvelâ konuşmalarında, Maliye mensupla
rına taMirfcâr duygularını esirgememiş olan 
Mazhar Şener, İbrahim Sevel ve diğer arkadaşla
rımıza bu vasile ile teşekkürlerimi arz ederim. Ma
liye mensupları cidden takdirlerinize lâyık bir şe
kilde, geceyi gündüze katarak, Bütçe Encümenin
de bir arkadaşımızın tavsif ettiği gibi, Devlet ge
misinin kazan dairesinde, çalışmaktadırlar. Onun 
için bu vesile ile samimî hislerini, sıcak duygula
rını izhar eden arkadaşlarıma teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Halil Sezai Erkut arkadaşımızın bir iki nok
tası var, bunlar hakkında birinci ve ikinci konuş
malarımda cevap arz ettim, israfil harcamalar, 
diyor, Halil Sezai Erkut. Bendeniz Halk Partisi 
mebuslarının bugüne kadar zamlara hep el kal
dırdıklarını gördüm. Bütçe Komisyonunda da 
öyle, Meclis Umumi Heyetinde de öyle. Konuş
mamda arz etmiştim, Halk Partisine mensubolan 
mebusların 1958 yılı içlinde teklif ettikleri mas
raf kanunlarının yıllık portesi 195 milyon lira
dır. Bir taraftan israf der, söylerler, bir taraftan 
da masraf kanunları teklif ederler. 

Esat Mahmut Kanakurt arkadaşımıza gelince, 
Esat Mahmut Karakurt arkadaşımız, «Takdir 
edersiniz ki» diye söze başlayınca zannettim ki, 
Maliyeden bahsedecek. Halk Partisine mensup 
mebus arkadaşlar bahisleri, konuşma mevzularını 
şaşırmışa benziyorlar. Mevzulara- nereden girip, 
nereden çıktıkları belli değil. Evvelâ şunu söyli-

,3'eyim, affedersiniz, merkep yolları dediler. Bu 
merkep yolları kendi zamanı idarelerine ait bir 
tapirdi, bugün merkep yolu diiye bir terim kal-
•mamıştır. Zira bugün, en ileri medeni memleket
lerdeki standartlara uygun karayollarına kavuş
muş bulunuyoruz. Bu yollar üzerinden merkepler 
gitmiyor. İlk günkü konuşmalarımda dedim ki, 
1950 de ne tesviye ve ne de kaplaması mevcud-
olmıyan ancak en iptidai münakale vasıtalarının 
izlerinden meydana gelen yollar mevcut idi. Bun
lara patika derdiniz. 

Bugün öyle mi? Sonra bir noktaya daha temas 
edeyim. Halk Partisinin yaptığı şu şu işlere, şu
nu şunu, .1950 den sonra ilâve ettiniz diyor. Doğ
ramımı isterseniz bu söze gülmek lâzım. Neden? 
Dört şeker fabrikasını 17 fabrikaya çıkarılmasına 
ilâve denmez. 4 çimento fabrikasının 20 fabrika
ya çıkarılmasına ilâve denmez. Karabük tesisle-
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rinde çelik kapasitesi 10 misline çıkarılmaktadır. 
Buna ilâve denmez. 

Tâ Devri Saltanattan kalma çeşmeler, sular 
dâhil, 8 bin köyde içme suyu varken, bugün 32 
bin köye içme suyu getirilmiştir. Buna ilâve den-
jnez. Bu bizim yaptıklarımıza ilâve denmez, o 
mevzuun yenibaştan ele alınması, yeniden yapıl
ması, yeniden tesisi denir. Çelik istihsal kapasi-
fbasi on misline çıkarılırsa buna, Karabük tesisle
rinin yeni ölçülere göre yenibaştan kurulması 
denir. ilâve şuna denir : Bir mevzu 8 binden 9 
bine çıkarsa buna ilâve denir. 48 bin kilometrelik 
yola ilâve mi denir? Bir defa yol anlayışı değiş
miştir, yol mefhumu değişmiştir. Sizin yol dedi
ğiniz şeyler tarihe karıştı. Sözü uzatmamak için 
bu şekilde konuşuyoruz. Yoksa saatlerce sadece 
yol mevzuu üzerinde size ders vermek ınıümkün-
ıdür.. Bizim zamanımızda yol anlayışı değişmiştir, 
inşaat telâkkisi, tarzı değişmiştir. Maliyemiz iyi 
çalışmış, bütçeyi şu kadar da devraldı, şu kadar 
ilâve yapmak imkânını buldu, denetmez. Bizim 
işlerimizin, rakamlarımızın sözlerinizle alâka ve 
münasebeti yoktur; Demokrat Parti bu memleke
tte yeni bir anlayış, yeni bir zihniyet ve yeni bir 
tutum tarzı getirmiştir. Bu yeni zihniyetin, bu 
yeni anlayışın, bu yeni tutum tarzının mazi ile, 
Halk Partisi zamanı ile hiçbir alâkası ve münase
beti yoktur. Biz eski anlayış ve eski tutu/m tarzı 
ile gitseydik, muvaffak olamazdık. 

Biz zamanlarının zihniyetini, tutumunu bir 
ikenara bıraktık. Yeni ve medeni bir anlayışla işi 
ele aldık. Hangi işe baksanız hepsi öyle. Köprü 
işi de öyle. Sinan zamanından kalma köprüler de 
14 bin metre uzunluğunda 289 köprü devraldık. 
Bugün köprü uzunluğu 52 647 metreye ve sayısı 
da 1 323 e yükselmiştir. Buna ilâve mi denir? 

Esat Mahmut Karakurt'a şunu söyliyeyim; af
federsiniz, söylediğiniz şekilde yolların üzerinde 
merkepler geştü güzar etmiyor. 

Esat Mahmut Karakurt arkadaşımız bir nok
tayı ele alır; gayet yüksek sesle feryadedereesi-
ne konuşur, sanki mühim bir şey söylüyormuş 
zannedersiniz. Bu yolların üzerine nakil vasıta
sı lâzım diyen Karakurt, biraz tetkik etmiş olsa 
idi, birinci kota ile, ikinci kota ile, üçüncü kota 
ile, dördüncü kota ile motorlu nakil vasıtalarına 
ne tahsisler yapılmış? Lâstik, yedek parça için ne 
tahsisler yapılmış? Motorlu nakil vasıtalarına bi
rinci kotada sekiz milyon dolarlık, ikinci kotada 
20.7 milyon dolarlık, üçüncü kotada 29 milyon 
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dolarlık tahsis ve transfer yapılmıştır, ikinci ko
tadan itibaren yedek parça ithali liberasyona tâ
bidir. Bugüne kadar yedek parça için 30 ıpilyon 
dolara yakın transfer edilmiştir. Lâstikteki vazi
yet de aynen böyledir. Esat Mahmut Karakurt 
lâstik ithalâtçılarının lâstikleri taksitle satmakta 
olduklarını duymuyor mu? 

Fon meselesine gelince, fon alınmasına imkân 
veren kanun da sizin zamanınızda çıkmıştır. Fon 
ihdası Millî Korunma Kanununun 27 nci madde
sine tevfikan olmuştur. Spekülâsyonu önlemek 
için alınmış bir karardır. 

Yirmi bin liraya bir tenezzü'h arabasını alan 
adam derhal akşama 40 bin liraya başkasını dev
redebilir. Biz bu otomobilleri spekülâsyon yapıl
ması için ithal etmiyoruz. Onun için muayyen bir 
zamana kadar bu fon alınacaktır. Kanunda da 
bu maddenin yer almış olmasının maksadı bu 
arz ettiğim misal şeklindeki muameleleri önle
mek içindir. 

Esat Mahmut Karakurt diyor ki, neden otel 
yapmıyorsunuz da iş hanı yapıyorsunuz? İlâhi 
Karakurt... Şu otelciliğin, otelciliğin de Demok
rat Parti zamanında bu memlekette meydana 
getirildiğini siz bilmiyor musunuz? Hiltonla baş-
lıyan bu otelcilik endüstrisinin bu memlekette 
iktidarımız zamanında geliştiğini bilmiyor musu
nuz? Emekli Sandığı, halen Hiltonun mevcut 300 
odasına, kâfi gelmemesi sebebiyle 150 oda daha 
eklemektedir. Yine Emekli Sandığı Tarabya'da, 
izmir'de ve Ankara'da yeni yeni oteller inşa et
tirmektedir. Ankara'da yapılacak 19 katlı ote
lin maketini görmediniz mi? Bundan başka arka
daşımız iş hanlarının lüzumsuz olduğunu söylü
yor. Emekli Sandığının Ulus'ta yaptırdığı iş ha
nının 145 tane dükkânına 8 bin talip vardır. Bu 
»dükkânlar nasıl tevzi olundu diye bir de sual 
takriri verdiniz. Bir taraftan Karakurt'un, iş ha
nı değil otel yapınız diye yaptığı konuşmaya, 
diğer taraftan şu 8 bin talibe bakınız. 

Sonra, çok temas edildi: Emekli Sandığı gay-
rimenkule nasıl para yatırır diye. Arkadaşımız 
bunu bilmiyor galiba. Emekli Sandığının 5434 
numaralı Kanunun 27 nci maddesinin (A) fık
rası, Sandığa, sermayesinin % 40 ını gayrimen-
kule yatıımak mükellefiyetini tahmil etmiştir. 
Sandık şurada, burada birer apartman almaya 
uğraşacağına gayet iyi bir tutumla, gayet iyi bir 
sistemle, büyük oteller, büyük iş hanları yaptır
mak yoluna gitmiştiTk. Hem memleketin ihtiya-

526 



t: il .56.2, 
d olan bu tesisler yapılmakta ve hem de bun
lar «sandık için iyi bir gelir getirmektedir. Bu 
büyük gayrimenkulıler, vâzıı kanunun dahi he-
sabetmediği nispette gelir getirmekte, bu su
retle Emekli Sandığı rantabl birer gayrimen
kul elde etmektedir ve elde edecektir. Bugün 
yatak sayısı iki bine yakın oteller yaptırıyor 
Emekli Sandığı. 

Siz geleceksiniz, kırk yılda bir tenkid yapa
caksınız; bu işlerde, bu vazifelerde çalışanlar, 
mesuliyet deruhde edenler, bu büyük tesisleri 
kurarken, «mahiyetini, gelirini hesab etmezler 
mi zannediyorsunuz? Vazife başında bulunan
lar, kanunların ruh ve maksadını yerine getir
meyi düşünmezler mi zannediyorsunuz? Sizin 
için kol'ay. Çıkarsınız kürsüye, tetkiksiz, tah-
kiksiz bir tenkid yapar, çıkar gidersiniz. Bu 
tesisler süs ve ziynet için yapılmış şeyler de
ğildir. Bunların hapsi hesaba ve kitaba nıüste-
niddir. 

Daha fazla uzatmıyacağım. Halil Sezai Er-
kut konuşmasında; C. H. P. tasfiye edildi di
yorsunuz; halbuki edilmedi diyor, ilâhi Halil 
Sezai Erkut, Halk Partisinin bir mum yibi sö
nüp erimekte olduğunu görmüyor musunuz? 
(Sağdan; 'gülüşmeler) Onun içindir ki, bütçe
nin heyeti umumiyet üzerindeki tenkidlerinize 
cevap verirken, «izlere hitaben, kendi parti teş
kilâtı ile dahi irtibatı kesilmiş bir avuç Halk 
Partili grupu olarak burada kaldığınızı ifade 
ettim. Bunu «sizler de pek iyi bildiğiniz halde, 
bir mum gibi erimekte olduğunuzu, sönmek 
üzere bulunduğunuzu gördüğünüz halde C. H. 
P. tasfiye edilmedi diyorsunuz. Millet tam tas
fiyeyi yapacaktır. (Soldan; alkışlar) 

REÎS — Mığırdıç Şellefyan. 
MIĞIKDIÇ ŞELLEFYAN (İstanbul) — 

Mufhterem arkadaşlarım, hakikaten Maliye Ve
kâleti bütçesini bir vodvile çeviren Esat Mah
mut Karakurt'ıı tebrik ederi'm. Bir memleket 
yolunun üzerinden illâki otomobil geçirmeye 
merakı dan bu arkadaş bilmelidir ki, her şey
den evvel bu «nemleket yollarc otomobiller için 
değil, kamyonlar için yapılmıştır. Eşya taşıyan 
vasıtalar, emtia taşıyan vasıtalar bu memle
ketin iktisadiyatında 'mühim rol oynıyacaktır. 
Kamyonlardan fon parası alınmaması bu gaye
ye en güzel hizmet 'eden bir tedbirdir. 

Mahmut Bey bu otomobil meselesinde te
hevvüre kapılarak, bağırıp çağırdılar. Her hal-
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de buna sebep grup arkadaşlariyle olan otomo* 
bil meselesinin bir reaksiyonudur. (Soldan; gü* 
İtişmeler) 

Bir otomobilden fon alınması tmeselesi bir 
lüks telâkki edilmektedir. 1946 - 1Ö47 senele
rinde Almanya yollarında dolaşanlar pekçok 
kamyonlara rastlamışlardır. Otomobil sonra ge
lir. Türkiye iktisadi durumu itibariyle evveli 
kamyon ve otobüse muhtaçtır. Bu fonu Hazine 
onun için otomobilden alacaktır. Bu fonu vere-
miyecek durumda olanlar otomobile binmesin, 
otobüsle seyahat etsin, trenle seyahat etsin, 
tayyare ile seyahat etsin efendiler. 

Sonra bu ana yollar yapılmış da nakil va
sıtaları geçmiyormuş. Yani ne demek istiyor
lar; «Vapuru yola çıkaralım da istim sıonra 
gelsin. Harbe gidelim barut ısonra gelsin», mi 
demek isterler? Bunları ancak bir vodvil ile 
tavsif edebiliyorum. Başka tâbir yoktur. 

Karakurt arkadaşımız hakikaten ya dil bil-
miyen yahut sesini ayar edemiyecek kadar ku
lağı tedaviye muihtacolan bir adam olduğunu 
ispat etmiştir. 

Efendim, Halk Partici sözcüsü birçok borç
larımızı çocuklarımızın ödemek mecburiyetinde 
kalacağını ve bu kadar büyük borçların altın
dan nasıl kalkacağımızı soruyor. Bu borçları 
hiç birimizin çocuğu ödemiyecektir. Bu borç
lan ödiyeeek olan yapılmış olan tesislerdir. 
Bunlar yalnız borçlarımızı ödemekle kalmıya-
cak aynı zamanda memlekete dolar getirecek 
refah getirecektir. (Soldan; alkışlar) Bu mev
zular Bütçe Encümeninde görüşülürken Halk 
Partili arkadaşlar nedense çok daha samimî bir 
hava içinde görüşürler, fakat sonra Umumi He
yete kademe kademe gelirler ve daha hızlı bir 
tempo ile tenkid ederler. Dışarı çıktılar mı he
le mitinglerde sanırsınız ki, Bütçe Encümenin
de bulunan Halk Partili arkadaşlar birer kara 
gözlük takmışlardır. Meclis dışında hepsinde 
birer kara gözlük! Ama biz eminiz ki, bura
dan çıkınca evlerine bizim yaptığımız yollardan 
gidtrler, evlerinde otururlar, bizim yaptığımız 
fabrikanın şekerinden şekerleme yerler ve her 
Türk gibi onlar da bu yapılanlardan iftihar 
duyarlar. Sadece bu teselli bile kâfi iken ne
dense üzücü bir ruh haleti içinde çırpınııiar. 
Çok şükür halkın kahir ekseriyeti bizimle be
raberdir, bize emindir. Biz de sonuna kadar 
vazifelerimizde devam etmekten hiçbir zaman 
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fariğ olmıyacağız. Maruzatım bundan ibarettir. 
(Soldan; alkışlar) 

FBTHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Nizamna
meye ademiriayet ve usul hakkında söz isti
yorum. 

REİS — Buyurun. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, grup sözcülerinin sözleri parti
lerini ilzam eder. Mebuslar kendi adlarına ko
nuşulurken grup sözcüsü gibi göstermek grupu 
tenkide kalkmak C. Hl Partisinin şiarı değildir. 
Bu bakımdan kendi fikirlerini söylemiyor, 
gruplarının görüşünü ifade ediyor. Bu kürsü
den konuşan Vekil Bey, Behzat Bey bunu bil
meden muayyen bir arkadaşımızın tamamen 
şahsi olan.. (Soldan, «Nizamname ile alâkası 
yok» sesleri) 

REİS — Fethi Bey, usul hakkında konu
şunuz. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Reis Bey, 
bu şekilde konuşanlara ihtar etmek sizin vazi-
fenizdir, benim değil. Nizamnamenin madde
sinde yazılıdır. Sözcüler grupları adına konuşur 
ve mebus bunun dışında serbesttir. Böyle bir 
konuşma sırasında meselenin bu türlü olduğunu 
IReisvekili arkadaşlarımızın ikaz etmesi lâzım
dır. Bu itibarla ben rica ediyorum, demokra
tik bir idare ile çalışmak istiyorsak, bu ikazı 
yapmasını Rein Beyden rica ederim müzakere
leri' buna göre idare etsin, arkadaşlar. 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum efen
dim. 
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kiline verilmeksizin geldiğinden, iktidardan 
bir mebus konuşturuyor. Bu suretle Nizamna
meye uygun bir tatbikat belki hâsıl olur ama. 
sizin, vicdanlarınız bu tatbikat tarzına razı 
olur mu? Birtakım tenkidler mesnetsiz kaldı. 
Burada tenkid edildi, mesnedi yok. Arzu et
mezsiniz, bir kısım tenkidlerin tarihi tahrifat 
yapılarak ileri sürüldüğünden vesikalarını i t 
tirip söylijyelim. 

Bu bakımdan rica ediyorum, hükmü millet 
verecek arkadaşlar; vatandaşların salim oir 
karara varabilmesi için iki tarafın görüş
lerinin ne olduğunu bilmesi lâzım. Bu insafın 
da icabıdır arkadaşlar. 

Rica edeceğim, kifayeti kabul etmeyin, söz 
alan arkadaşlarımız da konuşsunlar. Gerek Ma
liye Vekili ve gerekse Bütçe Komisyonu söz
cüsü burada iradetmiş oldukları nutuklara, kar
şılık, hakikatlerin böyle olmadığını öğrenmek 
inkânını bulsunlar ve müzakereler daha salim 
bir şekilde cereyan etsin. 

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

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmv 
yenler... Kabul edilmiştir 

F . Lira 
.01 Vekü tahsisatı 12 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

201 Maaşlar 74 094 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 13 365 255 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 967 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 5498 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 3 052 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 5 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Riyasete 
Müzakereler kâfidir. Kifayetin reye vaz'ını 

arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Sedat Çetintaş 

REİS — Buyurun Fethi Çelikbaş, kifayet 
aleyhinde. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhrerem 
arkadaşlar, kifayet alyehinde söz istememin 
sebebi şudur : Demin bir noktaya temas ettim. 
C. H. Partisinin sözcüsünü tenkid eden arkadaş
larımız birçok konularda mevzuun dış'na çık
mışlardır. Ve bu yetmiyormuş gibi yürütülen 
taktik tarzı da şudur: Sonuna doğru muhale
fetten bir mebus konuşuyor, arkasından Bütçe 
Encümeni sözcüsü konuşuyor, Hükümet de ce
vap veriyor. Bunun arkasından söz miller ve-
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209 
Lira 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
.maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

218 4910 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

219 Makina servisinde mesai saati 
dışında çalıştırılacaklara veri
lecek ücret 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

220 6995 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tahsisat 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daieleri büro masraf
ları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir'. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

307 Harcırahlar 
REİS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 

5 861 653 

4 200 

1 392 000 

F. 

309 

310 

401 

403 

407 
25 000 

701 600 

1 025 000 

3 670 000 

3 500 000 

3 645 000 

550 000 

150 000 

10 748 750 : 423 

408 

417 

418 

419 

420 

422 

harcırahları 
REÎS ~- Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Elçilikler maliye müşavirlikleri 
ve mümessillikleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hazine muameleleri masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî mülkler muameleleri mas
rafları 

REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
4353 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin gerektirdiği mas
raflar 
3242, '5254 ve 6182 sayılı ka
nunlar gereğince tohumluk iş
leri için T. C. Ziraat Bankasına 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
5420, 5826 . ve 6093 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak öde
meler karşılığı 
REÎS'— Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
670 000 

34 000 

393 000 

1 485 000 

60 000 

19 000 000 

805 000 

1 553 000 

25 826 150 

1-560 000 

680 000 

40 084 700 

400 000 
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426 

446 

447 

450 

451 

452 

456 

460 

476 

478 
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Devlet binalarının yangma 
karşı emniyeti ve yangından 
korunma masrafları 
BEÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

istihbarat arşivlerinin kurul -
masiyle ilgili her çeşit masraf
lar 
BEİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
6805 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

25.2 
Lira 

200 000 

125 000 

100 000 

7126 sayılı Kanunun 37 ne i 
maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 1 000 0O0 
RElS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 183 070 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın masrafları 475 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 200 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Düşünülmiyen masraflar 100 000 
kEjS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
İhtiyat tahsisatı 400 000 
R$ÎS -~ Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kurs ve okullar umumi mas
rafları 1 050 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

3025 sayılı Kanun gereğince 
Denizcilik Bankasının Van Gö
lü işletmesi zararları karşılığı 949 233 
RElS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Muhasebe makinalannm her 
türlü bakım masrafları 30 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 210 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 

603 Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğüne yardım 2 153 280 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

604 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
yardım 1 928 984 
REÎS — Kabul edenler... Etnıt-
yenler... Kabul edilmiştir. 

605 Ankara Üniversitesine yardım 37 136 252 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

606 İstanbul Üniversitesine yar
dım 28 053 433 
REİS — Kabul edenler... JB-tıııi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

607 istanbul Teknik Üniversitesi
ne yardım. 16 114 387 
REÎS — Kabul edenler... Etnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

609 5539 sayılı Kanunun 20 ueî 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne yapılacak 
ödemeler 26 186 250 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar; bu fasılda bir tarihî hakikati tesbit 
için söz aldım : 5539 sayılı Kanun Karayolları 
Umum Müdürlüğünün teşkilâtına dair kanun
dur, 1950 yılının ilk aylarında çıkmıştır. Tür
kiye'de kara yollarının ele almışının, demin çok 
söylendiği için, kısaca resmî vesikalar üzerinden 
seyrini tesbit edeceğim ve huzurunuzdan ayrı
lacağını. Hakikaten yalnız yollan değil, fakat 
bütün bu münakale ve muhabere şebekesini bu 
memleketin kalkınmasında bir sistem olarak ele 
almak zarureti aşikârdır. Şu elimdeki vesika 
1949 yılının başında Dünya Kalkınma Bankası
nın, Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası
nın Türkiye Hükümetiyle biliştirak fianse etti-
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ği heyetin raporudur. Barker raporu diye anı
lır. Bu raporun karayollarına aidolan 146 ncı 
sayfasının ikinci paragrafını huzurunuzda oku
yacağım : 

«1947 senesinden beri Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti, önce Amerikan Askerî Yar
dım Heyeti vasıtasiyle ve .daha sonra da Eko
nomik İş Birliği İdaresi kanalı ile karayolları 
kalkınması için Türkiye'ye 56 milyon lira civa
rında yardım ve ikrazlarda bulunmuştur. Bu 
devre zarfında Birleşik Devletlerin Federal 
Amme Yolları Dairesine mensup hususi bir he
yet Türkiye'de kalarak karayolları çalışmala
rının organizasyonu ve idaresine dair tavsiye
lerde bulunmuş ve personelin yetiştirilmesine 
gayret etmiştir. 1950 yılı başlarında Ulaştırma 
Bakanlığında (Nafıa Vekâleti olacak) bir Ka
rayolları Genel Müdürlüğü ihdas olunmuştur.» 

REİS — Vaktiniz tamam. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Müsaade 

ederseniz şu kısmı bitireyim. 
«Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerinin 

yardımı ile, 1949 senesinde her biri üçer senelik 
üç safhaya ayrılmış bulunan dokuz senelik bir 
karayolları kalkındırma programını meriyet 
mevkiine koymuştur. Bu program 23 bin kilo
metrelik bir millî karayolları sistemidir. Bu 
programlar iyi bir şekilde tevzin edilmiştir. 
Teknik bakımdan sağlamdırlar ve bunların Tür
kiye'nin karayolları kalkındırma plânlarının 
mesnedi olmakta devam etmesi lâzımdır..» 

Tarih 1950 den evveldir ve tarihleri olsun 
Yüksek Meclisin huzuruna doğru olarak getir
mek icabeder. Bu hususu belirtmek istedim efen
dim. 

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

GİN (İzmir) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Fethi Çelikbaş arkadaşımız bizim aramızda bu
lunduğu zamanki mütalâaları... 

FEHHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ne alâka
sı vari. . 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (Devamla) — AJâkası var, çünkü o za
manki mütalâalarımız malûm! Zaten hakikat da 
malûm ya. 

Şimdi arkadaşımız tamamen hükümsüz kal
mış olan vesikalarla ihticacetmeye çalışıyorlar. 
Barker raporunun verildiği zamandan bugüne 
kadar geçen zaman ve vâki tatbikat bu rapo-
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run memleketin kabiliyetleri hakkında ne ka
dar fikirler ihtiva ettiğini açıkça göstermiştir. 
Şimdi burada Barker raporuna istinadederek 
Demokrat Partinin bugüne kadar yapmış oldu
ğu işleri Halk Partisine bağlama yolunda bir 
iddiaya girişiyorlar. 

Halbuki iktidarı devraldığımız zaman kara
yolları normal standardına nazaran son derece
de dar olmak üzere 10 bin kilometreye yakın
dır. Şimdi ise bu miktar evvelkinin kat kat üs
tüne çıkmıştır. Maliye Vekilimizin izah ettiği 
veçhile, Devlet standardına göre yapılmış olan 
yollarımızın uzunluğu 48 000 kilometreyi bul
muştur. Eskiden yapılmış olan 10 000 kilometre
lik kötü yolu bu Devlet standardına göre ya
pılmış olan 48 000 kilometrelik yolla yan yana 
koyarak bundan C. H. P. ne bir şeref hissesi 
çıkarmak mümkün müdür arkadaşlar? 

C. H. P. ne göre, Barker raporundan bir 
mevzu çıkarmak ve bu mevzudan köy yolları
nın ciddiyet kesbettiği D. P. devrindeki başka 
işleri de inkâr etmemek lâzımdır. 

Aksi takdirde C. H. P. nin Türkiye'nin iki 
numaralı raporu olarak ele aldığı Baade rapo
runda dendiği gibi, «Muhteşem bir yol şebekesi
ne kavuşamaz ve bu yol şebekesi sayesinde en 
ücra köylere kadar ulaşmak imkânını bulamaz
dık. Yani eski tempo ile gitseydik, Baade rapo
runda ifade edilen bu bütün köylere vasıtaları 
ulaştıran ve bütün köylerle münakale imkânını 
meydana getiren, Türkiye'nin kırk bin köyü ve 
şehirleriyle irtibatı bu hale getiren muhteşem 
yol şebekesi» asla meydana gelmezdi. 

Şunu kendi hesabımıza iftiharla ve Halk 
Partisi namına hüzünle kaydedirz ki, Türkiye'
nin bu «Muhteşem yol şebekesi» nin kurulma
sında Halk Partisinin hiçbir iftihar payı yok
tur, arkadaşlar. (Soldan, alkışlar) 

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

arkadaşlar, bu konuda uzun yıllar bir ilim mü
essesesinde çalışmış bir arkadaşınız sıfatiyle der
hal beyan edeyim ki, her hangi bir heyet huzu
runda bu meselelerin tetkik edilmesini bendeniz 
cidden arzu etmekteyim. Bu şahsi görüşüm, 
bir parti görüşü değildir. 

Amerikan yardımı başladığı tarihten; iti
baren, ben mebus olur olmaz toprağı bol olsun, 
Türkiye'ye gelmiş bulunan Amerikalı Willi-
ams'la birlikte 1950 yılında bütün Türkiye'yi 
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dolaşmış bir arkadaşınız olarak ifade ediyo
rum, ezbere konuşmuyorum, 1950 yılında teş
kilât kanunu çıkmıştı. Yine bu yılda Halk Par
tisinin bütçede bu mevzuu nasıl ele aldığını 
Bütçe Komisyonundaki raporundan okuyayım 
ve bu suretle kimin tarihi inkâr ettiği, kimin 
kabul ettiği ortaya çıksın. Bunları bırakalım, 
tarih hükmünü versin. Fakat Behzat Bilgin'in 
şu beyaniyle nasıl tezada düştüğünü ifade sure
tiyle tarih huzurunda tescil ettiriyorum. 

1950 de Günaltay Hükümetinin Bütçe Ko
misyonunun Raportörü şunları yazıyor : «Ko
misyonun yüksek malûmu olduğu üzere Hükü
met memleketin yol işlerini esaslı surette ele al
mış ve 23 bin kilometre uzunluğundaki yolun, 
üç devreye ayırmak suretiyle, 9 senede ikmalini 
programa bağlamıştır. Programı tahakkuk et
tirmek için 3 kaynaktan istifade edilmektedir. 

1. Bütçeye konan ödenek, 
2. ' Vilâyet bütçelerine konan ödenekten 

% 15 nispetinde alman hisse, 
3. Marshall plânı ile sağlanan kredi.» 
Devam ediyor : 
«Askerî yardım Marshall yardımından isti

fade edilmek suretiyle Amerika'dan getirilen yol 
malzemesinin yol inşaatı işlerinde çok faydalar 
ve kolaylıklar sağlamakta olduğu ve ezcümle 
sürat bakımından zamanı üçte bire, maliyet ba
kımından masrafı yarıya indirdiği ve kalite ba-
kmundan da daha sağlam ve dayanıklı olması
nı sakladığı A^erilen izahattan anlaşılmıştır.» 

Arkadaşlar, zaten hakikat şu, Maliye Vekili 
doğru söyledi. Yol tekniği değişti, dedi. Türki
ye'de 1950 den sonra yol mefhumu değişmiş. Ba
kın o doğru. Ama buna 1950 den sonra biz ge
tirdik dediğiniz andan itibaren, doğru olmaz ve 
böyle konuşulmaz. • 

İnsanlar hakikatleri tahrif etmeden, mevcut 
bilgileri zaviyesinden kendilerini müdafaa ede
cek imkânlara sahibolurlar. Bu itibarla benim 
sözlerimde yalan yoktur. Tarihî bir hakikat ol
duğu için aynen okudum. Hâdise tarihe geç
sin, - sizin ve benim, hakkımdaki hükmü tarih 
versin. - (Sağdan bravo sesleri, alkışlar,) 

•BEİS — Ferid Melen. 
FERİT) MELEN (Van) — Muhterem . ar

kadaşlarım; hakikaten- üzüntü ile takibediyo-
rum. Bütçe Encümeni Sözcüsü, bir parti söz
cüsü. değildir. Bütçe Encümeni Sözcüsü encü
mendeki muhalefet ve muvafakatin fikirlerini 
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olduğu gibi temsil etmek mevki ve Vazifesiyle 
mükelleftir. (Soldan «Ekseriyetin fikirleri» ses
leri.) 

BÜTÇE ENCÜJVÎENt MAZBATA MUHAR
RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) - - Ekse
riyetle kabul edilen fikri encümen adına müda
faa eder. 

FERİD MELEN (Devamla) — Ekseriye
tin fikirlerini söyler ekalliyetin fikirlerine de 
yer verir. Bir komisyon sözcüsünün vazifesi 
budur. Fakat o burada daima tarihî hakikat
leri tahrif ediyor. 

Yol mevzuu şudur : Demokrat Parti bu mev
zuda da birçok işlerde olduğu gibi tamamen 
hazıra konmuştur. (Soldan gülüşmeler, bravo 
sesleri, alkışlar.) Dinle, dinle. Bendeniz .me
mur olarak komisyonlarda çalıştım. Kanunu 
Halk Partisi hazırladı, kaynaklarını Halk Par
tisi temin etti, teşkilâtı Halk Partisi kurdu, 
vastıalarmı Halk Partisi getirdi, üç sene zar
fında da on bin kilometrelik yol meydana ge
tirdi ve hazır olarak her şeyi elinize verdi, 
siz de devam ettirdiniz. Bütün rolünüz bun 
dan. ibarettir, hazıra kondunuz. Yapılan şey
ler sadece aradan geçen müddet zarfında 
yapılabilecek şeylerdir. Halk Partisi kalmış ol
saydı bu yolları sizin, sarf ettiğiniz paranın 
yarısı kadar bir para ile yapacaktı. Bundan 
emin ol 1111112. (Sağdan, alkışlar.) 

REly —• Sedat Çetintaş. 
SEDAT ÇETİNTAŞ (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, ne garip tecellidir ki, muhale
fet saflarından gelen arkadaşlar Demokrat Par
ti iktidarının yaptığı ne kadar güzel şeyler 
varsa hep ona hücum ediyorlar. 

Arkadaşlar, Halk Partili bir arkadaş geldi 
«Büyük yollar yapıldı, zevkli oluyor ama, bun
lar ana yollardır, ne olacaktır falan» dedi. 

Arkadaşlar, evvelâ ana yollar yapılır, son
ra kollar gelir. Demokrat Parti iktidarı' bü
tün yurdu, vatan sathım yollarla kapladı ve 
kaplıyacakt'ır da. 

Diğer bir arkadaş geldi dedi ki, «Demok
rat Parti hazıra kosdu.» Size söyliyeyim, ben 
Kop dağından Ziğana dağından geçtim, bili
rim. Vaktiyle'-o dağlardaki, uçurumun altın
dan tekerlekli, araba değil, deve ve hayvan 
seferleri ancak yapılırdı. Bugün oradan nakil 
vasıtaları, motorlu vasıtalar geçiyor. 
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HASAN TEZ (Ankara) — O yolda değişik

li!: yok, ben de geçtim. 
SEDAT* OETÎNTAŞ (Devamla) — Hayır, 

hayır, Erzurum mebusları arkadaşlar bilirler 
bunu. 

Şimdi insafınıza dehalet ediyorum, insafı
nıza müracaat eliyorum : Yapılan şeylerin iyi
liğini hep beraber takdir edelim, hep beraber 
alkışlıyalım. Çünkü bu yurt bizim ve sizindir, 
ay m zamanda bu vatanın çocuklarısınız, ayıp
tı?. 

REİS - R ı z a Tekeli. 
RIZA TEKELİ (Adana) — Muhterem ar-

kşadaşlanm, karayolları yapımı için her yıl 
Maliye Vekâleti bütçesinden ayrılan yardım
larla karayollarına eklenen yollar uzayacağına 
gittikçe kısalmaktadır. 1950 yılında hiçbir şey 
yapılmadı diyen arkadaşımıza o yıl hazırlan
mış olan bütçe gerekçesine lütfen bakmasını tav-
siyo ederim. 

1950 yılında karayollarıria konan • tahsisat 
68 milyon liraydı. Bunun karşısında 666 kilo
metre tesviye, 375 temel, 432 kilometre asfalt 
kaplama, 1 669 me'tre köprü yapılmıştır. 1958 
bütçesine bunun 7 misli yani 496 milyon lira 
karayolları yapılması için tahsisat konmuştur. 
496 milyon, yani 1950 ye nazaran 7 misli faz
la. Hiç olmazsa evvelce yapılanın yarısının ya
pılması beklenirdi. Aynı 'kalmıştır. 

Yâni konan tahsisat karşısında 'meydana ge
tirilen işlerin küçüklüğünü 'tebarüz ettirmek 
için söylüyorum. 7 misli tahsisat karşısında 
köprü yapımı aynı vaziyette kalmıştır. 1 669 
metre yerine 2 175 metre köprü yapılmıştır. 
Halbuki hiç olmazsa iki uııi'sl'i yapılabilirdi. 
Görülüyor ki bütçede tahsisatlar artırılmakta. 
yapılan işler ise gittikçe azalmaktadır'. 

HALÛK TİMURTAS (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar; Maliye Vekâleti bütçesinin bu 
altıncı yardımlar kısmı müzalkere edilirken tak
dir edilir ki buraya mevzu tahsisat alâkalı di
ğer mülhak hütçeli dairelere aktarılmaktadır. 
Maliye Vekâletinin doğrudan doğruya 'fonksi
yonu ile, münasebeti yoktur. Bu bakımdan bu 
mevzua avdet etmek suretiyle yeniden müzake
re açmak, mevzuun dışına çıkmak gibi bir şey
dir. Bu bakımdan karayolları bütçesi, üniversi
teler hütçesi münasebetiyle bunları tekrar ko
nuşmak imkânı vardır. Onun için rica ediyo
rum, bu mevzular münhasıran yardım mevzu-
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landır, ayrıca müzalkere açmaya lüzum yok
tur, usuli balkımdan arz ederim. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKlLİ HASAN. POLATKAN 

(Eskişehir) — Bu münakaşanın hulâsası .şu
dur: Halk Partisi yol yapmayı efkâr etmiş, 
Demokrat Parti de inşa etmiş. (Soldan alkış
lar) ' 

REİS —- Faslı kabul edenler. Etmiyenler... 
Kabul edilmişttir. 

(Reisvekili ibrahim Kirazoğlu Riyaset mev
kiine geldi.) 

P. Lira 
610 Devlet Su İşleri Umum Mü

dürlüğüne yardım 7 830 170 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

611 6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince özel idare
lere yapılacak ödemeler 37 400 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

6.12 6802 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesi gereğince belediye
lere yapılacak ödem'eler 13 600 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

613 Belediye hastaneleri umumi 
masraflarına yardım 400 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

614 Türkiye Malûl Gaziler Birli
ğine yardım 15 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

615 Darülacezeye yardım 25 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi- , . 
yenler... Kabul edilmiştir. 

616 Kızılay Kurumuna yardım 500 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

617 Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım . 350 000 
REİS —. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

618 Darüşşafakaya yardım 200 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir, 
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625 Yurtlar için Türlk Eğitim Der
neğine yardım 
BEİS —>Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

620 Musevi Hastanesine yardım 

HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar; bu fasıl ve bunu taJldbeden fasıllar 
fbâzı derııelklere yardımı tazammuıı eden fasıl
lardır. Ben 'bu ödeneklerin sureti sarfı• hakkın
da malûmat rica edeceğim. Fasıl 620, Musevi 
Hastaneline yardım faslıdır. Fasıl 62/1, Balılktı 
Rum Hastanesine yardım .faslıdır. 

REİS — Bu 620 nei fasıl üzerinde konuş
manızı rica edeceğim. 

HALİM ATEŞALP (Devamla) — Tekrar 
huzurunuzu işgal etmemek için 'bütün yardım 
fasılları üzerinde konuşmak istiyorum. 620, 621, 
622, 636, 659, 667, 626, 632, 633, 636, 643, 647 
651 fasıllarında ayrılan yardımların teftiş ve 
mura'kabesi ne suretle yapıl'ina'kta'dır? Bunlar 
Divanı Muhasebatın vizesine tabi midir, değil 
midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi; 633 ncü fasılda 25 milyon lira be
lediyelere yardım için ayrılmış bulunmaktadır. 
Bu yardımlar hangi belediyelere verilecektir, 
ne surette taksim ve tevzii yapılacaktır? 

REİS — Faslı reyinize arz ediyorum. Ka(bul 
edenler... Etmîyenler... Kalbul edilmiştir. 

Lira 
Balıklı Rum Hastanesine yar
dım 105 000 
REİS — Kabul edenler... Etmî
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yedikule Ermeni Hastanesin© 
yardim 85 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

100 000 

85 000 626 

627 

628 

630 

631 

632 

633 
F. 

621 

622 

623 Manisa'da Moris Şinasi Hasta
nesine; yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmî
yenler... Kabul edilmiştir. 

624 İstanbul Esnaf Hastanesine 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

80 000 

60 000 
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ir, Dilsiz ve Körler dernek
lerine yardım 40 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 
Şehitlikler İmar Derneğine 
yardım 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kazı işleri için Türle Tarih 
Kurumana yardım 200 000 
REİS — Kabul edenler... Ellili
ydiler... Kabul' edilmiştir. 
Türk Hukuk Kurumuna yar
dım 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Coğrafya Kurumuna 
yardım 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Bâzı Milletlerarası derneklere 
yardım 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmî
yenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası Kızılhaç Komi
tesine yardım 65 000 
Göçmenlere Yardım Derneği 
Umumi Merkezine 25 000 
REİS — Kabul edenler... Etmî
yenler... Kabul edilmisrir. , 
Belediyelere yardım 25 000 000 

REİS — Sait Erdinç 
SAİT ERDİNÇ (Van) — Muhterem arka

daşlar, belediyelere yardım olarak bütçeye 25 
milyon lira konulmuştur. Bunun dağıtılmasm-
claki ölçü nedir? Hangi hizmet karşılığı olarak 
bu paralar dağıtılacaktır? Bunun bilinmesinde 
fayda görüyorum. Geçen yıl bütçeye bu fasıl 
için 10 milyon lira tahsisat konulmuştu. Birçok 
(belediyelere bu paralardan verilmemiş olduğu
nu öğrenmiş bulunuyorum. Bilhassa Şark tak i 
belediyeler yardıma çok muhtaç durumdadır. 
Malî imkânsızlıklar içinde bulunan bu beledi
yelere yardım yapılmasını temenni ederimi. 

Ayrıca Trir endişemi izflıar edeceğim: Bu tah
sisatın politik maksatlarla kullanılması muhte
meldir. Objektif bir esasa istinadettiriliıse min
nettar kalırız. 
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REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim bu 

belediyelere yardıım faslı iki kısımdan teşekkül 
•etmektedir, istanbul Belediyesine yapılan yardı
mı anlrydrsak da diğerlerini ve verilecek miktar
ları bilmiyoruz. Evvelce belediyelere yapılan yar
dı mlar buradan hususi kanunlarla tahsis edilmiş
tir. Ankara Belediyesi, Erzurum. Belediyesi, Er
zincan Belediyesine yapılan yardımlar bunlar
dandır. Fakat böyle ömrü bir sene olan bütçe ka-
nunlariyle bu tahsisatın verilmesi doğru değil
dir. Çünkü bu tahsisatın miktarını, mahalli sar
fını Meclis bilmeli, bunların bir ölçüsü olmalıdır, 
Bugün hangi belediyeye ne miktar, ne için ve
rildiğinin bilinmesi yanında belki bundan istifa
de edemiyecek ve günlük masraflarını teminden 
âciz, gelirden mahrum, belediyeler mevcut tur. 
Bunların bâzıları su gibi, elektrik gibi âmme hiz
metlerini bu fondan yapılan yardımlarla karşı
lamaktadırlar. Bumun yarısı yardım ve yarısı da 
borçlandırma suretiyle verilmekte ve bunların 
taksitleri gelirlerden ve bilhassa gümrük gelirle
rinden % 15 kesilmek suretiyle karşılanmaktadır. 

Arkadaşlar, bu yapilagelmekte olan yardımım 
bir kanuna bağlaniması lâzımdır. Meslekim oldu
ğu için biliyorum, küçük belediyelerin ne lşgaliye 
Resmi vardır, ne de bunlar mahallî olaıak bir 
gelir temin etmektedirler. Aynı zamanda nüfus
ları da az olduğu için o nispette de gelirden mah
rum kalmaktadırlar. Bir belediyenin kapısını aça
bilmek için en az beş memura ihtiyaç vardır. Bi
naenaleyh, arkadaşlar, bu belediyelere yapılacak 
olan yardımları bir ölçüye, bir esasa bağlıyalım, 
Vekil Beyden sarih bir taahhüt istiyorum : Bunu 
nasıl tevzi ve taksim edecekler, usul ne olacaktır? 
Prensibi nedir? Bundan sonraki^ yıllarda olsun 
bir kanuni esasa bağlasınlar. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Vekil Be

yin izahatından sonra. 
RElS — Hasan Tez. 

HASAN TEZ (Ankara) — Geçen sene An
kara Belediyesine yârdım olarak 5 milyon lira 
bütçe tasarısına bonımuştu. Şimdi 25 milyon bü
tün belediyelere yardım. Bir Zati Sungur oyu-
liiyle bu 25 milyon nereye gidiyor, Ankara'da ça
murdan geçilmez, belediye hizmet edemez, halk 
otobüs yerlerinde yağmur altında saatlerce bek
ler. 25 milyonun Ankara Belediyesine kaç mil
yonu verilmek lazımsa, Yüksek Meclisin huzu-
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I runıda sarih olarak bildirsinler., Yine İstanbul 

Beyazıt meydanını indirip bindirme masrafı yap-
imaym. Bu belediyenin lıaModır. Mâruzâtım bu 
kadar. 

RElS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkaidaslar, içtüzük mebuslar, encümen sözcüle
rine ve Vekillere sual sorarlarsa, bu suallerin ce-

[ vaplandırılmasını âmirdir. Bendeniz Vekil Bıey-
* den sonra konuşacağım derken şunu arzu etmiş-

ıtim: Bu 25 milyon lira ne suretle sarf edilecek 
1 ve nasıl kullanılacak? Bütçe Komisyonunun 1951 

yılı bütçe müzakerelerini hatırladım, o zaman bu 
yardım mevzuunda görüş şu idi: Anayasanın bir 
maddesine dayanarak, muvazene dışı devlet em
valinin kullanılması caiz değildir. 96. madde şu : 
«Devlet emvalinden muvazene haricinde sarfiyat 
caiz değildir,» Saatlerce ve saatlerce bunu müza
kere ve münakaşa ettik, dedik ki, bu yardımlar 
salim bir bütçe yolu değildir. Günler geçti, yıl
lar geçti artık encümenin semahati o kadar arttı 
ki, ne suretle karşılanacağını bilmeden 20 milyon, 
100 milyon gidiyor yardım için. Bunu bir zaptü 
rabta bağlamak: lâzımdır. Geçenlerde Temyiz 
Mahkemesinin ittifakla verdiği bir kararı dinle
dik. Kararda «MilletvekillerMn Büyült Millet 
Meclisi âzası olarak Hükümet üzerinde muraka
besini yapabilmesi için vdkillere ve Hükümete 
karşı bir minnet borcu altında bulunmaması lâ
zımdır» deniyordu. Onun için bu oibjdkt.il" ölçü
lerle tesbit edilmezse belediyelere yardım edebil
mek için ayrılan bu tahsisatın ne hale geleceğini 
düşünüyorum da, üzülüyorum. 

SUDl MIHÇIOĞLU (Manisa) — Ne olur 
yani, ne olur? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Onu siz 
bana sormayın, gidip bu kararı veren Temyize 
sorun, Sudi Bey. 

Karar, Anayasanın bir maddesine dayanılarak 
çıkanlmıştır. Bu karara göre bu maddenin delâ
let ettiği mâna şudur : MilletYekillerinin vazifesi, 
Hükümeti murakabe etmektir. Bunu yapabilmek 
için Hükümete karşı hiçbir psikolojik şükran 
borcu altında bulunmaması icabeder. Kararı Tem
yiz veriyor. Binaenaleyh bunu objektif bir Ölçüye 
bağlamakta hem belediyeler için ve hem de âmme 
hizmetlerinin selâmetle yapılabilmesi için fayda 
vardır. 

Kaldı ki, mevzuatımızda bâzı çeşit varidatın 
nasıl tevzi edileceğine dair esaslar mevcuttur. Bu 
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bir istisna olmıyacalktır. Gümrük varidatından 
mallıallî idarelere ne suretle hisse ayrılacağına 
dair madde vardır. 

Şimdi bir takrir var. Bundan deniMyor ki, bü
tün il belediyelerine siyyanen 100 er bin, kaza 
belediyelerine 30 ar bin ve diğer belediyelere de 
şu miktar yardım yapıilır. Bu şekilde bir usul 
konulursa diğerinden çok daha faydalı olur. Bu
nun kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Bu madde hakkında bir takrir var
dır. Tahsisatın artırılmasını taızammun etmediği 
ipin 25 imzada kalmıştır. Mahiyeti değişik olduğu 
için evvelâ okutacak ve sonra mahiyetini arz ede
ceğim. 

T. B. M. Meclisi Yüku-ek Reisliğine 
Maliye Vekâleti bütçesinin 663 ncü fasıl un

vanına parantez içinde aşağıdaki fıkranın ilâve
sini arz ve teklif ederiz. 

(Bu ödenek şu suretle tevzi olunur: İl bele
diyelerine siyyanen yüz bin lira, ilce belediyele
rine 30 ar bin lira, geriye kalan miktar diğer 
belediyelere eşit surette verilir.) 

Van 
Sait Erdinç. 

Maraş 
Kemal Aksüyek 

Sivas 
Cemil özcan 

Ankara 
Halil Sezai Erkut 

Bingöl 
M. N. Okcuoğlu 

Sivas 
Nazmi Yaraş 

Ankara 
Mustafa Yeşil 
. Elâzığ 

Mustafa Altmdoğan 
Niğde 

Şefik Soyer 
Gümüşane 

Nihat Sargmalp 
Ankara 

î. îmirzalıoğlu 
Adana 

A. Karamüftüoğlu 
Hatay 

Kars 
Kemal Güven 

Erzincan 
Rauf Bayındır 

Ordu 
Kahraman Sağra 

Sivas 
Y. Kocabay 

Ankara 
Hasan Tez 

Ordu 
Münir Ekşi 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

Tunceli 
F. ülkü 
Sivas 

Rahmi Çeltekli 
Malatya 

Kâmil Sürerikök 
Sivas 

Halim Ateşalp 
Sivas 

Kâmil Kırıkoğlu 

İhsan Ada 
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REİS — Encümen Sözcüsü. 
BÜTÇE EN. M. M. BEHZAT BİLGİN (İz

mir) — Böyle bir tevzi şeklinin burada fasıl 
içinde tesbit edilmesine biz Bütçe Encümeni ola
rak iştirak etmiyoruz. Ancak bu şekilde konul
muş olan tahsisat, hiçbir belediyeye esaslı bir 
hizmet ifasına imkân vermiyecek surette dağıtıl
masını ilzam edecektir. , 

Fethi Çelikbaş arkadaşımız diyor ki; Güncük
ten alman belediye hissesine ek olarak tevzi şek
linde yapalım. O varidat esasen mevcuttur. Bun
dan maksat Hükümetin sene içinde tesbit edece
ği ihtiyaca göre ve esaslı hizmet görülmesini te
min edebilecek şekilde belediyelere tahsis etmek
tir. Yoksa bütün belediyelere muayyn bir nispt 
dâhilinde dağıtmak değildir. 

Aşikârdır ki, meselâ İstanbul'da yapılmakta 
olan imar hareketleri, Ankara'da yapılmakta olan 
imar hareketleri külli meblâğlara ihtiyaç göster
mektedir. Bununla mukayyet şekilde şu veya bu 
belediyelere teşmil edilebilir. Yoksa 20 000 li
rayı bir belediyeye vermek, o belediye için bir 
yardım mânasını tazammun etmez. Onun için bu 
tahsisatın bu şekilde bölünmesine Bütçe Encü
meni iştirak etmemektedir. 

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

kadaşlar, evvelâ Bütçe Encümeni adına konuşan 
arkadaşımızın gösterdiği hassasiyetin bir nokta
sına temas edeceğim. Bu kadar hassas olan Büt
çe Encümeni bir esas tesbit ederek bir kanunla 
sureti tevziini niçin daha evvel düşünmemiş, hu
dudunu, şümulünü çizmemiştir. Pekâlâ bu sarfi
yatın yerini ve hududunu Büyük Meclis hem 
öğrenmek ister, hem tesbit 'etmek ister. Büyük 
Millet Meclisinin bunu bilmesi lâzımdır. Aksi 
takdirde ne olur? Bunun tatbikatını geçen se
ne çok 'gördük. 

«Hükümet sene içinde göreceği ihtiyaca gö
re tevzi edecektir» deniyor, ne demek? Nasıl 
tevzi edilecektir? Gayrimalûm, nereye verilece
ği belli olmıyan bir tahsisat bütçeye konulamaz. 
İhtiyaç gösterilir ve bu ihtiyaç teshit edilir, bu ih
tiyaca göre bütçeye tahsisat konur..Hayal üze
rine tahsisat 'konmaz. Yıll içinde göreceği ihti
yaç ne demektir? Biz bunların tatbikatını çok 
gördüğümüz için haklı »larak endişe etmekte
yiz. Yoksa bu yardım şunun bunun tesiri altın
da, tazyiki altında hediye olarak mı verilecek
tir? Bunu Meclis olarak bibnemiz lâzımdır, 
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OSMAN BİBÎOĞLU (Konya) — Kars'a da ı 

alacağız. | 
MEHMET HAZER (Devamla) — Ben de 

Kars'a verilsin diye. uğraşıyorum. 
Sonra Sayın Vekil Beyden sorduk, nasıl tev

zi edilecek, hangi esaslara göre tevzi edilecek, 
bunu izalı etmediler. Hangi belediyeye verile
cek, belediye bunu hangi işte kullanacak? Süs 
masraflarında mı, karşılama masraflarında mı, 
su için mi, yol için mi? öğrenmeye mecburuz. 

Bu itibarla, Vekil Beyden Meclis huzurun
da sarih beyanda bulunmasını hassaten rica 
ediyorum. Bu hem benim vazifem, hem de ken
dilerinin vazifesidir. 

REİS — Sudl Mıhçıoğlu. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım; Heyeti Celilenizin malûmudur 
M, bundan evve'l bir kanunla hususi muhasebe
lerin, belediyelerin ve umumi muvazeneden 
maaş alan memurların maaşlarının tezyidi hak
kında bir karar verilmişti. Bu kanun tatbik 
gördü. 

Bu mesele Bütçe Encümeninde görüşülür
ken bendeniz Maliye Vekili Beyden sordum, 
bu imkâna sahibolmryan belediyelerin durumu 
ne olacaktır? Dedim. Cevaben komisyonda, 
«Parasızlık dolayısiyle bu imkânı tahakkuk et
tiremedikleri takdirde elbette bir çaresi bulu
nacaktır», buyurdular. 

Bendenizin anlayışım şudur: 
Birçok belediyeler vardır ki, bugün memur

larına maaş veremiyecek durumdadırlar, acık 
vermektedirler, işte bu 25 milyon yardım o açık 
veren belediyelere yardım şeklinde tecelli ede
cektir. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERlD MELEN (Van) — Arkadaşlarım; 

bu para muayyen bir belediyeye verilse J za
man tahsis yerini, sarf şeklini sormaya belki 
ihtiyaoolmaz. Belediye, İstanbul Belediyesinde 
olduğu gibi, bütçesine kor, sarf eder. Ama bu 
para 600 - 700 belediyeye tevzi edilecektir. Bu
nun hangi esasa göre tevzi edileceğinin kanun
da veya bütçe formülünde tesbit edilmesi ve
yahut maddesinde gösterilmesi lâzımdır. Nite
kim bu şekilde tesbit edilen fonların ne suret
le tevzi edileceği daima tâyin edilmiştir. Bu
nun birçok misalleri vardır. 

Ben hakikaten hayret ettim; arkadaşlar da
vet ediyorlar; fakat Maliye Vekili bu 25 mil-
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yon liranın ne şekilde sarf edileceğini buraya 
çıkıp bir türlü söylemiyor, çekiniyor. Ondan 
sonra da Hükümet keyfi hareket etmiyor diyor
sunuz. Hayret ediyorum. 

REİS — Fethi Ülkü. 
FETHİ ÜLKÜ (Tunceli) — Muhterem ar-

kadaşlar; verilmesi düşünülen 25 milyon lira
nın, iman kararlaştırılan yerlerle beraber, ha
kikaten âmme ihtiyacı görülemiyen belediyele
re de verilmesinin muvafık olaeağı kanaatindi ' 
yim. Bu şekilde belediy eleri bir tasnif e ̂ âbi tu
tacak olursak teşekkül halinde diyebileceğim 
bâzı vilâyetlerin* meselâ Tunceli, Bingöl ve 
Hakkâri vilâyetlerinin belediyelerin tabelâsm-
dan başka bir şeyleri yoktur. Tasavvur buyu
run ki, bu belediyelerin iki kovasından başka 
itfaiye teşkilâtı yoktur. Yine tasavvur buyurun 
ki, halkın yıkanma ihtiyacını temin edecek en 
küçük bir tesis bile mevcut değildir.. Elektrik, 
su işleri yarım bir vaziyettedir. Bunların dışın
da düşünülecek şeylerin hemen hepsi yoktur. 
Hattâ o kadar yoktur ki, bir milyon lira sar-
fiyle yapılmış olan bir hastahane için doktor 
getirmeye. Hükümet muvaffak olamamaktadır. 
Zira tâyin edilen Hükümet tabipleri veya hü-
tehassıslar diyorlar ki, «Orada bir lojman yok, 
elektriği suyu tamam değil, bir hamamı yok 
ve saire.» o halde hem buralardan büyük şehir
lere akını önlemek ve hem de orada bulunan va
tandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve bu su
retle âmme hizmeti görmek için bu üç vilâye
timize ayrı bir fasıl açılarak hususi surette yar
dım yapmak mümkün olursa hakikaten müte
şekkir oluruz. Olmadığı takdirde vekâletin na
zarı dikkatini celbederek bu üç vilâyetimize bu 
tahsisattan münasip bir miktar para ayırmala
rını ayrıca rica ederim. 

RElS — Hasan Tez. (Soldan; alkışlar) 
HASAN TEZ (Ankara) — Siz alkışları gö

rürsünüz, seçimlerde ağladığınız zaman. 
Arkadaşlar biraz evvel arz ettim, 25 mil

yon liradan Ankara'ya kaç milyon lira verile
ceği tasrih edilmemiştir. Riyasete1 bir takrir ve
riyorum. 10 milyon lirasının Ankara Belediye
sine tahsisi ile Ankaralı vatandaşın çamurdan 
kurtarılmasını rica ediyorum. 

REİS — Mustafa Bağnaçık... 
MUSTAFA BAĞRIAÇIK (Konya) — Muh

terem arkadaşlar; belediyeler nüfus itibarîyle 
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iki kısımda mütalâa edilir : 1 nci kısım nüfusu 
50 000 ve 50 000 den yukarı olanlar, 2 nci kı
sım ise nüfusu 50 000 den aşağı olanlardır. Nü
fusu 50 000 den aşağı olan belediyelerin içme 
suyu, kanalizasyon, elektrik ve bunlara benzer 
büyük hikmetleri fondan yardım görmek sure
tiyle yapılır. • Yapılan yardımın yarısı bağıştır, 
yarısı da 20 senede faizle ödenir. 

Fakat, nüfusu 50 000 den yukarı olan beledi
yelerin hiç birisi bu haktan istifade ettirilme-
mektedirler. Şöyle bir misal arz edeyim : Faraza, 
yeni kurulacak bir kasaba, nüfusu 20 - 25 bin, 
bu kasabanın şehir plânları, elektrik, su, yol v. s. 
plânları îller Bankası tarafından yaptırılmıştır. 
Ve bunlar için meselâ 2 milyon lira gidecektir. 
Bunun 1 milyon lirası fondan ve mecburi olarak 
verilecek ve geri kalan 1 milyon lirası da borç-
landırılacaktır. Nüfusu elli bine kadar olduğu 
takdirde bu hakların hiçbirisinden istifade etmi
yor. 

Bunun bir misalini kendi bölgemden verebili
rim : Konya vilâyeti. Şimdi içme suyu için 
Konya'da merkezde yapılması lâzımgelen tesis 7 
milyon liradır. Belediyenin kudreti maliyesi 
müsaidolmadığı içindir ki, bu yedi milyonu bu
lup da su tesisatı yatıramıyoruz. Ama buna mu
kabil 16 kazası varsa nüfusları elli binden aşağı 
olduğu için oralara su, elektrik yaptırabiliyoruz. 

Elektrik de aynı durumdadır, onun için de 
7 milyon lira lazımsa da yine fondan istifadeye 
imkân yoktur. Faizle para bulmak imkânı da, 
yoktur. 

Bu bakımdan bu konarı 25 milyon lira para 
takrir üzerine mütesaviyen, hiç fark etmeksizin 
nüfus itibariyle alınmasın. Mütesaviyen taksim 
edilecek olursa elli binden, yukarı olan belediye
ler çok mağdur olacaktır. Öyle tahmin ediyo
rum ki, hükümetin gaye ve maksadı içme suyu, 
elektrik ve kanalizasyon yaptıramıyan belediye
lere bu şekilde bu paradan istifade ettirmektir. 
Binaenaleyh bu takririn kabul edilmemesi lâzım
dır. 

Sonra arkadaşlar, 25 milyon lira üzerinde du
ruyoruz, nasıl tasarruf edilecek, nasıl kullanı
lacak diye hükümete soruyoruz. Köy içme sula
rına ve yollarına her sene bir takrirle 150 mil
yon lira veriyoruz ve (Bunun sarfına İcra Ve
killeri mezundur) Bu vazifeyi hükümete tevdi 
ediyor ve bunun kullanılış tarzından hiç şikâyet 
ç.tmiyoruz da şimdi neden 25 milyon liranın sar- j 
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fi konusunda hükümete edemiitimat beyan edi
yoruz. 

REİS 
rim. 

Beyefendi vaktiniz tamam, rica, ede-

Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN (Es

kişehir) — Söze Muhterem Mustafa Bağrıaçık 
arkadaşımın son cümlesinden başlıyayım. Arka

daşımızın verdiği misal doğrudur. İl ve köy yolları
na yardım, köy ilkokullarına yardım, köy içme 
sularına yardım, maddelerinde bu yardımların 

" nasıl kullanılacağı tasrih edilmemiştir. Bu tah
sisatların sarf şekli mesuliyeti deruhde etmiş 
olan Hükümetin öu husustaki alacağı karara bı
rakılmaktadır. Burada konuşan Halk Partili me
buslar, bu yardım tahsisatından seçim bölgeleri 
için büyük bir pay istediklerini seçmenlerine du
yurmak gayreti içindedirler. Kars büyük parça
yı kendisine istiyor, Ankara kendisine istiyor. 
Tunceli kendisine istiyor. 

Arkadaşlar bu; talebolunan tahsisat belediye 
bütçelerine yapılacak bir yardımdır. Falan ve
ya filân işin icrası için değil. Bu para belediye 
bütçelerine yardım olarak verilecektir. Hükümet 
elbette ki, icapları realiteyi göz önünde bulundu
rarak tesbit edecek ve ona göre bu parayı tah
sis edecektir. Belediye bütçelerine yardım olmak 
üzere verilecektir. 

Mesele bundan ibarettir. 

REİS — Halim Ateşalp. 
HALİM ATEŞALP (Sivas) — Muhterem ar

kadaşlar; Sayın Maliye Vekili Beyefendi muha
lefet milletvekillerinin teklif ve sorularını se
çim bölgelerine istida, verme şeklinde vasıflan
dırdı. Şunu kendisine haber vereyim ki;. muha
lefet milletvekilleri seçim bölgelerine ne radyo 
ile ne de sununla bununla istida ve saire gönder
mek ihtiyaemdadır. (Sağdan; bravo sesleri) 

Mustafa Bağrıaçık arkadaşımız «Nüfusu 50 
binden az belediyelerin ihtiyaçları İller Banka
sınca fondan karşılanıyor» şeklinde konuştular. 
Muhterem arkadaşım şunu bilsinler ki, 12 kaza
sı olan Sivas vilâyetine, Demokrat Parti iktida
ra geçtikten bugüne kadar elhamdülillah beledi
yeye. yardım namı altında bir kuruş nasibolma-
ımştır. Sivas belediyesi hiçbir taraftan yardım 
nanıiyle bir kuruş almadan kendi yağı ile kavrul
muş durumdadır. Bugün 6 nci derecede bir vi
lâyet olmasına vo 4 Eylül Kongresi şehri ola-
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rak tarihî mevkii bulunmasına rağmen Sivas bu 
haklardan mahrum edilirken diğer taraftan ka
nuni mesnedi olmadığı halde muvakkat bir ka
nun olan Bütçe Kanunu ile bütçeye 25 milyon 
lira konsun, Hükümet dilediği gibi tasarruf et
sin mânasında bu milletin parasını Büyük Millet 
Meclisinin kararma ve kanunlara intikal ettir
meden tamamen adaletsiz ve yersiz bir sarf ola-
eağı şüphesizdir. 

Bunu arz ettikten sonra Sayın Maliye Veki
linden, yukarda yani bundan evvel rakamlarını 
arz ettiğim fasıllarda ayrılan ve heyeti umumi-
yesi bir buçuk milyon lira tutan ve derneklere 
yardım namiyle ayrılan paraların ne suretle sarf 
edilmektedir? Bu paralar ne suretle sarf edil
mekte, teftiş ve murakabesi ne şekilde yapılmak
tadır, Divanı Muhasebatın vizesinden geçmekte 
midir? Bu hususta malûmat vermesini tekrar 
rica ediyorum. 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri var, oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Fasıl üzerindeki müzakereler kâfidir, reye ko

nulmasını arz ve teklif ederim. 
Afyon Mebusu 

M. öztürk 

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

Diğer takrirleri okuyoruz. 
(Van Mebusu Sait Erdinç ve arkadaşlarının 

633 ncü fasılla ilgili takriri tekrar okundu.) 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen bu fas

la konan tahsisattan Ankara Belediyesine on 
milyon lira ayrılmasının reye arzını teklif ede
riz. Saygılarımızla. 

Ankara Ankara Ankara 
II. Tez M. A. Ceritoğlu A. Üstün 

Ankara Ankara 
R. Dengin ,0. Alişiroğlu 

Yüksek Başkanlığa. 
Bu yardımın bütçelerinde açığı olan belediye

lere tahsisini rica ederim. 
Tokad Urfa 

D. Yurdakul E. M. Karakıırt 

Yüksek Reisliğe 
Keskin Belediyesi tarafından 1955 senesinde 
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inşasına başlanılan belediye binası, belediyenin 
kendi bütçesinin kifayetsizliği yüzünden yanda 
kalmıştır. Bu binanın ikmali için Keskin Beledi
yesine elli bin lira yardım yapılmasını teklif ede
rim. 

Ankara 
M. A. Ceritoğlu 

REİS —• Encümen takrirlere iştirak ediyor 
mu?. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL
GİN (İzmir) — İştirak etmiyoruz. 

REİS — Takrirlere encümen iştirak etmemek
tedir. Efendim bu son takriri, imza sayısı bakı
mından nizamnameye tevafuk etmemesi dolayı-
siyle, reye v az'etmiyorum. 

Diğer takrirleri sırasiyle reylerinize arz ede
ceğim. 

Bu fasılda 10 milyon liranın Anara Beledi
yesine ayrılması hakkındaki Hasan Tez ve ar
kadaşlarının takririnin dikkate alınıp alınma
masını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Bu yardımın bütçesi açık olan belediyelere 
taksimini tazammun eden Tokad Mebusu Yur
dakul ve arkadaşlarının takririnin dikkate alı
nıp alınmamasını reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir reddedilmiştir. 

Sait Erdin ve 25 arkadaşının fasıl başlığı
nın değiştirilmesinin dikkate alınıp alınmama
sını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Takrir reddedilmiştir. 

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

F . 
634 

636 

637 

Mevlâna Celâlettini Rumi'nin 
türbesi etrafının tarh ve tanzi
mi için Konya Belediyesine 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk ocağına yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

100 000 

60 000 

100 000 
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638 

640 

641 

642 

643 

646 

647 

648 

649 

650 

651 

652 
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Kırkpmar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gazileri Cemiyetine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanun gereğince 
özel idarelere yapılacak öde
meler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir, 
6085 sayılı Kanun gereğince 
belediyelere yapılacak ödeme
ler 
REÎS — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yardımsevenler Derneğine 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk El Sanatlarını Tanıtma 
Derneğine 
REİS —• Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Kanser Araştırma ve Sa
vuş Kurumuna 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Şehit makberlerinin tamiri için 
Edirne Belediyesine 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eski Muharipler Birliği Genel 
Merkezine 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Kıbrıs Türk Kültür Derneği 
Merkez Komitesine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Çocuk Sağlığı Derneği 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
E t ve Balık Kurumuna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

25.2 
Lira 

25 000 

115 000 

2 001 000 

5 002 500 

$50 000 

10 000 

500 000 

W 000 

30 000 

50 000 

1 250 000 
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Lira 

10 000 
Türk Belediyecilik Derneğine 
yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

655 Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Umum Müdürlüğüne yar
dım 7 105 312 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

657 Göz Bankası Derneğine yardım. 250 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

658 Eve Üniversitesine yardım 13 864 579 
REÎS — Kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

659 Çocuk Dostları Derneğine yar
dım 25 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yerıler... Kabul edilmiştir. 

660 îstanbrl Zeynep Kâmil Hasta
nesine yardım 200 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

661 İstanbul Belediyesine yardım 100 000 000 

REÎS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, Vekil Bey bizim konuşmalarımızı 
seçmenlere mektup diye tavsif ettiler. Halbuki 
biz yalnız prensipler üzerinde durduk. 

İstanbul Belediyesine geçen yıl verdik, bu 
yıl da veriyoruz. Bana öyle geliyor ki daha da 
verilecek. Böyle olduğuna göre bunu bir ka
nuna bağlamak lâzımdır. Maliye Vekâleti de bu 
yardımı nazara alır, hazırlıklı bulunur. Böyle 
bölük pürçük olmaz, hakikaten bir kanuna bağ
lamak lâzımdır. 

Seçmenlere mektup yazma mevzuuna gelin
ce, bizim elimizde sadece kalan bu, sizin eliniz
de telefonunuz var, telgraflarınız, vasıtanız, her 
şeyiniz var. Bizim sadece mektubumuz var, onu 
da fazla görmeyin. 

ihtiyaçları olan belediyenin seçim bölgesin
den gelmiş insanlar olarak bizim de derdimiz 
var. istanbul'a yüz milyon verilsin. Konya yo
lu üzerinde Kulu kazası var, çamur içinde, bu
raya niçin elli bin lira verilmesin? Benim Ha-
nak kazam var, içinde küçük bir köy enstitüsü 
öğretmen binası var, bir odasında kaymakam, 
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diğer bölmesinde tahrirat kâtibi oturur. Bu 
gibi belediyelere niçin yardım yapmıyoruz? 
istanbul şüphesiz imara lâyık bir şehirdir. İs
tanbul yalnız bugün değil, tarihin her devrin
de güzel bir şehirdir. İstanbul'un imarı için bir 
şey demiyoruz. Fakat imar için verdiğimiz tah
sisattan bir kısmının heder edildiğini, suiisti
mal edildiğini duyuyoruz. (Soldan, «öyle şey 
yok» sesleri) Niçin yok diyorsunuz arkadaşlar? 
Bunlar birer vakıa. Hükümetin ve İstanbul 
Belediyesinin bu mevzularda tahkikat açtığını 
gazetelerde okuyoruz. 

Binaenaleyh arkadaşlar bunu bir kanuna bağ
lıyalım. Bu bir. 

İkincisi; meselâ karayollarına yardım yapı
lıyor. Bu yardım bir esasa bağlanmıştır, fakat 
bu yardımın bir usulü yoktur. Nerede bir ihti
yaç doğacaksa, o hesaba para verilecektir.. ' 

REİS — Vaktiniz tamam efendim. 
Sedat Çetintaş. 
SEDAT ÇETİNTAŞ (İstanbul) — Aziz ar

kadaşlarım, vaktim dardır, sözümü uzataııyaea-
ğım. Atatürk'ün bir sözünü nakledeceğim : 

«İki cihanın mültekasmda Türk vatanının 
ziyneti, Türk milletinin göz bebeği, Türk tarihi
nin serveti İstanbul!..» demiştir. Bu yüzden İs
tanbul'a Allah kısmet ederse 100 milyon da gele
cek sene veririz. 

Şimdi buna itiraz etmek istiyen arkadaşları
ma şunları takdim ediyorum, lütfen kalemlerini, 
kâğıtlarını çıkarsınlar, not etsinler. 1918 senesin
den beri İstanbul için yazdığını yüzlerce maka
lem den seçiyorum. 

İstanbul. 3 Haziran 1949 Şadırvan Dergisin
de. (Zavallı İstanbul) 

11 Haziran 1959 Yeni Sabah gazetesinde. (Çi
lesi dol m ıy an İstanbul) 

21 Haziran 1949 Yeni Sabahta. (Atatürk'ün 
Türk milletinin göz bebeği dediği Istanibul tehli
kededir) 

5 Temmuz 1949 da Yeni Sabahta bir başka 
yazı. Çünkü belediye bir arsayı satılığa çıkardı. 
Metrekaresi 200 lira. Millet güldü arkadaşlar. Er
tesi sene çıkardı 100 liradan yine güldü, öbür 
sene 50 liraya indirdi. Şimdi kaç lira, kaç bin lira 
metrekaresi biliyor musunuz? 

Şimdi bir makale daha arz ediyorum. 25 Ey
lül 1953. İktidarı Demokrat Parti almış, aradan 
üç sene geçmiş : (İstanbul bir Halaskar bekli
yor!..) • * 
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ıBu halaskar çıktı arkadaşlar : Adnan Mende

res!.. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar) (Sağdan, 
gürültüler) 

Müsaade ederseniz kendilerine bir biyografi 
daha vereyim : 4 Haziran 1936 Ulus gazetesinde 
açsınlar, okusunlar : İstanbul plânında Marmara 
sahilleri. 

REİS — Lütfen cümlenizi tamamlayınız efen
dim. ^ 

SEDAT ÇETİNTAŞ (Devamla) — Başüstü-
ne efendim. 

«Marmara sahillerini Florya plajı ile beraber 
bir kül olarak ele almak lâzımdır. Buralara tu
ristik, enternasyonal müesseeler kurulması lâzım
dır» dedim, 24 sene evvel. Bunu realize eden bu
gün, Adnan Menderes'tir. 

REİS — Tekrar rica ediyorum, vaktiniz bitti, 
sizi tekrar sıraya alayım. 

SEDAT ÇETİNTAŞ (Devamla) — Peki 
efendim. Sözlerim bumdan ibarettir. 

REİS — Ahmet Üstün. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlarım, İstanbul ne derece Devlet bütçesinden 
yardıma lâyık ise İstanbul'un imarı için beledi
yesi nasıl vardııma muhtaç ise ve yardım yapı
yorsak; Anayasa gereğince merkezi Hükümet ola
rak kabul edilen Ankara'nın da eniptidai ihtiya
cının karşılanmasından mahrum olan bölgelerinin 
imarı ve ihtiyaçlarının giderilmesi için Ankara 
Belediyesinin de yardıma ihtiyacı vardır. Bu lüt
fü İstanbul'dan esirgemiyorsunuz; başşehirden de 
esirgemeyiniz. Bir takrirle İstanbul'a verilen 100 
milyon liranın 25 milyon lirası Ankara Belediye
sine ayrılmasını teklif ettim kabulünü rica ede
rim. 

Hakikaten Saimekadm ve Altındağ semtlerini 
belki bilmezsiniz. Buralar her türlü ihtiyaç için
dedirler. Ankara Belediyesinden lûtfımuzu esir
gememenizi rica ederim. 

REİS — İbrahim Sevel, 
İBRAHİM SEVEL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, ne zaman Meclisi Âlide İstanbul'a 
ıbir yardım mevzubahsolsa Halk Partili arkadaş
ları hemen bir telâş alır, direkt olarak yardımı 
yapılmasın diyemezler, memlekette kıyıda köşede 
ne kadar geri kalmış ve ele alınmamış bir iş varsa 
bunları ortaya atarak yapılan yardımı frenleme
ye çalışırlar. İstanbul'a yardım en rantaıbl bir iş
tir, bir. 
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• İMncki, izbeler aratanda gömülmekte olan bir 

tarihin canlandırılmam bakımından yine yardım 
zaruridir. 

Arkadaşlar, istanbul'da bugün 32 bin tane 
motorlu vasıta otomobil, otobüs, kamyonet ve 
kamyon bulunmaktadır. Bu 32 bin motorlu vası
tanın maliyeti 2 milyar lira eder. Yalnız bunların 
amortismanından, yedek parçasından, benzinin
den ve, sairesinden Maliyece sağlanacak istifade
lerle, İstanbul'un imarına sarf edilecek olan mil
yarlar dahi kısa bir zamanda itfa edilebilecektir. 
Bu, bilhesap sabittir. Eğer İstanbul'un imarına 
sarf edilecek para 3 milyar liraya iblâğ edilecek 
olursa bunun 10 senede itfa edileceği katiyetle he
saplanmıştır. 

Muhalif arkadaşlarımız, İstanbul'un imarı ya
pılmasın dememekle beraber, bâzı suiistimal iddi
aları ile bu büyük âbideyi lekelemeye çalışmakta
dırlar. İstanbul'un imarına ait bu yoldaki iddia 
tahkikat önergesi halinde Meclise gelmiş ve red
dedilmiştir. Hakikatte de böyle bir şey olmadığı 
muhakkaktır. Ufak tefek hâdiseler mevcut ise de 
(bunlar da adalet mercilerine intikal etmiş olup 
kanun muvacehesinde tecziye ödilmektedir. 

Sözümü şu sözü tekrar ile bitireyim, söz ya 
Atatürk'e veya İnönü'ye aittir : «İstanbul'suz 
Türkiye neye benzer?» demişler. Cevap aynen şu 
olmuş : «Afganistan'a benzer.» 

Türkiye'ye ışık veren, hayat veren; tarih ve 
kül/tür merkezi İstanbul'u bırakın Demokrat Parti 
ihya etsin arkadaşlar. 

REİS — Mithat Perin. 
MİTHAT PERİN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarşım, her sene İstanbul Belediyesine 
yapılacak olan yardım bahis mevzuu olduğu 
zaman zahiren taraftarmıs gibi görünüp, biraz 
evvel İbrahim arkadaşımın söylediği gibi, baş
ka ihtiyaçları öne sürerek, muhalif arkadaşla
rımız bunu önlemeye çalışmaktadırlar. Geçen se-
neki bütçe sırasında yine bu yardım bahis mev
zuu olduğu zaman Muhterem Esat Mahmut Ka-
rakurt burada bir konuşma yapıp bizim fikri
mize iştirak ederek âdeta bu yardımın ya
pılması zaruretinin üzerinde durmuştu. Hocam-
clır, kendisine hürmet ederim, fakat arkadaşları 
maalesef aynı fikirde olmıyacaklar ki, mütema
diyen o belediyeyi, bu belediyeyi öne sürüyor
lar. 

Arkadaşlar, İstanbul'un imarı meselesi, İs
tanbul'a yardım meselesi bir en vestism andır. Bu 
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sene Maliye bütçesine 100 milyon kor, gelecek 
sene 100 milyon daha /verir, fakat fazlasiyle nıu-
kablilini alır. Bütün arkadaşlarımın bildiği gibi 
muhalefet arkadaşlarımız da bunu bilirler, fa
kat mesele İstanbul'da yapılacak olan muazzam 
esere mâni olmak ve ileride yapılacak seçimlerde 
ortaya konulacak bu maniaya iktidar partisini 
çarptırmak ve neticelerine vardırmamaktır. 
Maksat bundan ibarettir. 

Kısa konuşmak zarureti meseleleri daha iyi 
ve daha geniş teşrih etmeye imkân vermemek
tedir. Onun için Heyeti Umumiyenizden istir
ham ederim, 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon 
değil bir milyar lira verseniz, İstanbul bunu si
ze kısa zamanda geri verecek, hattâ fazlasiyle 
geri verecektir. Bundan hepinizin şeref duya
cağınızdan eminim. Faslın aynen kabul edilme
sini rica ederim. 

REİS — Ayşe günel. 
AYŞE GÜNEL (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, İstanbul için bizden başka türlü dü
şünen içinizde bir arkadaş tasavvur etmiyorum. 
İstanbul muhakkak ki hepimizin gözbebeği, 
hepimizin her türlü ihtiyaçlarımızın temin edil
diği bir yerdir. Hepimizin zevkleri için ve ço
cuklarımızın tahsillerini yapmak için koştuğu 
yer Istanbuldur. Binaenaleyh İstanbul'a ne ver
sek azdır. İstanbul için 100 milyon hiçbir şey 
ifade etmez. Fakat maalesef bütçe durumu kar
şısında bu kadar vermek imkânı oldu. İnşallah 
gelecek sene maliye bütçesinde 100 milyon ye
rine 300 milyon görmek imkânı olacaktır. 

Sevgili arkadaşlar, bir arkadaşımız «İstan
bul'a verilen para heder olur» dedi. (Sağdan, 
«Öyle denilmedi» sesleri) Bu kelimeyi her hal
de yerinde kullanmadılar. İstanbul'a verilen 
para muhakkak ki heder olmaz, yerine masruf 
olur. 

MEHMET HAZER (Kars) — Böyle bir şey 
söyüyen olmadı ki... 

AYŞE GÜNEL (Devamla) —Muhalefete 
mensup bir arkadaşımız «İstanbul'a verilenler 
suiistimal ediliyor, heder oluyor» diyor. Bunu 
ispat etmek güçtür. 

REİS — Geri alıyorlar. 
AYŞE GÜNEL (Devamla) — O halde söy

lenmemiş kabul ediyorum. İstanbul lâyık oldu
ğu mertebeye varınca muhakkak ki, oradan te
min edilecek dövizler* umarım ki. talebettiklen-
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nizden fazlasını size verecektir. Bu itibarla bu
nun üzerinde birinci derecede durmak vazife
mizdir. İstanbul bütün âbideleri ile, eserleri ile 
yalnız bizim değil bütün dünyanın nazarlarını 
üstüne çekmiş bir şehirdir. Biran evvel bütün 
dünyanın koşmak istediği bir şehirdir. Dünkü 
İstanbul ile bugünkü istanbul'un fotoğrafları
nı burada göstermek imkânı yoktur. İstanbul 
için ne istenilirse vermek lâzımdır, memnuniyet
le vereceğiz. ' , 

Ben bir İstanbul Milletvekili olarak bu tah
sisatın aynen kabul edilmesini sizden rica edi
yorum. Bunu tekrar rica eder, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Arkadaşlar, 

İstanbul'un bir yetimlik devri var. Bu Bizansm 
elinde bulunduğu zamandır, Fatihin ruhunu tâ-
zibeden arkadaşıma bunu hatırlatmak isterim; 
İstanbul bugün değil Fatih'ten beri imar edile-
gelmiştir. Ve kendisinin 1948 - 1949 dediği de
virde Sirkeci meydanının açılması, Eminönü 
meydanının açılması, Harbiye yolunun yapılma-
sı mümkün olmuştur. 

Binaenaleyh; istanbul, dün de imar görmüş
tür. Dün yapılanlar az ise yarın geleceklerde 
belki bugün yapılanları az göreceklerdir. 

Arkadaşlar; asıl Ve'kil Beyin buyurdukları 
mektup defile temposîyle istanbul mebusları 
tarafından yazıldı. Ama çok görmüyorum, is
tanbul mebususudur, hakları vardır. (Soldan; 
«Açık söyle, imar istemiyor musun1?», sesleri) 

Arkadaşlar; biz istemediğimiz şeyi burada 
açıkça konuşan arkadaşlarız. İstediğimizi de 
açıkça ısöylem esini biliriz, istemediğimizi de 
açıkça söyleriz. 

Reşit Akif Paşa. Sivas'ta vali iken, bugün 
İstanbul'da olduğu gibi imar hareketlerine gi
rişiyor. Xpl açılıyor, dükkânlar biraz yol sevi
yesinden aşağıda kalıyor. Herkes bir şeyler söy
lüyor. Vali paşanın verdiği karar şu olmuş: 
«Yukarı&ını indirin, aşağısını kaldırın, ortası
nı buldurun.» demiş. Şimdi biz de istanbul ima
rının ortasını bulduracak bir halaskar arıyo
ruz. Artık devrimiz methiyeler devri değildir. 
istanbul'un iki- kurtarıcısı vardır, birisi Fatih, 
diğeri Atatürk'tür. Onlardan sonra bir daha 
halaskar gelmemiştir, gedmiyecektir. Zira Cum
huriyet istanbul'u istilâ görmemiştir, bundan 
sonra da görmiyecektir. 

.1960 0 : 3 
RElS — Mehmet Gürpınar. 
MEHMET GÜRPINAR (İstanbul) - Muh

terem arkadaşlar, bendeniz sözlerime İstanbul'
un halaskarı Fâ t ih t i r diyen Mehmet Hazer Be
yin sözleriyle başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, istanbul'u bize dün
yanın en büyük şehri olarak kazandıran Fâtih'
in ruhu önünde hörmetle eğilirim. İstanbul'u 
ikinci defa bize kazandıran Atatürk'ün aziz ru
hu önünde de hürmetle eğilirim. Ama arkadaşlar, 
Kanuni devrinin en muhteşem Camii Süleyma-
niyenin, o muhteşem hazinenin 1943 -1945 -1946 
senesinde ne halde olduğunu Mehmet Hazer 
Beyin görmesini isterdim. 

Arkadaşlar, geçmişimizin bir hazinesi olan 
istanbul 8 asırlık bir mazinin asarını taşımak
tadır. Şimdi bu âsarm heder olmaya yüz tut
tuğu zaman Demokrat Parti Hükümeti istan
bul'a el atmıştır. O zamandan bugüne kadar ih
mal edilmiş Türk eserleri nelerdir şimdi sizse on
ları birer birer arz edeceğim. Dinî ve tarihî 
yüceliği ile islâm dünyasında ve Garbın Şark 
Mimleri tarihinde mümtaz bir mevkii olan Eyüp 
Sultan Camii ve türbeleri, Sokullu Mehmet Pa
şa 'Türbe ve medreseleri, Zâl Paşa Türbe ve 
medreseleri yeniden yapılır gibi tamir edilmiş
tir. Edirnekapı Camii, Topkapı Camii, Lâleli 
Valide Sultan Camii, Bayazıd, Fatih Camii ve 
medresesi. Süleymaniye Camii - ki, bu camii is
tanbul'a gelen turistler mütahayyirane seyret
mektedirler - bunlar muhteşem eserlerdir. Ye
ni Cami, Nusratiyye, Tophane Camii tamamen 
haraiboümaktan kurtarılmıştır. Tophane Camii 
bimekânlarm mekânı olmuştu. İşte bize büyük 
bir imparatorluğun miras bıraktığı ve vârisi 
olmak şerefini bahşeden bu şehirde bizim ma
zimiz büyük bir medenî âbide halinde durmak
tadır. Bu medenî asarı sinesinde besliyen şeh
re ne kadar yardım edilse azdır, istanbul'daki 
muazzam bulvarlara rağmen trafik sıkıntısı ta
mamen izale edilmemiştir. Binaenaleyh istan
bul'a verilen helâldir. Her Türk çocuğu, Anado
lu evlâdı istanbul'un hayalini yaşar ve bu şeh
ri bir defa görmek emeliyle yanar. Çünkü onun 
kalbi bu şehirdedir. Binaenaleyh istanbul'a ve
rilen tamamen yerindedir. Bütün Anadolu bu 
şehrin temin edeceği dövizlerle imar edilebilir. 

REÎS — Vaktiniz tamam efendim. 
Sedat Çetin ta-ş, Mehmet Hazer Beyin ismi-
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nizden bahsetmesine münhasır olmak üzere bu
yurun. 

SEDAT ÇETINTAŞ (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, Mehmet Hazer arkadaşımız be
nim mimarlığımdan tezyif edercesine bahsetti
ler ve bana tarih öğretmeye kalkıştılar. Teşek
kür ederim. 

Ancak şu bir hakikattir ki, evvelce istan
bul'a trenle gelen ecnebiler teneke mahallesin
den geçiyorlardı, yüzümüz kızarıyordu. Deniz
den gelenlere leş yataklarını seyrettiriyorduk. 
istanbul için yazdığım makalelerden bir tane
sinde, «O mahiler ki, derya içredir, deryayı bil
mezler», demiştim. Hakikaten İstanbul'da' ya
tanlar lodos fırtınasından sabaha kadar uyu
mazlar, fakat 'sahile gitmek istedikleri zaman 
denizi bulamazlardı. Bulsalar da sabahleyin sa
hile gitmek istedikleri zaman nasıl bir manzara 
içinde gittiklerini unutamazlardı, iftiharla ifa
de edeyim, 24 sene evvel yazdığım ve istediğim 
sahil yolu bugün Demokrat Parti iktidarı ta
rafından realize edilmiştir. Sağ 'Olsunlar! 

Şunu da söyliyeyim, Sirkeciden bahsettiler. 
Sirkeci'de vaktiyle söylediğim nutukta debiş-
tim ki, bugüne kadar istanbul bir köstebek yu
vası idi, bundan sonra arslanlar yatağı olacak
tır. Atalar sözüdür: (Arşlan yatağından belli 
olur.) Bu darbı mesel istanbul için her gün 
biraz daha gerçek oluyor arkadaşlar. 

RBÎS — Daha 13 arkadaş söz almış bulu
nuyor. Kifayet takriri de vardır, takriri oku
tuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Fasıl hakkındaki müzakereler kâfidir. Kifa

yetin reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Süleyman Çağlar 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Kifayet 
aleyhinde söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, İstanbul Belediyesi ile alâkalı 
bâzı mevzularda yolsuzluk olduğuna dair bir 
tahkikat önergesi vardır. (Soldan, «Yok öyle 
şey» sesleri) Var arkadaşlar. Nasil takibedi-
yorsunuz Meclisi? Ben anlamıyorum. 

Dahiliye Vekili Bey bu kürsüden konuşur
ken, zapta geçti, dedi ki «90 küsur milyonluk 
bir yol inşaatında tahkikat önergesinde yazılı 
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olduğu gibi 30 milyon liralık bir suiistimal 
yoktur, ama bir suiistimal vardır.» (Soldan, 
«Hayır, böyle bir şey söylemedi» sesleri) 

Söyledi, bunlar zapta geçti. Bu faslı ko
misyona havale edelim, komisyonda kalsın. 
Çünkü arkadaşlar görülmüş şey değildir. Res
mî bir makam tarafından bir idarede suiistimal 
olduğu 'bildiriliyor, fakat miktarı belli değil. 
Bunu bildiğimiz halde 'bu idareye Büyük Mil
let Meclisi 100 milyon nasıl yardım yapar, [hav
salanı almıyor. 100 milyon nasıl yardım yapa
rız? 

REİS — Esasa geçiyorsunuz, kifayet hak
kında. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Biz Dev
let idaresini murakabe için buraya gönderildik, 
yapmayınız. Size yolunu gösteriyorum. 

REÎS — Kifayet aleyhinde konuşmazsanız 
sözünüzü keseceğim. 

FETHHl ÇELÎKBAŞ (Devamla) - - Kifa
yet aleyhinde, efendim. 

Arkadaşlar; tekrar ısrar ediyorum. Servet 
Sezgin Bey de mahkemeli diyor. Dahiliye Ve
kili istanbul Belediyesinde miktarı 30 milyon 
değil ama bir miktar suiistimal olduğunu söy
ledi, zapta geçti. Ben de diyorum ki, B. M. M. 
de istanbul Belediyesinde suiistimal olduğu ve
kilin 'beyariiyle sabit oldu. Böyle bir heyete 
tahsisat verilmez. 

REİS — Kifayet aleyhinde, -yoksa sözünüzü 
keserim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Onun 
için reddedin, komisyona gitsin, komisyonda iş 
halledildikten sonra tekrar ele alımsın. 

REÎS '— Efendim, kifayet kabul edilirse 
ark ad aşlarıma, 'söz veremiyeceğim. Kifayeti 
müzakereyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Takrirler var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
661 nci faslın aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve rica ederim. 
Ankara 

Ahmet Üstün 

F. Lira 
661 istanbul Belediyesine 75 000 000 

Ankara. Belediyesine 25 000 000 
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Yüksek Riyasete < 1 

661 nci fasılda istanbul Belediyesine veri
len 100 milyon lira yardım tahsisatının, suiis
timalle alâkalı tahkikat önergesinin neticesine 
kadar ödenmemesini ve hu faslın 1 liraya indi
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Adana Çankırı 
Rıza Tekeli Fer1!] an Arkan 

REÎS — En aykırı takrir faslın bir liraya 
indirilmesine aid'olanıdır. Reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Takrir red
dedilmiştir. 

ikinci takriri reyinize arz edeceğim. 
, BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) - - Bir yerden 
tenzil, diğer bir yere tahsis yapıldığına göre o 
kısım için elli imza lâzımdır. 

RElS — Yalnız tenzili tazammun etseydi 
. reye kordum. Fakat burada bunun dışında baş

ka bir faslın teşkili de istenmektedir. Onun 
için usule uygun değildir. Reye vaz'etmiyorum. 

Faslı olduğu gibi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
662 Kurulacak olan Basın -Yaym 

ve Turizm Vekâleti ile Koor
dinasyon Atâletlerine her 
türlü masrafları' (Bu tahsisa
tı mezkûr vekâletler başlıkla
rı altında mevcut veya yeni
den açılacak tertiplere aktar
maya Maliye Vekili salahiyet
lidir) 1 000 000 

REİS — Recep Dengin. 
RECEP DENGİN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar ; bu fasla geçen sene olduğu gibi yine 
bir milyon lira konmuştur. Ben sıkılarak arz 
ediyorum. Basın - Yayın ve Turizm Encümeni
nin âzasıyım: Geçen sene Büyük Meclisin neş
rettiği, encümenlerin faaliyetleriyle ilgili bül
tende Basın - Yayın ve Turizm Encümeninin 
toplaritı adedi sıfır olarak gösteril mistir. Ya- I 
rının fikir adamları bu Meclis neşriyatını oku
yacaklardır. Bir sene, 1958 1 Kasımından 1959. ] 
1 Kasımına kadar olan müddet içerisinde, bu j 
komisyon bir tek defa dalîi toplanmaz, mem
leket- işlerine mütedair her hangi bir muame
leyi tekemmül ettirmez ve sonra da B. M. Mec- , 
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İ lisi bülteninde neşredilen komisyon faaliyetleri 

hanesinde faaliyeti sıfır olarak yazılır. Bu sene 
1 Kasımda yine Yüksek Meclisin teveccühle-
riyle bu encümene seçilmiş bir arkadaşınızım, 
Bir defa toplandık, Reis seçtik. Aradan aylar 
geçt, Teşkilât Kanunu gelmedi. 

ı Turizm meselesinden burada sitayişle bah
seden arkadaşlar bir turizm dâvasının bu mem
lekette mevzuubahsolduğunu müdriktirler. Ca-

| miler, eserler, yollar ve saireden bahsetmek ga-
I yet kolaydır. Ama bir Meclisin cüzü olan ko-
I misyonların, B. M. M. neşriyatiyle sabit olaca

ğı üzere, meselâ Basın - Yaym Komisyonunun 
aldığı notun sıfır olması bana hüzün vermek
tedir. 

Muhterem .arkadaşlarım, ben Hükümetin bu 
istikrarsız hattı, (hareketini protesto için huzu
runuzda Basın - Yayın Komisyonundan istifa 
ediyorum. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Arkadaş

lar; tahsisatın konulmasında ve istimalinde ti
tizlik gösterilmişse sade Türkiye'de değil, dün
yanın her tarafında bu böyle olur, ve yazık olur. 
1957 de ihdas edilen bir Vekâletin nasıl olur da 
Teşkilât Kanunu hâlâ getirilmemiş olur ve biz 
yine tahsisat kabul ederiz. Bunu benim havsa
lam almıyor. Anayasanın maddesini okuyorum. 
Madde 97 : «Muva^enei Umumiye Kanununun 

I hükmü bir seneye mahsustur.» Şu vaziyet kar
şısında gelecek sene de tahsisat konabilir. Niye 
teşkilât kanunu getirilmesin?. Arkadaşlar bu aç
tığınız yol, bu gidiş iktisadi istikrar bakımından 
katiyen doğru bir gidiş değildir. 

Neden Bütçe Komisyonu ve Hükümet ve Ma
liye Vekâleti bunu bir kanuna raptetmiyor,. Bir 
yıllık bir kanun içerisine devamlılık arz eden 
bir hizmet için bu tahsisat nasıl konur arkadaş
larım? Benim aklım ermiyor. 

Koyuyorlar, niçin? Bu bütçenin içinde nasıl 
olsa her şey geçer düşüncesi hâkimdir de onun 
için. Eğer böyle giderse ben size söyliyeyim ki, 
30 defa 4 Ağustos istikrar- kararı alınsa, para
nın kıymetinde istikrar sağlıyamazsınız. Çünkü 
istikrar yaratacak mesai bu mesai değildir. Bu
na pek üzülüyorum. Üzülüyorum, çünkü; istik
rar tedbirlerinin iktisadi kayıtla ne büyük rah
neler açmış olduğunu görüyoruz. Hükümetçe 
ne büyük iztırar içinde bu tedbirlerin alındığı-

| m biliyorum/ Bütün bunlara rağmen bu tedbir-
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lerin muvaffak olmasını istiyor ve en küçük bir 
müsamahaya tahammül edemiyorum. Devamlı 
yapılacak hizmetler için böyle hareket edilmesi, 
Anayasaya ve Muhasebe! Umumiye Kanununa; 
aykırıdır. Ona, bunun için bir teklifte de bulu
nuyorum. Çünkü nasıl olsa dikkate alınmıyor. 
Allah, milleti korusun ve para istikrarın] temin 
edecek insanları işbaşına getirsin arkadaşlar. 
(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Mehmet Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem 

arkadaşlar, malûm bulunduğu üzere bir âm
me hizmeti kanunla tesis olunur. Bir yıl öm
rü olan bütçe kanunlariyle verilen tahsisatla 
bir Devlet teşkilâtı kurulamaz. Anayasada sa
rihtir, hattâ Hükümet programında bile bu 
hususta sarahat vardır, iş böyle olunca zan
nederim siz de iltihak edersiniz : 

Beşinci Adnan Menderes Hükümeti progra
mında bir İmar ve iskân Vekâleti de vardı, ku
ruluş kanunu geldi, tetkik ediliyor. Vekâletler 
arasında bir derece farkı mı var? Birisinin va
zife- korkusu gelir ötekinin gelmez. Vazifesinin 
hududu (bilinmez. 

Anayasanın 47 nci maddesi vekillerin vazife 
ve mesuliyetlerinin mahsus kanunlarla tâyin 
edileceğini yazar. Bu kanun henüz çıkmadığı
na göre şimdiye kadar tatbikatta bu vazifeyi 
teşkilât kanunları görmektedir. Teşkilât Ka
nunu o vekilin salâhiyetinin hududunu tâyin 
eder. Ayrıca bir kanun daha vardır. 4951 sayılı 
Kanım buna göre Hükümet yeni vekâletler ih
das edebilir. Yani vekâletlerin adedini artırıp 
çoğaltmak Hükümetin salâhiyeti dahilindedir. 
Bu sadece bir ihdas salâhiyetidir, bir teşkilât, 
bir âmme hizmeti ancak kanunla teşkil olunur. 

Arkadaşlar, bir âmme hizmeti tevdi edilen 
vekâletin teşkilât kanunu üç senedir gelmiyor. 
Turizm Vekâleti var, hadi bunun Basın - Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğü tarafından 
vazifeleri ifa edilmekte, ya şu Koordinasyon 
V«lkâ!Iıetthıe., ne deımdlif Bu vekâîıeîtîtn teş
kil (mıafesadı ne, vazdiesS ne? Koordinasyon 
Vekâletinin malûmunuz olduğa üzere, vekâlet
ler arasındaki münasebetleri tanzim eden bir 
vekâlet olması lâzım. Böyle bir vekâletin sa
lahiyetli olması da gerekir ve vekâletler üze
rinde sözü geçecek bir durumda olması da 
ica'beder. Bu işi yapması için de vekâletler üs
tü bir yetkisi olması lâzım. Fakat bunu ancak 
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Başvekâlet yapabilir. Bu yüzden böyle bir fonk
siyonu Koordinasyon Vekâletine intikal ettir
mek hatalı da olmuştur. İki vekil ihtilâfa 
düşmüştür. Sanayi Vekâleti bir türlü konuş
muş, Koordinasyon Vekili başka türlü söyle
miştir. Kâğıt meselesinde iki vekil arasında bir 
salâhiyet ihtilâfı çıkmıştır. Gerek hu gibi 
ihtilâfları önlemek gerek hizmeti tanzim et
mek ve gerekse Anayasanın hükmünü yerine 
getirmek için mutlaka teşkilât kanunu gelme
lidir. Yoksa bu tahsisat verilemez. Çünkü ka
nunsuz teşkilât ve yetki olmaz. 

."REİS - • Sezai Akdağ. 
SEZAÎ AKDAĞ (Manisa) — Muhterem ar

kadaşlarım, Recep Dengin söz almasaydı çıkıp 
konuşmıyaeaktım. Ben de Turizm Encümeni
nin bir âzasıyım. Kendisi, «Vazife taksimi ya
pılmasını mütaakıp komisyon dağıldı, bir daha 
toplanmadı, ben de istifa ediyorum.» dediler. 
Recep Dengin'iıı, toplanmadı, dedikleri Basın -
Yayın ve Turizm Encümeni 4 - 5 defa toplan
mış ve hattâ Burhanettin Onat'in bir kanun 
teklifini de kabul ederek Bütçe Encümenine de 
havale (itmiştir. Bu toplantılara ait zabıtlar da 
mevcuttur. Eğer Recep Dengin alâkalı olduğu 
encümen toplantılarına gelemiyorsa, burada 
politika yaparak konuşması doğru değildir. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz istiyen 
yok. Faslı reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
663 Tevzin, tanzim ve teşvik kar

şılıkları 8 697 165 

• HASAN TEZ (Ankara) — Muhterem arka
daşlar, iki milyonu mütecaviz tütün işiyle meş
gul olup ekmeğini bundan çıkaran tütün müs
tahsili vatandaşlardan alman pirimlerden top
lanan 150 milyona yakın para Büyük Millet 
Meclisinden çıkan bir kanunla değil, Bakan
lar Kurulunun hususi bir karan ile tamamen 
zorba bir vergi olarak alınmıştır. 1953 sene
sinde Bursa'da Sayın Reisicumhur, Sayın Baş
vekil toplanan bu paralarla müstahsıla yardım 
olsun diye bir Tütün Bankası kurulacağını 
vâdettikleri halde aradan yedi sene geçmesine 
rağmen Demokrat Partinin rafa koyduğu bütün 
vaitler gibi bu da rafta kalmıştır. Binaenaleyh 
kendi almteri ile ekmek paralarını kazanan bu 
iki milyon vatandaşın hakkı olan paralar han-
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gi bankalara yatırılmış ve hangi bankalardan 
alınarak Ziraat Bankası vasıtasiyle vatan cep
heli tüccarlara kredi olarak verilmiştir? Bu pa
ranın hak sahiplerine iadesini istiyor ve ne za
man iade edeceklerini Maliye Vekilinden soru
yorum. 

Kendileri biraz evvel ifade etti, dedi ki, 
«Cumhuriyet Halk Partilileri tasfiye edeceğiz.» 
Eğer bu vatandaşların hakkını vermezse Vekil 
Beye ben şunu hatırlatayım ki, millet kendisini 
seçimlerde tasfiye edecektir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
REÎS — Sudi Mıhçıoğlu. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Manisa) — Muhterem 

arkadaşlarım, evvelâ Muhterem Heyetinizden af 
niyaz etmekle söze bağlıyacağım. Çünkü mev
zu prim mevzuudur. Hasan Tez'in temas ettiği 
mevzuun bu mevzu ile alâkası yoktur. Ancak, 
Hasan Tez mademki, bu konuya temas ettiler, 
bendeniz de arz edeceğim. 

Tütün Ekicileri Bankası Kanununun müza
keresi Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği 
bir kararla teşkil edilen Muvakkat Encümende 
yapılıp çıktı. 

Bu kanun encümenden çıkmış ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Riyasetine tevdi edilmiş
tir. Bunu Hasan Tez'in bilmesi lâzımgelirdi. 
Bendeniz bu encümenin reisiyim ve burada bu
lunan arkadaşlarımdan kimisi kâtip, kimisi de 
sözcüdür, şahittirler. 

Yalnız şu noktayı arz edeyim: Hasan Tez ar
kadaşımız burada hakikat dışı konuşmuştur. Çün
kü tütün ekicilerinin % 2,5 olarak ödediği para 
84 milyon liradan ibarettir. 

HASAN TEZ (Ankara) — 150 milyondur. 
SUDÎ MIHÇIOĞLU (Devamla) — Bu 84 

milyon lira şimdiye kadar müstahsil lehine Tekel 
Bakanlığı tarafından Ziraat Bankasına konulan 
paradır ve faiz dâhildir, 150 milyon lira değil
dir. Bunu Hasan Tez'e ifade etmekle zevk duyu
yorum. 

HASAN TEZ (Ankara) — Söz istiyorum. 
Bana sataşıldı. 

REÎS — Sataşma yoktur, Hasan Bey. 
HASAN TEZ (Ankara) ~ Sataşma var. 84 

milyon değil. Ben vatandaşın hakkını müdafaa 
ediyorum, sen vatan cepheli Demokrat Partiyi 
müdafaa ediyorsun. 

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

1960 
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6987 sayılı Kanun gereğince 
Petrol Dairesi Reisliğine ya
pılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Sanatoryomu çocuk 
pavyonu inşaatına yardım 
REÎS — Kabal edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ankara Çocuk Bakımı Derne
ğine yardım 
Antalya Festivaline sarf edil
mek üzere Antalya Belediyesi
ne yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Zekâca deri Kalmış Çocukları 
Koruma Derneğine yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Anneler Birliğine yar
dım 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, alet ve malzemeler 
onarımı 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Millî emlâk tefevvüz ve satm-
alma masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
3867 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yatırımlar için îstanbul Tek
nik Üniversitesine 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
Yatırımlar için îstanbul üni
versitesine v 

REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

670 

671 

701 

711 

m 

736 

742 

Lira 

923 581 

100 000 

100 000 

50 000 

50 000 

25 000 

5 000 000 

17 501 

2 000 000 

703 000 

7 778 ÖOO 

4 982 000 
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F. Lira 
74S Yatırımlar için Ankara Üni

versitesine 4 218 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

745 6623 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesinin (B) fıkrası gere
ğince Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığına 6 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

748 Yatırımlar için Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Umum 
Müdürlüğüne 28 381 685 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

751 Vekâlet servisleri için muhte-
telif makina ve arşiv malzemesi 
ile ilgili her çeşit masraflar 150 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

752 3827 sayılı Kanun gereğince 
satınalmacak taşıtlar 11 809 500 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

753 Darphane ve Damga Matbaası 
için satmalmacak makina ve 
aletler 1 250 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

771 4604 sayılı Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Türki
ye Zirai Donatım Kurumuna 1 Ö00 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

772 Sermayesine mahsuben Ziraat 
Bankasına 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

773 3202 sayılı Kanunun 6 ııeı 
maddesi gereğince ihtiyat ser
mayesi olarak Ziraat Banka-

. sına 1 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

774 5016 ve 7335 sayılı kanunlara 
istinaden Milletlerarası Para 
Fonu ile İmar ve Kalkınma 
Bankasına iştirak hissemize 

1960 C : 3 
F. Lira 

karşılık Hazinece verilmiş 
avansın mahsupları karşılığı 20 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

776 6400 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesinin (B) fıkrası gere
ğince Devlet Malzeme Ofisi 
Umum Müdürlüğüne 500 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

778 5591 sayılı Kanunun 6 nci mad
desi gereğince sermayesine 
mahsuben Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumuna 10 000 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

779 v6143 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasına 7 200 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

790 6327 sayılı Petrol Kanununun 
4 ncü maddesi gereğince taah-
hüdolunan (B) grupu hisse se
netleri için yapılacak öde
meler 2 150 000 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

791 5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Karayolları 
Umum Müdürlüğüne 83 813 750 
REÎS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

792 5539 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrası gere
ğince Karayolları Umum Mü
dürlüğüne 858 985 256 
REÎS — Kabul edenler.'.? Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

793 Yatırımlar için Devlet Su İşle
ri Umum Müdürlüğüne 637 473 070 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

794 Et ve balık tesisleri için Et ve 
Balık Kııruumna 
REİS — Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

1 000 000 
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795 6831 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesi gereğince Orman 
Umum Müdürlüğüne 2 000 000 
REÎS — Kabul edenler... Etıni-
yenler... Kabul edilmiştir. 

796 6845 sayıh Kanun gereğince 
sermayesine mahsuben Halk 
Bankasına 8 000 000 

REÎS — Hasan Tez. 
HASAN TEZ (Ankara) — Heyeti umumiye-

si hakkında memleketin bir milyon iki yüz bin es
nafı ve sanatkârı namına konuşmak imkânını bu
lamadım. Şimdi bunu üç dakikaya nasıl sığdıra
cağım bilmem. Vebali Demokratların boynuna 
olsun. 

Şimdi Maliye Vekilinden soruyorum: Halk 
Bankasına yüz milyon lira yardım yapılmasını 
emreden kanun gereğince her sene on milyon li
ra verilmesi kararlaştırılmış ise de bu para veril
miyor. Senede ancak arz edeceğim şekilde on mil
yondan az olarak 6 - 7 milyon lira vermek sure
tiyle hareket olunuyor. Bunun sebebi nedir? 

Bugün 700 bin esnaf ve küçük «anatkârın ya
rısı kredi beklemekte, ancak 60 bini kredi almak
tadır. 1950 senesinde iki bin lira kredi alan es
naf 1960 ta yine iki bin lira kredi almaktadır. 
Yüksek Heyetinizin takdirine arz ederim. İki bin 
lira ile bu esnaf rafına ne mal koyabilir? İki bin 
lira alacağı malın, emtianın ancak nakliye para
sıdır. Bir lirayı 30 kuruşa düşürdünüz. Maliye 
Vekilinden rica ediyorum; Halk Bankası serma
yesi için ayrılmış olan 100 milyon lirayı defaten 
versinler. 

Sonra yine Maliye Vekilinden bir istirhamda 
bulunacağım : Ben uzun seneler Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Teşkilâtı Konfederasyonu İkinci 
Başkanlığını yaptım. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar) Evet ben sizin gibi villâlardan gelmedim. 
Halkın içinden geldim, esnafın içinden geldim. 
Vatandaşların ıztıraplarım aksettiriyorum. 

Sayın Maliye Vekilinden şunu öğrenmek is
tiyorum; Adana'da, Samsun'da, Trabzon'da 
memleketin bütün esnafına bir milyon lira kredi 
verilmezken 4 milyon lira Esnaf Dernekleri Bir
liğine ve bir milyon lira da Madenî İşler Derneği 
emrine vermek suretiyle Eskişehir'e, kendi seçim 
(bölgesine, 9 milyon lira vermiştir. Eskişehir'deki 
esnaf arkadaşlarımıza para verilmesinden şikâ-
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yetçi değiliz. Ama bütün esnaf vatandaşlara siy-
yanen muamele yapılmasını, kendi seçim bölgesi
ne, seçmenlerine mektup yollar gibi, memleket pa
rasını bol bol harcamamasını isterim. Eskişehir'e 
yaptığı muameleyi bütün memleket esnafına eşit 
haklarla yapsın. Vakit yok, esnafın derdi çok, 
Reis Bey müsaade etmez ki, arz edeyim arkadaş
lar. Seçimde esnaf, hakkını vermiyen Demokrat 
Partiye, yani sizlere rey vermiyecektir. iktidar
dan düşeceksiniz. 

REÎS — Tamamdır efendim. 
Faslı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

P. Lira 
797 ^ t ı n m l a r için Eğe Üniversi

tesine 5 844 211 
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

798 Vakıflar Umum Müdürlüğüne 36 000 000 

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

daşlarım, 798 nci. fasılda geçen seneye nazaran 
20 milyon fazlasiyle 28 milyon liralık bir para 
(dernekler, ve köyler tarafından yaptırılan ve 
tamir ettirilen hayrat) işine verilmektedir. 

Bu para Vakıflar Umum Müdürlüğüne mu-
vazenei umumiyeden naklen ödenecektir. Biz bu 
tahsisatın 20 milyon artırılmasından memnunuz. 
(Soldan, bravo sesleri) Köylerimizde, kasabaları
mızda bulunan hayratın büyük bir kısmı ger
çekten Devlet eliyle tamire muhtaçtır. Ancak bu 
fasıldaki para da 633 ncü fasılda yani belediye
lere yardım faslında olduğu gibi, hiçbir ölçü ve
rilmeden konulmuş. 

Evvelâ şunu öğrenmek isterim : Bu para ge
çen sene 8 milyon iken bu sene hangi zaruret ve 
saikla 28 milyona çıkarılmıştır ? 

Bu ihtiyaçlar tesbit olunurken, köyler, kasa
balar, ve dernekler ne şekilde nazara alınmıştır? 
Biz Meclis olarak bunu bilmek isteriz. 

İkincisi; acaba bu para şimdi 28 milyon lira 
olduğuna göre nereye kullanılacak, nasıl kullanı
lacak, nasıl sarf edilecektir? Bu para 20 milyon 
artmıştır. Maliye Vekili arkadaşımızın tabiriyle 
seçim çevreme ben de bir dilekçe vere
cek değilim. Ama kabul buyursunlar M, 
böyle hiçbir ölçü verilmeden bütçede tesis 
edilen bu gibi masraf fasılları da başta Ma
liye Vekili arkadaşımız olmak üzere vekil ar-
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kadaşlanmız ve onlardan arta kalırsa iktidara 
mensup mebus arkadaşlarımız tarafından verilen 
dilekçe değil midir? Bu 28 milyon Vakıflar 
Umum Müdürünün emrine verilecektir. Geçen se
nenin 8 milyonun 4 milyonu 50 şer bin lira ola
rak vallerin emrine verilmiş, geri kalan 4 mil
yon da Başvekâlet Müsteşarı Ahmet Salih Korur 
Beyin emri altına konulmuştur. Bu sene 28 mil
yon liralık bir yardım yapıyoruz. Bu para nere
lere ve nasıl tevzi edilecektir? Valilerin emrine 
ne kadarı verilecektir? Ve valiler bu paraları 
kaymakamlar, nahiye müdürleri ve muhtarlar 
yani idare cihazımızdaki vazifeliler vasıtasiyle 
mi sarf edecekler yoksa. D. P. ilce, ocak, bucak, 
başkanları vasıtasiyle mi? (Soldan, gürültüler, 
«olmaz böyle şey» sesleri) Bakınız size endişemin 
bir haklı sebebini arz edeyim : 1957 seçimlerin
de Amasya ve havalisinde D. P. mebusları şu şe
kilde matbu kâğıtlar dağıtmışlardır. Okuyorum: 

Uzunova Köyü Demokrat Parti Ocak 
Başkanlığına 

Köyünüz camime bu seneki tahsisattan (250) 
lira ayrılmıştır. Bugünlerde Vakıflar idaresine 
müracaatla bu paranın köyünüz muhtarlığmca 
aldırılmasını rica ederim. 

Amasya Mebusları 
Hâmit Koray ismet Olgaç Faruk Çöl 

(Soldan; bunda ne var sesleri) Müsaade bu
yurun. Meclisin verdiği bu paranın üstünde De
mokrat Parti Ocak Başkanının politik eli ne arı
yor?. 

EElS — Fasıl hakkında bir teklif yok. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
799 Ankara'da yapılacak yurt site

si inşaatına yardım 
EElS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 500 000 

jy — Devlet Borçlan 

RElS — Devlet Borçlarına geçiyoruz. Söz 
Hamza Eroğlu. (Yok sesleri) N. Nuri Yücel 
(Yok sesleri), Halûk Timurtaş (Yok sesleri.) 
Başka söz alan arkadaş bulunmadığından fa
sıllara geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1960 C : 3 
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801 Emekli, dul ve yetim aylıkları 173 000 000 

RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

802 Vatani hizmet aylıkları 1 490 738 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

803 Mülga 551 sayılı Kanun gere
ğince malûllere verilecek arazi 
bedeli 60 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

804 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 47 729 826 
REÎS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

806 2463, 2614, 4057, 4625, 4275, 
4938, 5072, 5185, 5864, 5382, 
6218, 6583, 6764 ve 6804 sayılı 
kanunlara istinaden yapılan is
tikrazlar 101 266 000 
RElS —• Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

817 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 ve 
3523 sayılı kanunlar gereğince 
nakden ödenecek borçlarla kal
dırılmış Hatay Devletinden 
devredilen borçlar 1 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

818 4649, 4604 ve 5433 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak öde
meler 988 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

821 Hükme bağlı borçlar 2 000 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

822 6684 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak ödemeler 3 200 000 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

826 5676, 6377, 6336, 5824, 6849, 
1375 ve 2745 sayılı kanunlar 
gereğince temin olunan kredi 
ve istikrazları 172 303 155 
RElS — Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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2. — 1959 malı yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/515) (1) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 

lâyiMsma bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihalarının, 1959 malî yılı
nın sona ermesine az bir zaman kalması dolayı-
siyle bir an evvel kanuniyet kesbetmesi için ruz-
nameye alınarak görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Vekili 
Hasan Polatkan 

RElS — Takriri reye arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 

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

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 20 150 044 liralık münakale 
yapılmıştır. 

REİS — Fasılları okuyoruz : 

P. M. 
[1] SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Tenzil Zam 

Başvekâlet 

304 Posta, telgraf ve telefon üeret ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
305 Kira bedeli 

11 Başvekâlet , 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şûrayı Devlet Reisliği 

301 Büro masrafları 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
50 Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 000 

20 000 

83 000 
12 000 
5 000 

100 000 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
17 000 

(1) 95 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır, 
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F. M. Tenzil Zam 

307 Harcırahlar 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 20 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı-

rahları 7 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları 
21 Taşıt işletme masrafları 3 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
419 Makina ve fişi mültigraf, foto ve sair malzeme satmalma masrafları 27 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları 20 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

?
 # Diyanet İşleri Reisliği 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 25 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler 

12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 15 044 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 
32 Vilâyetler memurları ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

R E İ ^ — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı

rahları 
11 Merkez 8 000 
12 Vilâyetler 1 944 

25 000 
10 000 
3 100 

38 100 

Fasıl yekûnu 9 944 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
451 Yayın tanıtma masrafları 

10 Satmalma ve abone 8 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 161 500 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 500 
135 000 
25 000 

161 500 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardım
lar 

11 Merkez memurları çocuk zammı 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 

tf' Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
301 Merkez daireleri büro masrafları * • • "* 

30 Demirbaş 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
30 Demirbaş 100 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı

rahları 
11 Merkez 4 000 

12 Vüâyetler . 46 000 

v Fasıl yekûnu 50 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tapulama* Kanunu uygulama umumi masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler./. Kabul edilmiştir. 

450 Teknik* okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek öğrencilere 
verilecek burslar 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 

219 Hâkim tahsisatı 1 900 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

220 6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak ödenecek 
tazminat 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 20 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 300 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Vilâyetler kira bedeli 80 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tenzil Zam 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

55 000 
100 000 

Fasıl yekûnu 155 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
451 Yayın masrafları 

30 Adlî kanun, nizamname ve yönetmeliklerin hazırlama ve düzenle
me masrafları 60 000 
REİS — Kabul Edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj masrafları 
20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönderilecekle

rin harcırah ve masrafları 1 200 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları 22 500 

REİS -— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâleti 

41.1 Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat umum masrafları 
11 Kara Kuvvetleri 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
414 Taşıma masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

60 000 

900 000 

206 

301 

302 

304 

Dahiliye Vekâleti 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardım
lar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masrafları 

50 Aydınlatma 
60 Tsıtma 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 

60 Isıtma 
REÎS — Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 

70 000 
5 000 

75 000 

65 000 
13 000 

78 000 

120 000 

60 000 
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307 

308 

408 

452 

202 

228 

302 

305 

405 

21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 

72 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilerin her çeşit ince
leme masrafları 

92 6652 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince nüfus taramalanna 
memur edileceklerin harcırahı 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı
rahları 

11 Merkez 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi için 
toplanacak komisyon azalarına verilecek ücret 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj masrafları 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 

20 Staj için Birleşmiş Milletler Teknik Yardımından faydalanarak ec
nebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü -

Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans ücreti 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 

60 Isıtma 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Binek hayvanlarının yem, muytabiye, nal, mıh ve başka malzeme
leri, tedavi ve ilâç bedelleri ve köpekler için yiyecek masrafları 
EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tenzil 

24 000 

5 000 

Fasıl yekûnu 29 000 

10 000 

Zam 

40 000 
60 000 

' t ' 

160 000 

10 000 

5 000 

12 000 

24 000 

36 000 

10 000 

15 000 

28 750 

50 000 
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Jandarma Umum Kumandanlığı 

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

31 000 
12 000 

Fasıl yekûnu 43 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
414 Taşıma masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
422 îşçi Sigortalan Kurumuna ödenecek prim 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

900 000 

6 000 

Hariciye Vekâleti 

201 Maaşlar 
12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 

30 Demirbaş 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme masraflan 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
309 Taşıt masrafları 

11 Vekâlet otomobilleri işletme masrafları 
12 Vekâlet otomobilleri onarma masrafları 

5 000 000 

150 000 

1.50 000 

15 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
461 Daimî sekreterlikler umumi masrafları 

20 Bağdad Paktı Daimî Sekreterliğinin hor türlü masraflan 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 000 

25 000 

Milletlerarası îktisadi îşj Birliği Teşkilâtı 

307 Harcırahlar 
11 Daimî vazife harcırahı 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kajbul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı

rahları 
12 Ecnebi memleketler 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 000 

5 000 
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201 

206 

218 

301 

305 

307 

401 

Maliye Vekâleti 

Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak .zam ve yardımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
REİS — Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek kasa taz
minatı 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Merkez daireleri büro masrafları 

50 Aydınlatma 
Etmiyenler.. 

700 000 

Kabul edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler.. 
Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler.. 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
REÎS — Kabul edenler.. 
Matbaa masrafları 

21 İşçi ücretleri ve işletme masrafları 
22 îşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primler 
23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğle yemeği mas

rafları 

Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
80 000 

80 000 

200 000 

30 000 

50 000 

125 000 
27 000 

18 000 

Fasıl vekûnu 170 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardım
lar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
40 Yakacak zammı 

700 000 

600 000 
100 000 

Fasıl yekûnu 700 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince saati mesai hari

cinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, ekzersiz ve şeflik 

ücretleri 

300 000 

4 180 000 
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40 Ders ücretleri 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
301 Merkez daireleri büro masrafları 

40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

22 Vilâyetler telefon masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı
rahları 

11 Merkez 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Yüksek okulların umumi masrafları 
30 Ankara ve îamir Devlet Konservatuvarı 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderile

ceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl yekûnu 

tir. 

Fasıl yekûnu 

Tenzil Zam 

3 200 000 

7 380 000 

15 000 
5 000 

20 000 

15 000 

20 000 

60 000 

60 000 

Nafıa Vekaleti 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
.50 Aydınlatma 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
306 Giyecekler 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35 000 

5 000 

Ticaret Vekâleti 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 
REÎS — Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
30 Demirbaş 
50 Aydınlatma 

*'" * - Fasıl yekûnu 

4 500 

2 000 
7 000 

9 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
12 500 
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Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı
rahları 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketler 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 

Fasıl yekûnu 

11 000 

15 000 

3 000 
2 000 

5 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ticaret ataşelikleri masrafları 

91 Daimî vazife harcırahı 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri standardizasyonu umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sergi masrafları 

10 îştirak edilecek dış sergiler 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 000 

70 000 

55 000 

12 

50 
60 

11 
12 
21 

11 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Vilâyetler memurları çocuk zammı 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı
rahları 
Merkez 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 000 

15 000 
5 000 

20 000 

25 000 
50 000 
35 000 

110 000 

20 000 

10 000 
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201 

301 

302 

309 

418 

451 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masrafları 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma . 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 

50 Aydınlatma >f 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 

31 Vilâyetler kara ve deniz nakil vasıtaları işletme masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük hizmetleri masrafları 

40 Hamulelerini almış bulunan kara ve deniz vasıtalarının, kaçak ih
barı üzerine tahliye ve tahmil masrafları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 

20 Başka her çeşit masraflar 4 700 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

12 000 
8 000 

20 000 

3 000 
12 000 

15 000 

217 

301 

30 

40 
50 

Ziraat Vekâleti 

Kanunlar gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
Ders saati ücretleri 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro masrafları 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

450 000 

5 000 
25 000 

30 000 

304 

307 

21 

22 
25 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Merkez telefon masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
Veteriner işleri muvakkat vazife harcırahı 
Zirai mücadele ve zirai karantina muvakkat vazife harcırahı 

150 000 
200 000 

105 000 
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92 6245 sayüı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verile
cek tazminatlar (Ziraat) 30 000 

Fasıl yekûnu 380 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı

rahları 
12 Vilâyetler 30 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
418 Tarla ziraati, tohum ıslahı, deneme, üretme, çayır ve mera, kauçuk 

ve hayvan besleme işleri umumi masrafları 
10 Tohum ıslah, deneme, üretme işleri ve kurumları 
20 Hayvan yemi, çayır ve mera yağ ve lif bitkileri araştırmaları 
40 Köy çayır ve meralarının ıslah ve toplu köy yoncalık ve korunga

lıkları tesisi 
80 Köylerde yapılacak hayvan besleme damonstrasyon umumi masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
419 Bahçe ziraafi işleri, bağcılık, meyvaeılık, sebzecilik, süs nebatları, 

zeytin ve çay umumi masrafları 
10 Bağcılık, meyvaeılık, sebzecilik ve süs nebatları işleri ve kurumları 200 000 
20 Zeytin işleri ve kurumları 50 000 
30 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanunların gerektirdiği çay işleri 50 000 

100 000 
. 50 000 

200 000 

100 000 

450 000 

Fasıl yekûnu 300 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
420 îpek böcekçilik, tavukçuluk, arıcılık umumi masrafları 

20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri ve kurumları 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri umumi masrafları 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve ikramiye 120 000 f 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve arte-
ziyen işleri umumi .masrafları 

40 Toprak etüd ve tahlilleri 50 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

457 îç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları 
10 Ziraat îşleri Umum Müdürlüğü 100 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
476 Kurs umumi masrafları 

20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücret
leri 25 000 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 6 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 50 000 
21 Merkez telefon masrafları 10 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 20 000 

Fasıl yekûnu 80 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcı
rah ve başka masrafları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Münakalât Vekâleti 

308 4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi masrafları ve harcı
rahları 

11 Merkez 2 500 
12 Vilâyetler 2 500 

Fasıl yekûnu 5 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 

20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve ba§ka mas
rafları 5 000 
RElS. — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 1 050 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
301 Merkez daireleri büro masrafları 

20 Döşeme 2 000 
30 Demirbaş 4 000 
40 öteberi masrafları 1 500 

Fasıl yekûnu 7 500 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 2 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
306 Giyecekler • . 2 500 

RlftS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 

30 Müfettişler racırahı 13 450 
81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahı 3 000 

6 000 
9 000 
2 500 

17 500 

Fasıl yekunu 16 450 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı

rahları 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

. . . . . 

Etmiyenler.. 

masrafları 
Etmiyenler.. 

Fasıl yekûnu 

. Kabul edilmiştir. 

. Kabul edilmiştir. 

.5 000 
2 500 

7 500 

1 500 

REİS — Kabul edenler.. 
309 Taşıt masrafları 

11 Vekâlet otomobili işletme 
REÎS — Kabul edenler.. 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 iş ihtilâfları hakem kuruluna katılacaklara ödenecek huzur ücret 

ve harcırahları 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemelerine 
katılacak iş veren ve işçi temsilcilerine verilecek ödenekler 11 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 2 100 
20 Başka her çeşit masraflar 9 000 

Fasıl yekûnu 11 100 

RElS -— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderile* 

çeklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 2 650 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tenzil Zam 

4 350 

Sanayi Vekâleti 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler 

11 Melrkez hizmetlileri ücreti 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

750 000 

15 000 
65 000 

Fasıl yekûnu 80 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
301 Merkez daireleri büro masrafları 

50 Aydınlatma 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
REÎS — Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 

5 000 

12 500 

5 000 
20 000 

Fasıl yekûnu 25 000 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Harcırahlar 

20 Muvakkat vazife harcırahı 
60 Sanayi ve küçük sanatlar müfettişleri harcırahı 

20 000 
35 000 

Fasıl yekûnu 55 000 

418 

419 

421 

450 

451 
10 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil lâboratuvar masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum ilân ve 
sair masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve levazım satınalma ve her çeşit masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Burs masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın masrafları 
Satınalma ve abone 

18 000 

5 000 

15 000 

10 000 

25 500 

564 
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30 000 
2 500 
25 000 
15 000 

72 500 

20 Başka her çeşit masraflar 10 000 

Fasıl yekûnu 20 000 
— — i 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücret-—~ 
leri 83 000 
EEİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 3 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Karnın gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı

rahları 
12 Vilâyetler 2 500 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler..". Kabul edilmiştir. 
309 Taşıt masrafları 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
417 Ankara, İstanbul ve İzmir radyo istasyon ve stüdyoları yönetim 

ve işletme masrafları 
10 Müzik yayınları 
20 Söz yayınlan 
30 Elektrik ve muharrik kuvvet masrafları 
40 İşletme ve başka her çeşit masrafları 
50 Kısa dalga propaganda yayınları her türlü masrafları 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 565 — 

1 000 
500 

5 000 
2 500 
3 000 

12 000 

•ı 

Fasıl yekûnu 

65 000 
20 000 
180 000 
200 000 
50 000 

515 000 
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451 

301 

Yayın, turizm ve propaganda masrafları 
40 Propaganda masrafları 
50 Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları 

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îmar ve İskân Vekâleti 

Merkez daireleri büro masraf lan 

302 

303 

304 

305 

309 

302 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

21 Merkez telefon masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
Kira bedeli 

12 Vilayetler 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 

22 Möi'kez taşıtları onarma masrafları 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
Vilâyetler büro masrafları 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10 850 

Zam 

125 000 
175 000 

300 000 

20 
30 
40 

20 
30 
40 
50 
60 

Döşeme 
Demirbaş 
Aydınlatma 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Vilâyetler büro masrafları 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Kabul edilmiştir. 

Fasıl yekûnu 

40 000 
25 000 

5 000 
3 000 
1 850 

74 850 

58 000 
25 000 

3 000 

86 000 

6 850 

18 000 

14 850 

5 000 
15 000 

20 000 

066 — 
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304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

RE IS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
305 Kira bedeli 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

6 000 
10 000 

16 000 

1 000 
35 000 

36 000 

15 000 
9 000 

24 000 

Fasıl yekûnu 

RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
309 Taşıt masrafları 

31 Vilâyetler taşıtları işletme masrafları . 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
414 Taşıma masrafları 

11 Toprak işleri taşıtma masrafları 5 000 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar 1 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

751 Satmalmacak makina alet ve malzeme 43 600 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

751 Satmalmacak makina, vasıta ve malzemeler 
10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satmalına masrafları 93 750 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 

753 Darphane için satmalmacak makina ve aletler 400 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
14 Adliye Vekâleti 350 000 

— 667 — 
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Maliye Vekâleti 1000 000 
Maarif Vekâleti 1000 000 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1550 000 

Fasıl yekûnu 3 900 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5011 ve 5855 sayılı kanunlar gereğince Büyük Millet Meclisi binası 
ve eklentileri yapımı 
Prim veya kur farkları 400 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
7026 sayılı Kanun gereğince Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesinin ilâve inşaatı masrafları 500 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Demiryolları yapım masrafları 
3262, 3813, 4643, 5075 ve 6845 sayılı kanunlarla yapılacak Diyar
bakır - Cizre, Elâzığ - Van hudut hatları ile Bitlis şube hattı ya
pımı masrafları 35 000 
İltisak ve kuşak hatlarının 6181 sayılı Kanun dışında kalan yapım 
masrafları 1 500 000 
İstikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve istimlâk masrafları 5 000 
Prim veya kur farkları 1 500 000 

Fasıl yekûnu 3 040 000 

REİS —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 100 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 

Makina, alet ve malzemeler onarımı 
Zirai mücadele ve zirai karantina işleri ve kurumları 325 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalınacak makina alet ve malzemeler 
Pamuk işleri ve kurumları 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik. Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun olacak
lara 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve malzemeler 40 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 
3788 sayılı Çay Kanununun 5 nci maddesi 5748 ve 6754 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak ödemeler 1 500 000 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

568 
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Devlet Meteoroloji tşleri Umum Müdürlüğü 

751 Satmalınacak makina, alet ve malzemeler 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

50 000 

* » * / < * ; J * • * • " * • Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

741 Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îmar ve İskân Vekâleti 

755 Satmalınacak makina ve optik aletler ve teknik malzeme 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 405 000 

40 000 

, Toprak ve îskân İşleri Umum Müdürlüğü 

731 İstimlâkler 
20 6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince ödenecek 

tahlil bedelleri ve kanuni faiz karşılığı 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

100 000 

REÎS — Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine 21 315 000 liralık munzam tahsisat 
verilmiştir. 

REÎS — İkinci maddeye ait cetveli okuyo
ruz : 

- 5 5 9 
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Adliye Vekâleti 

302 Vilâyetler büro masrafları 
60 Isıtma 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
305 Kira bedeli 

BEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

350 000 

200 000 

100 000 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

122 500 
67 500 

Fasıl yekûnu 

ffiSÎ8 — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
409 Muayyenat 

20 Yem 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

190,000 

800 000 

Hariciye Vekâleti 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 
21 Eeisicumhurun ve Başvekilin yabancı memleketlere yapacakları se

yahatlerin gerektirdiği her türlü masrafları 

4 105 000 

400 000 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
458 Brüksel Beynelmilel Fuarındaki paviyonumuzun sökülme ve nak

letme masraflan 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

459 Dış memleketlerdeki Türk Kültür varlığını koruma masraflan 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 

302 Vilâyetler büro masraflan 
40 öteberi masraflan 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 505 000 

150 000 

300 000 

400 000 

— 570 — 
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303 Basılı kâğıt ve defterler 
RBÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet borçları 
821 

304 

418 

611 

307 

309 

Hükme bağlı borçlar 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maarîî Vekâleti 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 

Fasıl yekunu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lise, ortaokul ve imam - hatip okulları umumi masrafları 

10 Lise ve ortaokullar umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Tiyatrosuna yardım 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verile

cek tazminatlar 

Fasıl yekûnu 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt masrafları 

42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları 
46 Veremle savaş taşıt masrafları 
47 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumları taşıt masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

Zam 

1 500 000 

150 000 
400 000 

550 000 

1 750 000 

60 000 
125 000 
85 000 

270 000 

500 000 

350 000 

250 000 

300 000 

550 000 

50 000 
50 000 
200 000 

300 000 

REÎS 

— 571 — 
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422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları 
EBÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Veremle savaş umumi masrafları 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet kurumları umumi masraf
ları 

10 Devlet hastaneleri 
50 Doğum ve çocuk bakım evleri 

Fasıl yekûnu 

150 000 

500 000 

5 000 000 
500 000 

5 500 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
428 Hıfzıssıhha müesseseleri umumi masrafları 

10 T. C. Refik Saydam 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti. 

305 Vilâyetler kira bedeli 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

200 000 

(A/2) 

Maliye Vekâleti 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

400 000 

Maarif Vekâleti 

777 Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak 
her türlü masraflar 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

300 000 

REİS — îkinci maddeyi tekrar okuyoruz, 
efendim. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin sonunda yeniden açılan ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı tertiplere 1 057 000 
liralık fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

REÎS — Üç sayılı cetveli okuyoruz, efendim. 

572 



F. M. 

671 

752 
25 
26 

t : 47 25.2.1960 Ö : 3 
[3] SAYILI CETVEL 

Maliye Vekâleti 

(A/l) 

Ankara Beden Terbiyesi Bölgesine yardım 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
Millî Müdafaa Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 

Tenzil Zam 

427 000 

50 000 
60 000 

110 000 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
30 Şûrayı Devlet Reisliği 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler. 
20 000 

Kabul edilmiştir. 

731 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

İstimlâk bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

500 000 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiş
tir. 

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

JVJADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi açık reylerinize 
arz edilmiştir. 

3. — 1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
yılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe En
cümeni mazbatası (1/519) (1) 

REÎS — Birinci maddeyi okuyoruz. 

1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1959 yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin, ilişik 
cetvelde yazılı vekâlet ve daireler kısmının so
nunda yeniden açılan tertiplere, hizalarında 
gösterilen ceman 15 230 000 liralık fevkalâde 
tahsisat konulmuştur. 

REÎS — Cetveli okuyoruz : 

(1) 91 8. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 

573 



1:47 25.2.1960 C : l 
OETVEI* 

F. Lira 

Başvekâlet 
505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 323 338 

RE IS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şûrayı Devlet Reisliği • 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 463 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 21 251 
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Reisliği 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 15 535 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 43 680 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

r Adliye Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 983 803 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 697 517 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 3 235 821 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 3 990 526 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 1 415 438 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 

Milletlerarası iktisadi tş Birliği Teşkilâtı 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 1 476 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 3 108 637 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 1 006 980 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 21 352 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 9 027 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 181 925 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 127 804 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 4 720 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Münakalât Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 33 835 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 8 872 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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REÎS — Birinci maddeyi tekrar okutuyo

rum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu tahsisattan harcanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren tansisat kaydetmeye 
Maliye Vekili mezundur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyinize 
arz ediyorum. 

O — Maarif Vekâleti 

4. — Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/455) (1) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/463) (2) 

6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yıh 
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/464) (3) 

7. — Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/460) (4) 

8. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/456) (5) 

REÎS — Maarif Vekâleti bütçesiyle beraber 
Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstan
bul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Be-

(1) 48 S. Sayılı matbua zaptın sonundadtr. 
(2) 46 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 47 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(4) 49 S. Sayılı matbua saptın sonundadır. 
(5) 45 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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den Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçelernin 
(müştereken ve umumi müzakeresine başlıyoruz. 

Maarif Vekâleti bütçesi hakkında söz alan 
arkadaşların isimlerini okuyorum : 

Hilâl Ülman, 
Hıfzı Oğuz Bekata, 
Servet Hacıpaşaoğlu, 
Sırrı Atalay, 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, 
Sait Erdinç, 
Orhan Kökten, 
Esat Mahmut Karakurt, 
Nuriye Pınar, 
îhsan Ada, 
Aleksandros Haeopulos, 
M. Yılmaz Mete, 
Perihan Arıburun, 
Ali Menteşoğlu, 
Hikmet Bayur, 
Hamza Er oğlu, 
Münib Hayri Ürgüblü, 
Hamza öztürk, 
Sabri Erduman, 
Şahap Kitapçı, 
Tevfik Tığlı, 
Reşit önder, 
Emin Soysal, 
Ahmet Yılmaz, 
Mehmet Geçioğlu, 
Saim Karaömerlioğlu, 
Selim Soley, 
Dursun Akçaoğlu, 
Rauf Bayındır, 
Fethi Ülkü, 
Ahmet Kaarmüftüoğlu, 
Suat Başol, 

REİS — Hilâl Ülman, buyurun. 
HİLÂL ÜLMAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlarım, İstiklâlimizin bekçisi ve istikbalimi
zin koruyucusu olan Türk gençliğini yetiştirr 
mekte onun millî görgü, şeref ve kültürünü ar
tırmakta programlı, metodlu ve azimli bir şekil
de, bugün karşımıza bir milyarı aşan bir maarif 
bütçesiyle çıkan Hükümetimizi tebrik ederek söz
lerime başlamak istiyorum. 

Şu anda hepimiz Maarif dâvalarının azameti, 
demokrasi anlayışının ahlâk ve fazileti içinde 
tarihî hasletlerimizin vicdanımıza akseden 
sesini dinliyecek, ilme, kültüre, yarının Türk 
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gençliğine vatana, dünyaya ve medeniyet tari
hine karşı vazifelerimizi yapmak durumunda 
bulunmantayız. 

Şu halde siyasi kanaat ve fikir ayrılıkları
mızı bir yana bırakmak ve bu millî dâvayı par-
tilerüstü tutarak bir birlik havası içinde ma
arif meselelerinin üzerine 'eğilmek lâzımdır. 

Malûmunuzdur ki, demokrasi fikre saygı, 
hüsnüniyet medenî cesaret, mertlik ve karşı
lıklı itimat rejimidir. Feragat ve fedakârlık, 
samimiyet sayesinde yaşar ve demagoji ile ölür. 
Bu rejimi yetişecek nesle intikal ettirebilmek, 
onları asırlarca arzuladığımız demokratik bir 
terbiye ve ahlâk sistemi üzerinde yetiştirebil
mek için maarif dâvalarını da bitaraf bir gözle 
tetjkik etmek çok yerinde olacaktır. 

Sayın muhalefet mensubu arkadaşlarım; lüt
fen bu dâvada olsun biraz samimî olunuz. 10 yıl
da maarifimizin durmadan ve ileri bir hızla yol 
aldığını, mütemadi inkişaf halinde bulunduğu
nu ve bu inkişafın selâmetli bir yolda iyi bir tem
po ile yürüdüğünü itiraf buyıvranuz. 

Kusurlarımız yoktur diyemeyiz, elbette (Ola
caktır. Ama munsif ve yol gösterici ve yapıcı fay
dalı tenkidlerinizden faydalanarak münevver in
sanların olgunluğu içinde meselelerimizi daha 
parlak yollara götürmek elimizdedir. Çünkü 
Maarif, memleketin içtimai ve siyasi sahada ol
gunlaşmasında, cahaletm yenilmesinde olduğu 
gibi, vatandaşların fikrî kabiliyetlerinin gelişme
sinde de ön plânda rol oynar. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Şu çok kısa zamana sığdırmaya çalışarak si

ze müşterek dâvamızın bir iki noktasından bah
sedeceğim. 

Maarif deyince akla gelen'en mühim eleman 
öğretmendir. Gittikçe artan nüfus ve refah sevi
yesinin yükselmesi bugün okullarımıza büyük 
bir tehacüm sağlamakta ve bu da karşımıza bir 
öğretmen yokluğu mevzuunu getirmiş bulunmak
tadır. İktidara geldiğimizden beri imkânlarımız 
nispetinde açmakta olduğumuz öğretmen ve yük
sek öğretmen okullarının bugün ihtiyaca kâfi 
gelmediği bir realitedir. 

Mâarife yapılan her yatırım gibi öğretmen 
yetiştiiTnenin de güçlüğünü müdrik olarak ma
arifin bu yoldaki çalışmalarını hızlandırmasını 
öğrenme aşkiyle yanan çocuklarımız adına hal
letme yolunda olduğuna emin bulunduğumuz ve
kâletten beklemekteyiz. 

Vatanın dört köşesine dağılarak yüz yılkı
m ı cahaletini aydın fikirleriyle silmeye çalıçan 
ve hattâ bugün şu mukaddes yerde vazife gör
mek şerefini bize kazandıran, fedakâr, feragat-
kâr, mütevazı Türk öğretmenine elimizden gelen 
maddi ve mânevi müzahareti göstermek hattâ 
yaratmak bizim asıl vazifemizdir. 

Bu yolda Maarif, Vekâletinden bâzı ricalarım 
olacaktır. 6273 sayılı Kanunun pürüzlerinin bir 
an evvel halledilmesi 7 000 i aşan bir öğretmen 
kütlesine ferahlık getirecektir. 

Orta ve teknik tedrisat kadro kanunlarının 
bir an evvel çıkarılması öğretmem yetiştiren Üni
versite şubelerine daha çok miktarda burs temi
ni ve öğretmenin fikrî inkişafını ve görgüsünü 
artıracak yurt içi ve yurt dışı gezilerin çoğaltıl
ması bu mütevazı fikir işçisine maddi ve mânevi 
huzur getirecektir. 

Aziz arkadaşlarım. Bu arada 10 yıldır açılan 
yüzlerce kültür müessesesine ilâve olarak geçen 
sene İstanbul'da açılan Yüksek İslâm İlahiyat 
Enstitüsünü de hayırla yâd etmek ve onu kur
mak için çalışanları hürmetle anmak isterim. 
Memleketimizin mânevi kalkınmasında büyük bir 
yer alacak olan bu müesseselerin adedinin artı
rılması ve din kültürü yapmak istiyenlere bu im
kânın sağlanması en büyük dileklerim arasmda-
dır. 

Üzerinde durduğum bir mesele de köy gezici 
kurtlarıdır. Millî dâvamız olan köy kalkınma
sında büyük payı ve semeresi olacağına inandı
ğımız bu kursların çok faydalı olduğuna kaani 
bulunmaktayım. 

Medeniyet ışığını nurlu elleri ve örnek du-
rumlariyle köylere götüren bu nevi kursların 
adedlerinin artırılmasını Sayın Maarif Vekili
mizden hassaten rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; son olarak şunu söy
lemek isterim ki, bu yıl köy okulları için bütçe
ye konulan 110 milyon lira 10 yıldır "Türk maa
rifinin envantarına katılan sayısız şeref sayfala
rına bir yenisini eklemiş bulunmaktadır. 

Köylü vatandaşlarım adına hükümetimize 
minnet ve şükranlarımı arz ederken çok yakın 
bir tarihte bu paranın şirin köy okulları halin
de âbideleştiğini göreceğime emin bıüunuyorunı. 

Huzurunuzdan ayrılırken bu şerefli kürsü
den maarif ordusunun fedakâr mensuplarını en 
derin hürmetlerimle selâmlarım. (Bravo sesleri, 
alkışlar) 
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REÎS — C. H. P. Meclis Grupu adına Tur

han Feyzioğlu. 
C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA TURHAN 

FEYZÎOĞLU (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunun Mil
lî Eğitimle ilgili görüşlerini - 10 dakikalik müd
detin müsaadesi nispetinde - kısaca arz etmeye 
çalışacağım. Bu kısa müddet içinde, memleketi
mizin bütün millî eğitim dâvalarına en sathi şe
kilde dahi temas etmek mümkün olmadığı için, 
mâruzâtımı sadece bir kısım meseleler üzerine 
toplamaya mecbur olacağım. 

Millî eğitim meselelerinde bizim, (Daha ön
ce de bu kürsüde arz ettiğimiz) temal inancı
mız şudur : 

Milletler ellerinde bulunan kaynakları en 
iyi şekilde değerlendirmedikçe, yıldan yıla hız
lanan medeniyet yarışında geri kalmaya mah
kûm olurlar. Türkiyemizin bizce en büyük kay
nağı, en büyük serveti insanıdır. Türk Milleti
nin zekâ ve kabiliyetidir. însan gücünü değer
lendiren milletler, en çetin tabiî ve iktisadi 
şartlan yenmişler; insan gücünü ihmal eden 
milletler ise, en müsait şartlar içinde, iktisadi 
ve içtimai geriliğin pençesine düşmüşlerdir. 

Türk maarifinin hedefi, millî, mânevi, insa
ni kıymetlere bağlı, ferdî ve içtimai ahlâk ba
kımından yücelmiş, demokrasi idealini benim
semiş, hür fikirli, teşebbüs ruhuna sahip, bilgili 
vatandaşlar yetiştirmektir. Bu hedefe bir an ön
ce ulaşmak hususunda göstereceğimiz başarı 
derecesi, millî kaderimizin seyrini tâyin edecek
tir. 

Millî eğitim alanında yapılacak her ciddî 
hamle, cemiyet hayatının her bölümünde, git
gide yayılan hayırlı tesirler yaratır. Millî eği
tim alanındaki her duraklama, cemiyet hayatı
nın her bölümünde yavaşlatıcı ve köstekleyici 
tesirlerini gösterir. 

Üzerinde ittifak edebileceğimizi umduğu
muz bu temel inançtan hareket ederek, vardığı
mız sonuç şudur : Umumi kalkınma plânı için
de yer alacak, ciddî ve etraflı bir millî eğitim 
plânı, memleketimizin en âcil ihtiyaçlarından 
biri haline gelmiştir. Böyle bir plânın hazırlan
ması, her türlü istatistik bilgileri derlemek ve 
millî bünyemizin icaplarını dikkatle incelemek 
suretiyle yapılacak ciddî araştırmalara bağlı
dır. Maalesef, maarifimiz, yıllardan beri birçok 
mütehassıs raporlarının da kurulmasını ısrarla 
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tavsiye ettikleri böyle bir araştırma merkezin
den mahrumdur. Yıllardan beri, birbirini takib-
eden Millî Eğitim bakanları tarafından va'dedil-
miş olmasına rağmen, «Yüksek Maarif Meclisi» 
nin teşkili yolunda ciddî bir adım atılmamıştır. 

İktisadi hayatımız üzerinde de yer yer men
fi tesirleri göze çarpan birçok ahenksizlikler şü
mullü bir millî eğitim plânının mevcudolmayı-
şmdaıı doğmaktadır. Bu ahenksizliğin bâzı te
zahürlerine işaret edelim : 

Bâzı alanlarda ölçüsüz bir izdiham, bâzı 
alanlarda memleket ihtiyacının çok gerisinde 
kalan öğrenci sayısı.. Bir tarafta artan okul ve 
öğrenci sayısı, öte yanda, tedbirler geciktiği 
için, gitgide vahamet kazanan öğretmen buh
ranı... 

Türkiye'de, ilkokula başlama çağındaki nü
fusun % 89 u okula başladığı halde, asgari ilk 
öğretimin sonuna kadar dayanabilenler % 44 e 
düşmektedir; orta öğretime ve muadili teknik 
öğretime başlıyanlar o çağdaki çocukların % 
18 i, iken, lise ve muadili teknik öğretimin son 
sınıfına kadar gelenler % 2 ye düşmektedir. 
Maalesef, bu düşük nispet içinde de, çok muh-
tacolduğumuz teknik öğretim mezunlarının nis
peti cüzidir ve memleketin artan ihtiyacını kar
şılamaktan çok uzaktır. Akademik bir eğitimle 
üniversiteye hazırladığımız lise mezunlarımıza 
gelince, bunların önemli bir kısmı, üniversitele
re giremiyerek genç yaşta hüsrana kapılmak
ta, cemiyete yararlı olamamaktadırlar. Üniver
sitelere girebilenlerle mezun olabilenlerin nis
peti ise, cidden düşündürücüdür. Maarifimizin 
kemiyet bakımından verim düşüklüğünün ya
nında, daha da vahîm olan bir kalite (keyfiyet) 
meselesi mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, kitapsızlık, lâbora-
tuvarsızlık, ders malzemesi, tedris usulleri, sı
nıfların kalabalığı gibi kalite üzerine müessir 
olan çeşitli faktörlerden geçen yıllarda bahset
tik. 

Bu yıl bilhassa Öğretmen konusu üzerinde 
durmak istiyorum. 

Bizce, millî eğitim dâvası binadan önce öğ
retmen davasıdır. îlk öğretimden orta, teknik 
ve yüksek öğretime kadar her alanda derece 
derece öğretmen buhranı hüküm sürmektedir. 
Bunun Türkiye'ye münhasır bir problem olma
dığını biliyoruz. Fakat öğretmen buhranının 
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Türkiye'deki kadar vahîm Ölçülere vardığı 
memleketler de nâdirdir. 

Ortaokul ve liselerde, tamamlyle boş geçen ve
ya asıl öğretmen kadrosu dışından temin edilen 
kimselerle okutulmak mecburiyeti hâsıl olan ders
lerin yekûnu haftada 49 bin saattir. 

öğretmenlik mesleki cazibesine süratle kavuş
turulmalıdır. Bıı meslek, memleket gençlerinin 
idealizm ve kabiliyet bakımından en önde gelen
lerinden bir kısmını ve her halde yeter sayıda 
genci mutlaka çekebilmelidir. 

öğretmenlik meslekinin cazibesini kaybetmesi 
gelecek nesillerin yetişmesi üzerinde öyle menfi 
tesirler yaratır ki, bumdan doğabilecek kalite dü
şüklüğünün zincirleme tesirlerini 30 - 40 yılda 
Nİlmek mümkün olmaz, öğretmen buhranı, çok 
geçmeden, her meslek dalında ve cemiyet hayatı
nın her alanında seviye düşürücü tesirlerim belli 
edecek Ibir hâdisedir. 

Çok ağır ve şerefli bir vazifeyi geçim derdi 
içinde ifa eden fedakâr öğretmenlerimizin terfihi 
'için hiçbir tedbir ihmal edilmemelidir, öğretmen 
camiası geçim derdinden, maddi sıkıntıdan ve 
partizanlık baskısından kurtarılmalıdır. 

Para değerindeki düşme, ek görev ücretleriy
le "ilâve ders ücretlerinin derhal artırılmasını za
ruri kılmaktadır. Devlet Personel Kanunu bir 
türlü çıkariılamadığına göre, mahrumiyet bölge
lerinde vazife gören öğretmenler için ayrıca taz
minat düşünülmelidir, öğretmenlere kitap tazmi
natı verilmesi konusu üzerinde de Millî Eğitim 
Bakanlığı ciddiyetle durmalıdır. Bu arada, mah
rumiyet bölgelerinden ve mesken buhranının en 
şiddetli olduğu yerlerden bağlıyarak, öğretmen
leri meskente kavuşturmak çarelerini aramak lâ
zımdır. 

Hükümet tarafından uzun yıllardan beri ya
pılan vaitlerin gerçekleşmelini beyhude bekledik
ten sonra, ilköğretim ve Eğitim Kanunundan bas-
Iryarak, öğretmenlerin refaha kavuşturulması ile 
ilgili bâzı kanun tekliflerini, arkadaşlarımla bir
likte, Büyük Millet. Meclisine sunmuş bulunuyo
ruz. 

Yıllardan beri bu kürsüde yaptığı vaitleri tut
mamış olan Hükümetin, hiç değilse bu kanun tek
liflerinin kabulüne yardımcı olmasını istemek 
Jıakkınmdır. 

Bu bahsi kapatmadan önce, köy eğitmenleri
nin geçim durumunu ıslah için Bütçe Komisyo
nunda yıllardan beri yapılmış olan vaitlerin de 
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gerçeMeştirilmesini dileriz. Üniversitelerimizin 
vasıflı asistan ve öğretim üyesi bulabilmeleri için, 
artırılması zaruret haline gelen ve paranın satm-
alma gücündeki muazzam düşüşe rağmen 1946 
daki seviyesinde kalmış olan üniversite tazminat
larının artırılması yolunda Bütçe Komisyonunda 
aldığımız kelsin va'din de bir an önce yerine geti
rilmesini beklemekteyiz. 

İlköğretim konusunda, bir noktayı kısaca be
lirtmek isteriz : Bu hayati dâvanın hallinde, ha
kikati şişlemeye çalışan rakam hünerlerinden, bir 
devri kötüleyip, bir devri göklere çıkaran övünme 
edebiyatından hiçbir hayır geleceğine inanmıyo
ruz. Cumhuriyetten bu yana devir ayırmadan arz 
edeyim, devamlı surette, okul sayısı, öğretmen 
sayısı, öğrenci sayısı artmış, okuma - yazma nis
peti de % 10 dan % 40 m üstüne çıkmıştır. Ma
dalyanın bu cephesi sevindirici ve emeği geçen 
herkese şeref vericidir. 

Fakat ortada acı bir gerçek vardır : Okur -
yazar nispeti bakımlından henüz en geri milletler 
arasında ve dünya vasatisinin çok altında bulu
nuyoruz. (Dağınık köylerimizin hepsine ulaşmak 
şehirlerimizde ve köylerimizde artan nüfusun ih
tiyacını karşılamak için) ilköğretim dâvasında 
daha hızlı bir tempoya muhtacız. 

İşte bunun delili : Bundan 7 yıl önce, V. Maa
rif Şûrası, 12 yıllık ilköğretim plânını gerçekleş
tirecek, İlköğretim ve Eğitim Kanunu projesini 
kabul ettiği zaman, 16 848 i köy ve 592 si şehir
lerde olmak üzere 17 440 okula ihtiyaç vardı. (Ve
sika : Millî Eğitim Bakanlığı, V. Maarif Şûrası 
Dokümanları, No: 16, S. 19) 

Bugün de 16 468 i köylerde, 600 ü şehirlerde 
olmak üzere, 17 068 okula ihtiyaç vardır. (Vesika: 
Türkiye Eğitim Millî Komisyonu raporu, Hazi
ran 1959, S. 40). Bütçe raportörlerinin 1960 yılı 
için verdikleri rakam da 16 564 tür. 

İlköğretim çağında oldukları halde tahsilden 
(mahrum bulunan çocuk sayısı, aynı resmî kay
maklara göre, 1953 t e 1 083 576 dır. Bugün de, 
yine bir milyon civarındadır. (Türkiye Eğitim 
Millî Komisyonu raporuna göre 1 039 201, bütçe 
raportörlerine göre 970 217). 

Aradan geçen 7 yıl zarfında ihtiyacın he
men hemen sabit kalması, elbette bu alanda 
hiçbir şey yapılmadığını ifade etmez. Ancak, ar
tan ihtiyacı karşılamak için ve nihai hedefe 
ulaşabilmek için mutlaka daha hızlı ilerlemek 
zaruretini ispat edeı. 
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Okulsuz köylerin daha ziyade, dağınık ve 

küçük köyler olması göz önünde tutularak mü
sait yerlerde bölge okulları sisteminin tecrübe 
edilmesi gerektiğine kaaniiz. 

Bu yıl bütçeye köy okulları için konan öde
neğin yıllardan beri talebettiğimiz bir seviye
ye çıkarılmış olması memnuniyet vericidir. 
Fakat bu hamlenin devamlı olması ve yakın bir 
gelecekte dâvanın kökünden halledilmesi için, 
sağlam bir temele ihtiyaç vardır. Bu maksatla, 
V. Maarif Şûrasının kabul ettiği «ilk öğretim 
ve Eğitim Kanunu» teklifini, Hükümetin 7 
yıldan beri bütün vaitlerine rağmen Meclise 
getirmediğini görerek, Büyük Meclisin yüksek 
takdirine sunmuş bulunuyoruz. Bu kanunun 
kabulü 10 - 12 yıl gibi bir süre içinde, bu te
mel dâvamızı, kökünden halledecektir. 

Sözlerime son verirken birkaç noktaya kı
saca dokunmak isterim : 

a) öğrenciler ve velileri artan hayat pa
halılığından muzdariptir. Kitap ve öğrencile
rin muhtacoldukları başka malzeme fiyatları 
ölçüsüz şekilde artmıştır. 

Üniversite öğrencileri için yeter genişlikte 
yurtlar ve ucuz öğrenci lokantaları, kurma işi
ne hız verilmelidir. Gençlerimiz bursların yeter
sizliğinden haklı olarak şikâyetçidir. Bu itibar
la bursların artırılması gerektir. 

b) İktidarın gençlik teşekkülleri üzerinde
ki partizan baskıya son vermesini talebediyo-
ruz. Hür Türk gençliği baskıya boyun eğmi-
yecektir. Polis baskısı, tehdit veya para ile 
D. P. nin siyasi vesaiti altına girmiyecektir. 

c) ilim adamlarının söz ve yazı hürriyeti 
ve meslekî teminatı konusunda D. P. iktidarı 
ile ihtilâfımız malûmdur. D. P. iktidarı bu 
konuda bir düzeltme istidadı göstermedikten 
başka, ortada daha geri adımlar atılması kay-
gusunu uyandıran bâzı işaretler vardır. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Kanunu gibi. 

Bizim bu konudaki görüşümüz birkaç, cüm
lede toplanabilir : ilim adamlarının siyasi 
partiler arasında münakaşa konusu olan mem
leket meselelerinde görüşlerini serbestçe bil
dirmeleri yalnız fayda sağlar, ilmin ışığından 
korkmamak lâzımdır, ilim adamının meslekî 
kaderi, bir siyaset adamı olan Maarif Vekili
nin dudağı veya kaleminin ucundan çıkacak 
bir çift söze bağlı olmamalıdır. Üniversiteye 
1953 den önceki haklan iade edilmelidir. i 
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1960 Millî Eğitim bütçesi milletimize hayırlı 

olsun. 
Memleketin her bucağındaki fedakâr, fe~ 

ragatkâr Türk öğretmenlerine C. H. P. Meclis 
Grupunun yürekten sevgi? saygı ve şükranla
rını arz etmeyi vazife bilirim. (Sağdan alkış
lar.) 

REİS — Hıfzı Oğuz Bekata. 
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, 
ilk bütçesini görüşeceğimin Muhterem yeni 

Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'na başarı ve büt
çenin maarif âlemine hayırlı olmasını dilerim. 
(Bravo sesleri) 

Ben partiler üstü büyük bir müşterek dâva
mız olan maarifimizin temel meselesine, beş daki
kalık kısa müddet içinde, işaret edeceğim. Ve bu 
ana meselenin gerçekleştirilmesinin, bu Meclise 
nasibolmasını dileyeceğim. 

Arkadaşlarım, 20 nci yüz yılda insanlık atom 
devrine vardı, biz daha ilköğretim mevzuunu 
halletmiş değiliz. Bildiğiniz raporun bir cümle
sini okuyacağım: «Türk toprağının kalkınması, 
üzerinde yaşıyan insan unsurunun kalkınmasına 
bağlıdır. Bu sebeple eğitim kalkmmasiyle başla-
mıyan hiçbir kalkınma hakikî bir kalkınma ola
maz.» 

Arkadaşlar, 23 Eylül 1913 te çıkan 1620 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle, «ilköğretimin mec
buridir» prensibi kabul edilmiştir. Bunun üzerin
den 46 sene geçti. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
87 nci maddesi de, «iptidaî tahsil bütün Türkler 
için mecburidir.» der. Bunun üzerindtn de 36 se
ne geçti. Bugün hangi durumda olduğumuzu bir 
daha huzurunuza sererek, meseleyi vaz 'edeceğim 
ve bunu partilerüstü bir millî dâva çapiyle ele 
alarak halletmeye Meclisi davet edeceğim. 

Nüfusumuzun % 60 ı okur yazar değil. Oku-. 
yan % 40 nm mühim bir kısmı ise istatistiğe gö
re okur yazardır. O halde memleketin okuma yaz
ma seviyesinin hakikî durumu istatistiğin ifade
sinden de aşağıdadır. 

İlkokullarda çocuklarımıza, hınca hınç dolu 
sınıflarda 2 li 3 lü ve 4 lü tedrisat yapılmakta 
olduğunu biliyoruz. Okullarımızın, bugünkü dün
yanın ileri şart ve imkânlarından, modern me
totlardan ve pek tabiî tam randımandan mahrum 
olduğunu da biliyoruz. 

Şu halde, ilk tahsil mecburiyetinin üzerinden 
yarım asırlık bir zaman geçtiği halde, dört mil-
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yona ya'km okuma çağındaki çocuklarımızın bir 
milyondan fazlası okuyamamakta; memleketin on 
yedi - on dokuz bin okul binası noksan bulunmak
tadır. Garplı anlayış ve metotlarla 30 - 40 öğ
renciye bir öğretmen hesabedecek olursak, 50 
binden fazla öğretmene ihtiyacımız olduğu da 
meydandadır. Bütün bunları nazarı itibara ala
rak; bugünkü tempo ile devam ettiğimiz takdir
de durum şudur: 

Kadroya yeniden giren öğretmenlerin yıllık 
sayısı birkaç bin olmakla beraber, meslekten çı
kan ve ölenler bilhassa hesaba katılacak olursa, 
her sene bir iki bin kadar öğretmen ilâve olunabil-
mektedir. 

On yedi - on dokuz bin yeni okul ihtiyacına 
karşı da yılda ortalama 500 okul binası yaptıra
bilmekteyiz. Görülüyor ki, böyle devam ederse, 
bizim okul ve öğretmen bakımından bugünkü ih
tiyacımızı karşılayabilmek için yarım asırdan faz
la bir zamanın geçmesi icabedeeektir. 

Demekki, Türkiye, ilköğretim mecburiyetini 
kanunla kabul ettikten yarım asır sonra, işte bu 
haldedir. Ve bugünkü gidişle daha elli yıl sonra, 
ancak 1960 m ihtiyaçları karşılanabilecektir. 

Dâva bütün hüznü ve azameti ile meydanda
dır. 

Şu halde toptan mir Millî Eğitim Seferber
liği yapmak mecburiyetindeyiz. 

Yaşadığımız dünyada insanımızı medeni in
sanlığın seviyesine ulaştırabilmemizin ilk şartı 
okutmak ve öğretmektir. Milletimizin, insanlık 
âlemini tam tanıimasmın, kendisini tam bulma
sının, ileri dünyada hak ettiği yeri almasının 
ve hakiki kalkınmasının başka yolu da yoktur. 

Gözü sağ bir insanın ışığı ve dünyayı gör
mesine engel olmak ne ise, kafası sağ bir mil
letin karanlıkta bunalmasına kayıtsız kalmak, 
elbetteki bundan çok daha ağır bir haldir. 

Hiçbir hizmet insana, insanlığını idrak et
tirmek ve onu bu idrakin imkânlarına kavuş
turmak kadar asil ve değerli olamaz. 

Nasıl ki halkımızın fizyolojik tereddisine ve 
maddi sefaletine meydan vermemek için onu 
beslemeyi düşünüyoruz. 

Bunun gibi, milletimizi, insanlığın eriştiği 
medeni gelişmeye kavuşturmak, insanımızı ile
ri insanın idrakine ulaştırmak; hulâsa mânevi 
sefaletine meydan vermemek için de, her şey
den önce, bu vatanda ilk öğretimi tam gerçek
leştirmeye medbururz. 
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Sözlerime son verirken iki nokta üzerinde 

de duracağım: 
1. Memleketimizde ilk defa üniversite öğ

retim üyelerine bir tazminat verilmişti. Bilâ-
hara ödenek alanların hepsinin ödeneklerine 
zam yapıldığı halde üniversite mensupları ih
mal edildi. Bu haklarının daha fazla geciktiril
meden verilmesini rica edeceğim. 

2. Milletin mânevi çehresini yapan öğret
mene daha çok saygı gösterelim, diyerek ve bu
nu bilhassa temenni ederim. (Sağdan alkışlar, 
bravo sesleri) 

D. P. MECLÎS GRUPU ADINA MEHMET 
KARASAN (Denizli) — Muhterem arkadaşlar: 

Maarif Vekâleti 1960 yılı bütçesinin tetki
kinden ve encümen raportörlerinin sunduğu ra
porun mütalâasından şu hakikatleri çıkarmak 
mümkündür: 

1. Maarif Vekâleti camiasına dâhil, ilkokul
lardan üniversitelere kadar her derecedeki öğ
retim müesseselerinin her türlü ihtiyaçları için 
bir milyar yüz yirmi beş milyon lira tahsisat 
verilmiştir. Bundan önceki yıllarla mukayese
ye dahi lüzum görmeksizin, yalnız 1959 yılı 
bütçesiyle karşılaştırdığımız zaman, Demokrat 
Parti Hükümetinin, milletin ve Meclisin, her 
şeyden önce, Türk milletinin kültür seviyesini 
yükseltmek hususunda izhar ettiği devamlı ar
zu ve ısrara cevap vermek için ne büyük bir 
malî fedakârlığa katlandığı çok açık olarak 
görülmektedir: 

1960 bütçesi ile teklif olunan tahsisat, 1959 
bütçesinde kabul olunan tahsisattan 378 mil-
yon lira fazladır. Bu da % 50 bir fazlalık ifade 
eder. 

Bütçenin heyeti umumiyesi ve memleketin 
millî geliri ile mukayese ettiğimiz zaman da, 
bunun bütçenin % 16 sına, millî gelirin de % 
3üne tekabül ettiğini görüyoruz. Bu nispetle
ri, milletlerarası ölçülere göre değerlendirdiği
miz zaman, maarife verdiğimiz ehemmiyetin 
hususiyeti bir defa daha belirmiş olur. Bu öl
çülere göre bir memlekette umumi bütçenin 
% 10 u ve millî gelirin.% 2 si maarife verildiği 
zaman, o memlekette iyi bir maarif politikası
nın takibedildiğine hükmedilir. Fakat, ileri 
memleket tâbirinden kaydettiğimiz Garp mem
leketleri ile bizim memleketimiz arasındaki mu
kayesede şu noktaları da göz önünde bulun-
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durmak gerekir: O memleketlerde aşağı-yuka
rı 150 yıldan beri, bir millî maarif politikası 
taikibedilmektedir. Memleketlerinin gösterdiği 
'hususiyetlere göre, öğretim müesseselerinin 
mühim ve hattâ bazan büyük bir kısmı hususi 
cemaatler tarafından idare edilmekte, dolayı-
siyle Devlet bütçesine yük olmamaktadır. 

Memleketimizde ise, onların çok arzuladı
ğı şekilde maarifimiz yüzde yüz millîdir, ve öğ
retim yüzde yüz Devlet tarafından idare edil
mektedir. Bunun millî eğitim ve millî birlik ba
kımından ehemmiyeti aşikârdır. Fakat malî 
külfeti de o derecede büyüktür. Türk milleti
nin evlâtları için katlandığı fedakârlığı kıyme
ti burada olduğu gibi, Türk maarifinin ileri 
hamlelerinde karşılaştığı güçlüklerin büyüklü
ğü de buradadır. Maarifimizi ileri memleket
ler seviyesine yükseltecek 'bir politika takîb-
ederken, bu hakikatlerin ışığında hüküm ver
mek ve çalışmak zorudayız. 

Bu politikada her şeyden önce şu iki nok
tayı göz önünde bulundurmak lâzım olduğu ka-
naatindeviz. 

1. Türkiye, yalnız dâhil bulunduğu Avru
pa camiası içinde değil, bütün dünyada nüfu
su en çok artan memleketlerden biri haline 
gelmiştir. Dolayısiyle de her yıl okuma çapına 
giren çocuk miktarı önceki yıla nazaran önem
li sayıda artmaktadır. 

2. Bu camia içinde de maarifim geliştir
mek bakımından geç ve geri kalmış bir mem
leket olarak bulunmaktadır. Bövleee bir yan
dan her yıl artan nüfusunu okutmak, öte yan
dan da ileri memleketler ile arasındaki mesa-
fevi kar>atmak zorundadır. Dol avı sı vl e de. Ma
arifte ileri memleketlerin sarf ettiği emesin ve 
paranın, en az iki mislini sarf etmek zarureti 
karşısmdadır. 

Allah'a çok şükür ki, Türk maarif çileri bu 
îki noktanın şuuruna varmış ve onları yenmek 
için var kuvvetiyle çalışmaya koyulmuşlardır. 
Bugüne kadar elde edilen neticeler, bize, ga
ye istikametinde hızla ilerlendiği ve yakın bir 
gelecekte hedefe varılacağı ümüdi ile emniyeti
ni vermektedir.'Sağ olsunlar. 

Filhakika: Bütçe Encümenine sunduğumuz 
raporumuzda da belittiğimiz gibi, 10 yıl için
de ilkokullarımıza devam eden öğrenci sayısı 
'bir milyon kadar artarak iki buçuk milyona 
yükselmiştir. 1923 - 1924 yılında, bu miktarın, 
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352 000 ve yeni alfabenin kabul edildiği 1928 -
1929 yılında da 497 000 olduğunu göz önüne 
alırsak maarifimizin nasıl bir İham!e yaptığı 
daha iyi anlaşılır sanırım. 

Arkadaşlar; 
Maarif tarihinde alfabesizliği yenmek, ya

ni, en aşağı derecede bir umumi maarif poli
tikası takibetmek, ve bunu kuvveden fiile çı
karmak çok zor bîr iştir. Hepinizin şahsi tec
rübelerinizle en iyi bildiğiniz bir şeyi burada 
size izalı etmeyi lüzumsuz görürüm. Yalnız şu 
kadarını arz edeyim k i : Bugün Batı - Avrupa 
memleketleri ile Şimal Amerikası dışında kalan 
birçok memleketlerde alfa'besizliğin nispeti ha
len % 50 den aşağı düşmemiştir. Birleşmiş 
Milletlerin, geri kalmış memleketlerin kalkın
masında ön plâna aldığı işlerden birisi bu al
fan esizTikle mücadeledir. Ve onun eğitim, ilim 
ve kültür teşkilâtı olan UNESCO'nun başlıca 
faaliyetlerinden biridir. Ve parasının mühim 
bir kısmını buna hasretmektedir. Bizim maari
fimiz de elindeki her türlü imkânlarla ve sizin 
yüksek müzaheretinizle, bu ejderin başını ez
mek ve onu yakın bir gelecekte yere sermek 
için var kuvvetiyle çalışmaktadır. Bunu bura
da şükranla yâd etmek isterim. 

Vekâlet her yıl köyde ve şehirde yeniden 
birçok okullar açar ve öğretmenler yetiştirir
ken, öte yandan da, okula gitme imkânı bula
mamış veya bu fırsatı türlü sebeplerle kaçır
mış olan gençlerin eğitimini sağlamak için Mil
lî Müdafaa Vekâleti ile iş birliği yaparak or
duda okuvup yazma öğretme çalışmalarına baş-
"k'vnstıv. Bütün 'bunlara eklenen, foaş'ka türlü 
halk eğitimi çalışmaları ile, 'bugün eriştiriSimiz 
durum gelecek için ümit verecek ve öğünülecek 
bir seviveye varmıştır. Bence burada zafer ka
zanılmıştır. Sadece takibetmek ve son neticeyi 
almak kalmıştır. Maarif ordusuna bu son vazi
fesinde emniyetle itimadedelbiliriz. (Soldan al
kışlar) 

REİS — Servet Haeıpaşaoğlu. 
SERVET HACIPAŞAOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlarım, Maarifin, gerilikle ve 
bilgisizlikle yapılan bir mücadele olduğu yüksek 
malûmlarıdır. Sözlerimi mahdut zamana sığdır
mak için sadece Maarifimizin temelini teşkil 
eden İlköğretim üzerindeki görüşlerimi arz et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
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Arkadaşlar, memleketimizde ilköğretim de

nince derhal hatıra, bu dâvanın en geniş hizmet 
sahasını teşkil eden,^köy okulları ve köyde ma
arif gelmektedir. 

Nüfusumuzun hâlâ % 80 ni sinesinde barın
dıran köylerimizde ilköğretim, maarif dâvamızın 
en ehemmiyetli bir problemi olmakta devam et
mektedir. 

Maarif, gerilikle ve bilgisizlikle yapılan bir 
mücadele olduğuna göre, bu mücadelenin en müş
külü, hiç şüphe yok ki, memleketimizin köyle
rinde cereyan etmektedir. Meseleyi, bu ehemmi
yetle vaz'ettikten sonra, köy ve köydeki öğret
meni, kısaca ele almak, bunu yaparken de işe, bir 
mukayeseden girmek mecburiyeti hâsıl olmakta
dır.. 

Dâvanın vasatını tesbite çalışırken, Halk 
Partisi zamanındaki köyle, Demokrat Parti ikti
darı zamanındaki köyü ve bunların maarif mef
humu karşısındaki davranışlarını belirtmek icab-
etmektedir. 

Bu hususu, şöyle tek bir cümle ile ifade et
mek mümkündür. Dünkü köy ve köylünün mek
tepten nefret etmesine mukabil, bugünkü köy 
ve köylü mektebe karşı sonsuz bir iştiyak içinde
dir. 

Bu hali, muhaliflerimi^ de kabul ve teslim et
melidirler ki, milletimiz ve memleketimiz için, 
çok mesut bir hâdise olarak tesbit etmek icabe-
der. 

Bu fevkalâde değişiklik, ne suretle vukubul-
muştur, bu hususu da kısaca arz edelim : 

Muhterem arkadaşlar, bu memlekette Büyük 
Türk milletinin gözleri önünde ve hayatının 
içinde cereyan etmiş hâdiseler üzerinde yapıla
cak münakaşalar fuzulidir. 

Bir an için, geçmişte bir köy düşünelim : Yo
lu yok, köprüsü yok, bu sebeple de büyük mer
kezlerle irtibatı son derece müşküldür. Bu köy
de yaşıyan insan, susuz ve verimsiz toprağında 
ektiğini zor biçmekte, biçtiğini de kıymetlendir
mek imkânından mahrum bulunmaktadır. Tah
sildarın haczinden ve hapisten kurtulmak için, 
kasabaya binbir müşkülât içinde götürebildiği 
bir avuç mahsulünü, yok pahasına satmakta fe 
evine, eli boş dönmektedir. Ekini daha yeşilken 
tarhedilmiş^ insafsızca bir vergiden kaçırabildi-
ği kadar çavdarın ekmeğini boğazından geçire
bilmek için, Allah'ın bir içme suyundan dahi 
mahrumdur. Hayat şartları bu olduğu halde, zor-
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la, dipçik altında, türlü ahlar alınarak yaptırı
lan ve bu yüzden de daha içine girilmeden yıkı
lıp harabolan mekteplerde okuyacak olanlar 
kimlerdir? Ayağı yalın, sırtı lime lime, gıdasız
lıktan benzi sapsarı, çamurlu su içmekten karnı 
şişmiş köy çocukları... 

Arkadaşlar, bu neviden bir hayat içinde bulu
nan köylerde mektebe ve öğretmene karşı bir 
sevgi, bir alâka beklemek mümkün müdür? 

Bu imkânsızlığa rağmen, bu tarzda kurulan 
mekteplerden ve böylesine tatbik edilen bir ilk
öğretim seferberliğinden, millet için, memleket 
için bir hayırlı netice beklemek, elbette müm
kün değildir. Eski idarenin ilköğretim seferber
liği, işte bu sebeple, insan tabiatına ve o zaman
ki köy hayatının iktisadi ve içtimai şartlarına 
aykırı olduğu için, muvaffak olamamıştır. 

Arkadaşlar, vasatı tamamlamak için, bir de 
bu devirden bir köy düşünelim. Her hangi bir 
köy, yolu yapılmış, köprüsü yapılmış, kasabayı 
atlayıp vilâyete giden kamyonu var. Toprağı su
lanıyor, gübreleniyor, mahsulü artırılmış ve de
ğerlendirilmiş, alın terinin karşılığına el süren 
yok, satacağını satıyor, üst tarafını kendisi yi
yor, üzerine yeni çeşmenin temiz suyundan içi
yor. Haciz ve hapis, Halk Partisi devrinin defteri 
amalinde yazılı ve fakat hafızalarda saklı, eski 
ve acıklı hatıralardan ibaret kalmış. 

Bütün bunlardan başka, kireç harçlı, taş du
varlı, çatılı ve kiremitli mektep binaları ve öğ
retmen evleri, son kuruşuna kadar, Devlet ta
rafından yaptırılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; Maarif mevzuun 
en mühim bir unsurunu teşkil eden, öğretmene 
gelince : 

Eski devrin öğretmen yetiştirmek bahsinde 
de bir acayip sistemi vardı. Bir genç, hem müs
tahsil çiftçi, hem sanatkâr, hem de öğretmen ola
caktı. Bütün bu işleri de 20 lira gibi bir ücret 
mukabili yapacaktı. 

Fakat bu gençler, D. P. iktidarı zamanında 
Türk köylerinde öğretmenlik yapan, her hangi 
bir insan için gerekli haysiyete ve öğretmenlik mes
lekinin ehemmiyeti ile mütenasip hayat şartları
na ve imkânlarına kavuşturulmuş bulunmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, naçiz kanaatime göre, 
bilhassa maarif gibi mânevi mahiyetteki mevzu
larda hizmetleri ve neticeleri, sadece kemiyete 
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istinadederek, mukayeseler yapmak doğru de- I 
ğildir. Bu cihetle Halk Partisi devrinin yukar-
danberi izahına çalıştığım, Hürriyet ve cemiyet 
kıymet hükümlerine ve eşya tabiatına, aykırı ma
hiyetteki çalışmalarını, maarifle alâkalı seviyede 
hizmetler telâkki etmenin imkânı yoktur. Bu se
beple de D. P. iktidarının, köylerimizde hemen 
her mevzuunda olduğu gibi, maarif mevzuunda 
da işe yeniden başladığını ifade etmek yerinde 
olur. 

Öyle değil midir ki, D. P. köyle şehir arasın
daki, asırlar boyunca atılmış olarak duran köp
rüleri yapmak, köylüyü büyük merkezleri göre
bilen insanlar haline getirmek, mahsulünü kıy
metlendirip, bugünün kaygusundan mümkün 
mertebe kurtarır kurtarmaz, onu istikbal kaygı
sına tevcih etmek suretiyle, Maarife ve mekte
be karşı olan duyguyu yeni baştan tesis etmek 
lüzumunu hissetmiş ve işe bu noktadan başlamış
tır. 

Muhterem arkadaşlarım; işte böyle bir zemin 
üzerine bina edilen gayretler neticesidir ki, Türk 
köylüsü, her hangi bir telkin beklemeden, dün 
nefret ettiği mektebin bir yenisini istemekte, kü
çükse bir büyüğünün yapılmasını arzu etmekte, 
hattâ kendi gücü ve imkânını, güvendiği devletin 
gücü ve imkâniyle yanyana getirmek suretiyle, 
devletinin köy okulları inşaatı faaliyetini daha da 
hızlandırmaktadır. 

Bugün bu mevzu, Devletle milletin, neşe ve 
şevk içinde elele verdiği, güven dolu, ümit dolu, I 
bir güze] manzara arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikat şu ki, iktisa- j 
den geri kalmış bir memleket olmaktan, günbegün 
uzaklaştıkça, her sahadaki hamlelerimize muvazi 
olarak, ilköğretim (sahasında da ilerlemekteyiz. 
Düşünce bu noktaya gelince, bir iktidarın hizmet
lerini, daima bir küllolanak, mütalâa etmenin ne 
kadar doğru olduğu anlaşılmaktadır. 

Bir memlekette bir baraj, bir liman, bir fab- ı 
rika, bir silo-yapılıyor mu? Bunların yüzlercesi-
nin yapılması, medeni olmak için bir lüzum ola
rak anlaşılmış ve bu şuur, hareketlere hâkim ol
muş mu? Hiç tereddüdetmeden ifade etmek caiz
dir ki, o memleketin ilkokulundan üniversitesine 
kadar, bir yükselme bir ilerleme mevcuttur. Bu, 
bir mutavassıt kablar meselesi gibidir. On sene
den beri memleketimizde vukubulan büyük bâ- j 
disenin mahiyeti de budur. | 
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Arkadaşlarım, bütün bunlardan sonra arz et

mek istenim M, ilköğretim, büyük bir dâvadır. 
Nüfusumuzun büyük ekseriyetinin dâvası ol

duğu için, büyük bir dâvadır. D. P. iktidarının 
ideali, büyük Türk .milletinin refah ve saadeti ol
duğuna göre, bunun ilk şartı, hiç şüphe yok ki, 
müstahsil Türk köylüsünün kalkındırılmasıdır. 
Tutulan yol da budur. 

Böyle bir zaruret içinde, her gün bir yeni ese
re, bir yeni hizmete ve ışığa kavuşan Türk köyle
rinde, asırlar boyunca zulmete ve fakrü sefalete 
mahkûm bırakılmış, zekâsı, cevheri ihmal edilmiş, 
asil Türk köylüsünün arasında, elinde maarif me-
şalestiyle dolaşan bir insan vardır. 

D. P. iktidarının her gün artan bir muhabbet 
ve şefkatle, kendisini daima takibetımesini temen
ni ettiğimiz bu insanı, gerilik ve bilgisizlikle mü
cadele cephesinin en ileri ve nazik noktasında fe
ragatle vazife gören bu şerefli Türk öğretmenini, 
huzurunuzda hürmetle selâmlarım. (Soldan, al
kışlar.) 

j BEİS ~~ Turhan Feyzioğlu. / 
TURHAN FEYZİOĞLU (Sivas) — Muhte

rem arkadaşlar, sözüme bir lâtife ile başlamama 
müsaade buyurun. Reis Beyefendinin 5 dakika 
yerine 10 dakika konuşan Servet Beye müsama
halarının hemşehrilikten mi, yoksa parti benzer
liğinden mi geldiğini tesbit edemedim. Şimdi tes-
bite imkân bulacağım. 

RE IS — Riyaset, Maarif bütçesinin ehemmi
yetini takdir ederek, bu müsamahasını daha önce 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımıza karşı kullandı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Ben
deniz de tariz makmdiyle arz etmedim. Lâtife 
maksadiyle arz ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Servet Haeı-
paşaoğlu'nun eski devri külliyen kötüliyen ve De
mokrat Partinin memlekette maarif işlerine sıfır
dan ve yeniden başlamak mecburiyetinde kaldığı 
hakkındaki beyanlarına birkaç kelime ile cevap 
arz edeyiım. 

Ben bu millî meselede, paıtilerüstü tutulması 
lâzımgelen bu hayati dâvada, memleket ihtiyacını 
dile getirmeye çalıştım. Meseleye dar parti açı
sından bakmadım. Okul sayısı ihtiyacımızın 7 yıl
dır yerinde saydığını söylerken dahi, dikkatle, bu 
duruma hiçbir şey yapılmadı mânasına gelmez 
diye tasrih ederek söyledim. İlköğretim alanında 

I yapılan hamleyi de, devir ayırmadan ara ettim. 
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Mademki, Servet Hacıpaşaoğlu arkadaşımız aç
tılar, ben de bâzı hususları söyliyeyim. 

Kendisini öğretmen olarak yetiştiren devir, o 
devirdir. Servet Hacıpaşaoğlu'nu bu memlekete 
belki Devlet hesabına okutarak kazandıran devir 
o devirdir. 

OSMAN KAVUNCU (Kayseri) — Atatürk 
devri. 

TURHAN FEYZtO&LU (Devamla) — İşini
ze geldi mi, Atatürk devri dersiniz. İşinize gel
medi mi, 27 senelik meskenet devri, zulmet devri 
dersiniz. Bu 27 senelik hesap nereden çıkıyor? 
1950 nakıs 27, 1928 e götürür. Şu halde kötüledi-
ğiniz 27 yıla Atatürk dâhil. Maarif sahasında ye-
nibaştan, âdeta sıfırdan başlıyarak hamle yapı
lan devir o 27 yıldır. Vatan sathında Ortaçağdan 
kalma skolâstik bir eğitim sistemini tasfiye edip 
modern eğitimi kuran, mahalle mektebi yerine bir
çoklarımızı yetiştiren okulları tesis eden o 27 yıl 
değil mi? Mehmet Karasan gibi, Halil Turgut 
meslektaşım gibi, Ayşe hanısm gibi, Hilâl hanını 
gibi, öğretmenleri yetiştirmiş olan Cumhuriyet 
devri değil mi? Şu parti, bu parti değil, Cumhu
riyet devridir. Ben Cumhuriyet devri için bile sı
fırdan başlamıştır diyemiyorum, çünkü Osmanlı 
İmparatorluğundan devralınımış çok kıymetli eği
tim müeseseleri vardı. (Soldan, gürültüler) (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, bu kısır bahsi burada 'kapatalım. 
Köy mekteplerine gelince; köy mektepleri bah

sinde rakamlar arkadaşlarımızın söylediği gibi 
değildir. Arkadaşlarımı ilmî konuşalım diyorlar. 
O halde, bu gibi mukayeseler mutlak rakamla de
ğil, gelişme hızı ile yapılır. Bilfarz 10 bin lirası 
olan bir tüccarın bunu bir senede 100 bin liraya 
çıkarması gelişme hızı bakımından büyük bir 
hamledir. Fakat 100 bin lira sermayesi olanın 
bunu 150 bine çıkarması çok büyük bir gelişme 
değildir. Birisinde gelişme nispeti % 1 000, diğe
rinde ise ancak % 50 dir. Burada da mutlak ra
kam değil, gelişme hızı mühimdir. 1937 - 1938 
yılından 1946 - 1947 yılına kadar 9 yıllık devre
yi alsınlar; bir de 1949 - 1950 den 1958 - 1959 a 
kadar olan 9 senelik devreyi alsınlar. Bunların 
tetkiki C. H. P. nin 9 senesi ile bu devrin 9 se
nesi arasında artış hızı itibariyle ne kadar fark 
bulunduğunu gösterir. Mektep sayısı ve öğren
ci sayısı itibariyle ilk devrenin artış hızının, ge
lişme hızının daha yüksek, çok daha yüksek ol
duğu görülür, 
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Bu memlekette, okuma yazma bilmiyenlerin 

nispet olarak azalmasına mukabil, mutlak sayı 
olarak artmakta olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Çünkü nüfus artışını da yenecek bir hızla oku
ma yazma öğretemedik. Bu mutlak sayının da 
azaldığı bir tek devre vardır : O da 1940 - 1945 
devresidir. 1927 sayımında 9 milyon olan oku
yup yazma bilmiyenlerin sayısı, 1955 sayımında 
11 milyon küsura yükselmiştir. Bu sayı yalnız 
1940 sayımı ile 1945 sayımı arasında azalma kay^ 
detmiştir. Okur yazarların nispeti, daha önce 
de belirttiğim gibi, % 10 dan % 40 a çıkmıştır. 
Bunu arz ettim : Cumhuriyet devrinde trend, 
yani gelişme yukarıya doğru olmuştur. Atatürk 
devrinde, İnönü devrinde ve Demokrat Parti 
devrinde, memlekette okul sayısı, öğrenci sayı
sı ve öğretmen sayısı bakımından artış vardır. 
Ama hele bâzı yıllarda durum, ilerleme hızı ba
kımından tatminkâr değildir. 

Karasan arkadaşımız Asil - Kaplumbağa mi
salinden bahsettiler. Ah, keşke maarifimiz Asil 
gibi koşsa, okul ihtiyacı da kaplumbağa gibi ya
vaş artsa, o zaman maarif dâvamız bugünden 
yarma halledilirdi. Fakat, mesele böyle mantık 
oyunları ile halledilecek neviden değil. Keşke 
Karasan'm mantığı haklı olsa da, bugünden ya
rma. bizi okuma meselesini halletmiş bir memle
ket haline getirse. Dâva maalesef böyle değildir. 
Kaplumbağaya benzettikleri ihtiyaç hızla yürü
müş gitmiş, arkasından biz de koşmuşuz. Fakat 
yetişememişiz. 

Maarif Vekâletinin, Demokrat Parti iktidarı 
zamanında neşrettiği, 1953 ve 1960 tarihlerinde 
neşrettiği, resmî vesikalara istinaden arz ediyo
rum : Okul ihtiyacı yedi yıl içinde hemen he
men sabit kalmıştır. Demek ki, mesafeyi kapat
mak için, mutlaka biraz daha hızlı gitmek mec
buriyetindeyiz. 

Arkadaşımız diyor ki, 30 senede kapatırız. 
Daha doğrusu, 30 yıl sonra, dâvayı yüzde dok
san halletmiş olacağız, diyor. Bir defa 30 sene 
beklemeye razı mıyız? Hayır, arkadaşlar. Dün
ya, eski dünya değil artık.. Kaldı ki, bu gidişle 
30 sene nikbin bir rakam. Bu 30 sene tahminin
de yıkılan mektebin nazarı itibara alındığından 
şüpheliyim, ölen öğretmenin nazarı itibara alın
dığından şüpheliyim. İstifa edeceklerin, emekli 
olacakların hesaba katıldığı şüpheli.. 30 sene 
sonra, yenileri yapılmadığı takdirde birçok eski 

- 586 -



î : 47 25.2, 
okulların yerinde yeller eser. Hulâsa beheme
hal, bu işi hızlandırmak lâzımdır. 

işte rakamlar : 1953 senesinde, Demokrat 
Parti iktidarda iken, mütehassıslar bir proje ha
zırlamış, 12 yıllık bir plân. Bu plâna göre, ma
arif meselesini halledebilmek için artan ihtiyacı 
karşılamak, yıkılanın yerine yenisini yapmak, 
ölen, istifa eden veya emekliye sevk edilen öğret
menin yerine yenisini getirmek mecburiyeti he
saba katılarak, ancak senede 1 400 civarında 
yeni mektep yaparak bu işin içinden çıkılabilece-
ği hesaplanmıştır. 

1953 senesinde yapılan bu plânı gerçekleşti
recek kanun, kabul edilmemiş, hattâ, kaç defa 
vadedildiği halde Meclise gelmemiş ve gerekli 
imkân bu millete verilmemiştir. O zaman bü
yük iddialarla ilân edilen 12 yıllık plâna göre, 
1954 te 1 216 okul yapılacakken, resmî rakam
lara göre arz ediyorum, ancak 471 okul yapıl
mıştır. 

1955 te 1 179 aded okul yapılacakken 545 
okul yapılmıştır. 1956 da, 1 366 okul yapılacak
ken 572 okul yapılmıştır. 1957 de 1 400 yapı
lacakken 1 400 küsur okul yapılmıştır. (Sağdan 
«seçim senesi» sesleri) Gerçekten 1957 senesin
de seçim vardı. 1958 de 1 440 okul yapılacak 
iken 735, 1959 da - yine 12 yıllık plâna göre -
1 540 okul yapılacakken 592 okul yapılmıştır. 
Bu yıl seçim olacak gibi. Tahsisat yine 1 400 
okula yetecek ölçüde.. 

Arkadaşlar; maarif dâvasını halletmek için 
her yıl seçim mi yapmak lâzım? Biz diyoruz ki, 
teklif halinde sunduğumuz İlköğretim Kanunu
nu kabul buyurun, bu işi elbirliğiyle en geç 10 
veya 12 yılda kökünden halledelim. Kaplumba
ğa hızı ile yapmıyalım. (Sağdan alkışlar) 

RE t S — Münakaleler için açık reylerini kul-
lanmıyan arkadaşlar* varsa, lütfen kullansınlar. 
Çünkü sonradan gelenler oldu. 

Encümen adına Halil Turgut. 
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA HALİL TUR

GUT (Diyarbakır) — Çok muhterem arkadaşla
rım; Cumhuriyet devrinin insanlarından birisi 
olarak, eğer yetişmiş isem, bunu şükranla kaydet
mek isterim. Feyzioğlu arkadaşımıza hatırlatırım, 
Diyarbakır'ın 1 172 köyünden bir Halil Turgut, 
bir Vasıf, soy adını bilemiyorum, bir de başka 
bir arkadaş, üç çocuk okuyabilmiştir. Kendi he
sabıma bunu şükranla kaydetmek isterken dkutu-
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lamıyanlar hesabına da üzüntümü belirtmekte
yim. 

Muhterem arkadaşlarım; insanoğlu, yaşadığı 
müddetçe elbette birçok şeyler meydana getirmek 
ister, gönlü daima heyecanla çarpar. 

Ben, Cumhuriyet Halk Partisinin bu memle
kette bir şeyler yapmadığını, okul açmadığını, ta
lebe yetiştirmediğini iddia edecek değilim. Ancak 
imkânlardan tamamiyle istifade etmiş midir? 
Edememiştir. Bu düşünülecek bir meseledir. 

Memleketin her tarafında, bütün vatan sat
hında maarifi bütün vatandaşa dağıtmakta, va
tandaşı okutmakta cömert ve civanmert hareket 
etmiş midir? Bunun üzerinde durmak lâzımdır. 

Sonra ma'arif sahasında bütün dünya ilerli-
yorken Cumhuriyet Halk Partisi Türk çocukları
nı okutma mevzuunda vazifesini müspet şekilde 
yapabilmiş mi, yapamamış mı?. Mesele budur. Bu
na müspet cevap verilemez. Fakat tamamen in
kâr etmeye de gönlümüz razi olmaz. 

Feyzioğlu bir plândan bahsetti. Buna Maarif 
Vekilinin cevap vermesi daha doğru olur. Plân 
plân denir durulur. 1949 yılı bütçesi müzakere
lerinde zamanın Maarif Vekiline «Plân var mı?» 
diye soruluyor. Vekil cevap veriyor: Hükümetin 
plânı yok ki, benim plânım olsun. Kendisinin bu 
sözleri iyi duyulmuyor, fakat zabıtlara geçiyor. 
Daha sonra verdiği izahatta; ne yapayım diyor, 
hangi plânı ele alayım, plânı tatbik etmek için 
para lâzım. 

Muhterem arkadaşlar; ben Maarif Müdürlüğü 
zamanımda plân yapmakla vazifelendirildim, on 
yıllık bir plân hazırladım. Diyarbakır'daki köy
lerin marif dâvasını halletmek için dört milyon 
liraya ihtiyaç vardı. Hazırladığım plân Maarif 
Vekâletinde tetkik edildi. Bana İlköğretim Umum 
Müdürlüğünden gelen yazı ile muaheze edildim. 
«Biz böyle bir plân istemedik.» dediler. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunlar eskiden 
de söylenmiştir. Uzun vadeli bir plânı yapmaya 
ve tahakkuk ettirmeye belki bir dereceye kadar 
imkân vardır. Yüzde yüz gerçekleştirmeye im
kân yoktur, ama bugün maarifimizin plânı var
dır. Meselâ Teknik öğretimin 10 yıllık bir plânı 
vardır, inşallah gerçekleştirir. İlköğretimin de 
bir plânı vardır. Yeni kurulan Öğretmen Okul
ları Umum. Müdürlüğünün de bir plânı vardır. 
Bunların hepsi inşallah tahakkuk edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de keyfiyet, ka
lite meselesine temas edildi. Şunu hatırlatmak 
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isterim ki, bizim maarifimizin kalite meselesinin, 
daha doğrusu kalitesizliği meselesinin sebepleri
ni başka şeylerde aramak lâzımdır: Aile hayatı
mızda aramak lâzımdır, eğitim ve öğretim sis
temimizde aramak lâzımdır. 

Mensup bulunduğumuz Birleşmiş Milletler 
camiası milletlerini tetkik ettiğimiz zaman okul 
ve eğitim mevzuunun asırlarca evvel büyük bir 
ciddiyetle ele alındığı görülür. Meselâ İtalya'da 
44 bin ana okul vardır. 4 yaşından 6 yaşma ka
dar bu çocuklar oyuncuklariyle oynayarak, insan 
ve cemiyet içinde yetiştirilerek, ilkokula başla
dığı zaman bizim beşinci sınıfımızı bitirenler ka
dar bir vukuf ve bilgiye sahibolmaktadırlar. 
Maarifimizde de kalite, işini halletmek için cemi
yetin nüvesi olan aileden alıp yavaş yavaş inki
şaf ettirmek lâzımdır. 

Bir de şunu kabul etmek lâzım ki, iktisaden 
çok geri kalmışız. Şimdi, arkadaşlarımız bazan 
üzülüyorlar. Maarifi bir iktisadi bütünlük için
de mütalâa etmek lâzımdır. Köy okulları C. 
H. P. zamanında ihmal edilmiştir. Arsası köy
lüden, taşı, toprağı hâmile kadınların sırtından, 
(Sağdan, gürültüler) uygulama bahçesi köylü
den. C. H. P. o zaman memleket realitelerine 
uygun şekilde hareket etseydi maarif dâvasında 
daha verimli işler yapılırdı. Fakat, maarif dâ
vasında bu giriştiği tecrübe maalesef fiyasko ile 
neticelenmiştir. 

Çok muhterem arkadaşlar; arkadaşım öğret
menlere de temas etti. C. H. P. zamanında öğ
retmen, memleket çapında en aşağı bir yaşama 
seviyesine mahkûm edilmiş ve ayrıca öğretmen
ler arasında telâfisi güç, ikilik yaratılmıştı. 
Millî Mücadelemizin cihanı hayran bırakan muh
teşem destanında Türk öğretmeninin şeref payı 
Ata'mızm şu veciz ifadesiyle tarihe mal olmuş
tur : 

«Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak mual
limlerdir.» 

«Muallimler, Cumhuriyet sizden fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.» 

Fakat Millî Mücadele ve İstiklâl Savaşında
ki, sosyal inkılâplarımızın kökleşmesindeki bü
tün gayretlerine ve nefis feragati içindeki çalış
malarına rağmen, öğretmen, maddi ve mânevi 
alâkasızlık yüzünden, hakir görülmüş, öğret
menlik de bu yüzden cazibesini kaybetmiştir. 
Merhum Necati zamanında millî heyecanın bay
raktarlığım yapan, aylarca maaş almadan, men-
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faat beklemeden gece gündüz çalışan Türk öğ
retmeni, meslekî haysiyetini kıranları hiçbir 
zaman affetmiyecektir. Bu ulvi kürsüden, öğret
menliği bir pazarlık mevzuu haline getirerek 
20 liraya ucuz öğretmen bulabileceğini, vicda
nında en küçük bir sıkıntı bile hissetmeden ifa
de etmek suretiyle öğretmenliğin kutsiyetini ret 
ve inkâr etmiş olanların Türk maarif tarihin
deki nasipleri hüsrandan başka bir şey olamaz I 

Türk öğretmeni, 1950 den bu yana millî 
bünyemiz içinde kendine yaraşır şerefli mevkii
ni almış bulunuyor. Terfiini köstekleyici bütün 
engeller ortadan kaldırılmıştır. Arka arkaya çı
karılmış olan İntibak kanunlariyle öğretmenin 
geçmişteki kayıpları mümkün mertebe telâfi 
edilmiştir. Bugün bir ilkokul öğretmeni, vazi
fesinde başarı gösterdiği takdirde, baremin en 
yüksek derecesine yükselmek imkânına maliktir. 

öğretmenlerimizin halledilmemiş bâzı mesele
lerinin bulunduğu muhakkaktır. Fakat, biz 
Demokrat Parti olarak öğretmenlerimizi lâyık 

! oldukları ihtiram mevkiinde görmenin, maddi 
j ve mânevi huzura kavuşmaları için elden gelen 
. bütün gayretleri sarf etmenin şevk ve heyeca-
| nı içinde olduğumuzu kemali samimiyetle ifade 

ederiz. Biz, Türk öğretmenin hiçbir zaman fe-
| dakârlığın, feragatin ve vatanperverliğin tim-
| şali olma şerefini asla terk etmiyen asil ve ne

cip bir ruha sahibolduğuna inanıyoruz. 
I Muhterem arkadaşlar; 

Maarifimizin iyi durumda olduğuna inanan
lar olduğu gibi, kusurlu taraflarının da mev-
cudolduğunu iddia edenler de olabilir ve var
dır. Maarif, bizatihi canlıdır, hareketlidir. 
Gaye, nesilleri bedenne ruhan ve fikren yetiştir
mektir. İnsan yavrusu dünyaya geldiği gün-

j den itibaren bu yolda kuvvetlenmek, gelişmek 
ve başka bir tâbirle, insana benzemek için çır-

j pınır ve mücadele eder. Bu canlı varlığın bu 
i tabiî didinmelerinde kendine yardım edenler 

anne, baba ve öğretmendir. Birinci derecede 
aile, okul ve çevredir. Bu üç unsur mütemadi 
hareket halindedir. Şu halde hareket olmıyan 

i yerde hatanın bulunamıyacağı bir bedahet ol
duğuna göre maarif meselelerinde de hataların 
bulunabileceğini kabul etmekte beis yoktur. 

Tamamen iyimser veya tamamen kötümser 
olmak kolay. Fakat bu iki olayın akıbetini ta-
kabbül etmek bu derecede kolay değildir. Ben 

t bu her iki ruh haletinin de maarifimiz için 
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hayır getireceğine inanmaktayım. Yetişmekte 
olan nesli ve bunun yetiştirmekte olan mües
seseleri hislerimizin önceden hükme bağlanmış 
kararların, görünmeyen dizginsiz emellerin hül
yalarından masun tutmak hepimizin de vazi-
îesidir. 

Terbiye müesseselerine, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin arasına bu iğrenç ihtiras ve emel
lerle girmek bir cinayettir. Bu gibi mütecasir
lere kargı müsamahakâr davranmakta aynı de
recede günahtır ve büyük bir vebaldir. 
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Aile birliklerinin, maarife ve dâvalarına gönül 
veren muhterem vatandaşlarımızı hürmetle ve 
muhabbetle selâmlarım. (Soldan alkışlar.) 

REÎS — Sait Erdinç'in yerine Yaşar Alhas. 
YAŞAR ALHAS (Urfa) — Pe'k muhterem 

arkadaşlar; Sayın Halil Turgut'un bir cümlesi 
beni burada konuşmaya sevk etti. Halil Tur
gut Bey dediler k i : «C. H. P. devrinde okuma 
imkânı her yere aynı cömertlikle verilmiş de
ğildir.» Şimdi, sayın Halil Turgut Bey bizim 
partimizin iktidarı devrinde Diyarbakır'ın du
rumunu söyledi. Müsaade ederlerse ben, Halil 
Turgut B'eye sizin iktidarınız zamanında Urfa'-
mn durumunu arz edeyim: Urfa'da 1 400 kü
sur köy varçlır. Bu köylerin halen 571 tanesin
de okul yoktur. (Soldan; gürültüler) 

REÎS — Müdahale etmeyin. Alâkalılar ce
vap verecektir. 

YAŞAR ALHAS (Devamla) — Ben bura
da Urfa'nm maarifi mevzuunda dört tane söz
lü soru vierdim. Bu sözlü sorularımın bir tane
sinde dedim ki, Türkiye'nin maarif sahasında 
en geri kalmış vilâyeti hangisidir? Zamanın 
Maarif Vekili Celâl Yardımcı bu kürsüden bu 
sualimi cevaplandırmadığı gibi encümende de 
sordum yine cevaplandırmadı. Şimdi Sayın Ve
kilin huzurunda arz ediyorum; Maarif bakımın
dan, ilköğretim bakımından en geri kalmış vi
lâyet iktidarınız devrinde Urfa'dır. (Soldan; 
«İktidarımız ne yaptı?», sesi) (Okullarınızı mı 
yıktı?» sesi) 

Bunu söyledikten sonra bir temennide bulu
nacağım. Zannediyorum ki, Halil Turçgut arka
daşımız da bu temenniye iştirak ederler: 

Bu 1960 yılı bütçesine 110 milyon lira köy 
dkullarında tahsisat (konulmuştur. Bununla 
1 610 tane köy okulu yapılacağı bütçe gerek-
şeşinde gösterilmiş ve teshil edilmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu memleketin Şarkı 
Garbı yoksa da coğrafi bakımdan vardır. Bu
gün memle'ketimizde ilköğretim tedrisatını % 
90 nispetinde halletmiş vilâyetlerimiz vardır. 
15 814 köy okulsuzdur deniliyor. Bunlar emi
nim ki, Doğu ve Güney - Doğudadır. Onun için 
Sayın Vekilden istirham ediyorum, bu 110 mil
yon liranın % 50 veya 60 mı Doğu ve Güney -
Doğudaki köy okullarına tahsis buyursunlar 

Temennini budur ve bu temenni ile sözleri
mi bitiriyorum. (Sağdan; alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Maarif dâvasını ve bu dâvanın gerçekleş

mesini düşünürken üzerinde durulması lâzımge-
len mühim ve değişik cihet, muhterem halkı
mızda hâsıl olan yeni ve bizim millet olarak 
özlediğimiz üstün bir zihniyettir. Bugün artık 
yukarıdan aşağı değil, aksine aşağıdan yukarı, 
önüne geçilmez bir arzu ve iştiyak halinde beli
ren büyük tazyik maarifi ve topyekûn Hükü
meti zorlamaktadır. Memleketin neresine gi-
dersenk gidiniz, en büyük ihtiyaç okul ola
rak ifade edilmektedir. Bu itibarla çığ halinde 
gelişen öğrenci kütlelerine, okul, öğretmen ve 
tedris vastıası bulmak, bunları en modern etüd-
lerle yetiştirmek, (Mânevi yatırım) diye vasıf
landı rabileeeğimiz Türk maarifinin gelişmesini, 
merhaleleri süratle kat'ederek, topyekûn mâ
nevi cihazlanmanm ikmalini başarmak ve bu 
suretle yetişen nesilleri en kısa zamanda bü
yük milletimizin hizmetine arz etmek, tşte dâ
vamız budur. 

Çeşitli maarif müesseselerimizin yıldan yıla 
artan sayısına ve büyüyen haemma, bizi mak
sada götüren yol üzerinde bir hayli mesafe 
kat'etmiş olmamıza rağmen, varmak istediği
miz hedeften henüz çok uzakta bulunduğumuz 
muhakkaktır. Büyük bir azim ve imanla bu yol
daki gayretlerimize devam edeceğiz. Ümidimizi 
zinde tutan cihet bu azim ve imanımız, bir gün 
vatanımıza ve Türk milletine hizmet aşk ve 
hcyeeanımızdır. Bunun yanında da yarını bu
günden daha mükemmel, daha hacimli ve daha 
süratli bir hale getirmek hususunda Maarif 
Vekâletinin ve muhterem Türk öğretiminin içinde 
bulunduğu ve bizzat yaşadığı ve yaşattığı mer
hale ve heyecandır. 

Sözlerime son verirken, her kademeden de
ğerli öğretmelendimizi maarifeilerimizi Okul -
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REİS — Reylerini kullanmamış arkadaşla

rımız varsa lütfen kullansınlar. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Maarif Vekili! 
MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLİOĞLU 

(Yozgad) — Ço'k muhterem arkadaşlarım; 1960 
bütçesinin maarife ait bölümünde ve ilkinden 
yükseğine kadar bütün öğretim kademelerinin 
tümü üzerinde kıymetli fikir ve mütalâalarınız
la bizleri tenvir buyurdunuz. Takdirlerinize lâ
yık olan bütün Maarif camiası adına hepinize 
bilhassa teşekkür ederek sözlerime başlıyorum. 

Her tonu etrafındaki 'mâruzâtım aynı za
manda geçen yıllara ait faaliyetlerimizin mu
kayeseli neticelerini vereceği gibi muhterem ar
kadaşlarımın sorularına da kısmen' cevap teş
kil edecektir. 

İlköğretim mevzuunda 1950 den bu ya
na Hükümetçe alman ciddî tedbirler sayesinde 
elde edilen netice hepimiz için öğünülmeye de
ğer mahiyettedir. Millî gelirimizin o yıllar zar
fındaki inkişafı nispetinde ayrılmış olan tah
sisatın ilkokul nispeti yüzde yüz artırılmış ol
masına rağmen gittikçe büyüyen ihtiyacımızın 
bugün ilköğretim sahasında daha ciddî ve sürat
li tedbirler almaya bizi zorladığını görmekte
yiz. 

1950 yılında devraldığımız ilkokul sayısı, tâ.. 
Osmanlı İmparatorluğundan müdevver olanlar 
da dâhil olmak üzere (12 511) dir. Bunun en 
az beş bine yakın miktarı işe yaramaz bir hal
de devralınmıştır. Şöyle ki : 

Bilhassa mükellefiyet usuliyle yaptırılan köy 
okullarının hepsi teknik murakabe ve esaslar
dan tamamen uzak olarak inşa ettirildiği için 
1950 de bunlardan 587 si kabiliiskân bir ha''de 
olmadıklarından derhal tahliye edilmiştir 98 
tanesi yan inşa halinde kalmış ve üzerinden se
neler geçtiği için kendiliğinden çökmüş, 981 ta
nesi büyük ve ağır tamire muhtaç bir halde bu
lunmuş, 303 adedi toprak damlı olup çatıya 
tahvili zaruri görülmüş, 3 15 tanesi ise inşaat 
noksanı olan binalar halinde teslim alınmıştır. 
Meselâ çatı seviyesine gelmiş kapanmamış, ve
ya camı çerçevesi kapısı noksan bir vaziyette 
görülmüş ve mühim bir kısmının da depo, hela 
ve saire gibi lüzumlu müştemilâttan mahrum 
olduğu tesbit edilmiştir. Görülüyor ki, devraldı
ğımız 12 511 okulun beş bine yakın miktarı ka
bili istifade olmadığından bunlar ya yeniden ya-
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pılmış veya esaslı tamir ve ilâvelere tâbi tutul
muştur. Bu beş bine ilâveten 9 500 okul da ye
niden inşa ettirilmek suretiyle mevcut okul 
miktarı bugün 22 011 e çıkarılmış bulunmak
tadır. 

3u yıl Yüksek Meclisinizde köy okulları 
için bize lütfedeceği tahsisat 1950 den evvelki 
yılların bütün .maarif bütçesini içine alacak bir 
hacımdadır. Bu itibarla 1960 yılına maarif yılı 
denilmesinde isabetsizlik olmaz. 

İlköğretim mevzuunda geçmişe ait bu kısa mâ
ruzât ile yetinerek 1960 yılında yapmayı düşün
düğümüz hususata geçiyorum. 110 milyonluk tah
sisatı, bilhassa okuldan mahrum köy ve eğitim
den mahrum öğrenci nispetine göre vilâyetleri
mize süratle dağıtarak 1960 inşaat mevsiminden 
âzami derecede faydalanmak ve mümkün olduğu 
kadar emanet yoliyle tasarruflu bir inşaat siste
mine gitmek kararındayız. İhale yoliyle yapıldı
ğı takdirde her okulun ortalama 60 bin liraya 
mal olacağı tahmin edilerek 110 milyon ile 1 610 
aded okul yapılması düşünülmüş ise de, 1950 
yılından beri bu mevzuda tecrübeleri hayli iler
lemiş bulunan dirayetli vali ve kaymakamlarımı
zın emanet yoliyle bize daha ucuz okul temin 
edeceklerine inanıyor ve güveniyoruz. Gerek nü
fus kesafetine ve gerekse okul çağındaki çocukla
rın miktarına göre yeniden okul ihtiyacında*x>lan 
köylerin listeleri bu yılkı inşaat programımızın 
esasını teşkil edecektir. 

Ayrıca bütçeye konulan 9 600 000 lira tahsi
satın da geçen yıldan kalan inşaatın ikmaliyle 
onarımlara sarfı derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
Tahsisatın geçen sene geç tevzi edilmesinin sebe
bi baraka okulların gelmesine intizardan ileri gel
miştir. 

Baraka okullara tarafdar değiliz. Bunla
rı ancak atelye, depo ve saire olarak kullanmak 
mümkün olabilir. Okul inşaatı bahsine temas et
mişken, hayırsever vatandaşlarımızın mahallî te
şebbüsleriyle başlanmış olan okulların durumu
na da temas edeyim. 

Bu yıl lütfedeceğiniz tahsisatı derneklerin 
yarım kalan inşaatlarına sarf etmek suretiyle on
ları mutlaka tamamlamak kararındayız. Bunun 
için de hazırlıklara şimdiden başlamış bulunuyo
ruz. 

İnşaatın hâlen ne vaziyette olduğu, derneğin 
iş tutumundaki gayret ve alâka derecesi, mahal
lin ihtiyacı ile diğer lüzumlu malûmatın verilme-
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si için vilâyet nafıa ve maarif müdürleri ile 
teknik elemanlardan müteşekkil birer heyet her 
vilâyette dernekler elindeki inşaatların vasiyeti
ni tetkika memur edilmiştir. Yapacağımız tev
ziatın miktarım bunların göndereceği raporlara 
istinadettireeeğimizi ve inşaatın müteakip safa
hatını da yine bu heyetlerin murakabe ve kontro
lüne bırakacağımızı ve yeni kurulmuş olup henüz 
arsası, parası, veya elinde yarım kalmış inşaatı 
bulunmıyan derneklere bu yıl yardım yapamaya
cağınım belirtmekte bilhassa faide görürüm. 

inşaat bahsini burada kapatarak ilk öğreti
min daha doğrusu maarifin en mühim dertlerin
den biri olan ikili, üçlü tedrisata geçiyorum. Bi
na kifayetsizliği dolayısiyle hâlen 1 275 ilkoku
lumuzda çift tedrisat yapılmaktadır. Aynı mu
cip sebeple üçlü tedrisat yapan okul sayısı altı 
vilâyetimizde 36 ve dörtlü tedrisat yapan ise 1 
tanedir. Hiç şüphe yok ki, ilk hedefimizi tek ted
ris usulü teşkil etmek lâzımgelir. Esasen üçlü 
ve dörtlü tedrisatı kısa bir zamanda maziye göm
mek lâzımgelecektir. 

Ancak, ikili tedrisatın tatbik edildiği Alman
ya, Avusturya, Fransa ve İtalya gibi Avrupa 
memleketleriyle bâzı Amerikan okullarında, bu
nun faydalarından bahsedildiği gibi bunu tatbik 
etmek istemiyen bâzı memleketlerde zararlardan 
da bahsedilmektedir. Bunun üzerinde Vekâlet ola
rak ehemmiyetle durmaktayız. Her halde memle
ketimiz için en uygun sistemi bulmak ve onu tat
bik etmek amacımız olacaktır. Tamamı 22 153 e 
baliğ olan ilkokulların heyeti unıumiyesini naza
rı itibara alacak olursak ikili, üçtü tedrisatın ma
arifimizin umumi politikasına menfi tesir yarat
maktan çok uzak bir seviyede olduğunu gönül 
ferahlığı içinde müşahede ederiz. Öğrenci mik
tarının fazla olduğu kalabalık okullarda sınıfla
rın yükünü azaltmak için öğretmen kadrosunu 
mümkün olduğu kadar artırmak ve icabederse ve
kil öğretmen de kullanmak suretiyle talebenin daha 
iyi yetişmesini sağlamak hususunda ciddî ve isa
betli tedbirler almaktayız. 

İlköğretim müfettişlerinin her şeyden evvel 
(öğretmene rehberlik) vazifelerinin ehemmiyetle 
yerine getirilmesinde büyük faydalar müşahade 
edilmiş olduğundan 'bu yıl daha verimli ve ran
dımanlı çalışmak kararındayız. Düşündüğümüz 
tedbirlerin başında müfettiş miktarını artırmak 
ve teftişe tâbi okul ve öğretmen adedini azalta
rak daha esaslı netice almak gelmektedir. Bunun 
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için de ilkokul müfettişleri kadro Kanununun 
bir an evvel kabul buyurulmasını Yüksek Heyeti
nizden rica ederim. 

7135 sayılı Kanuna göre geçen yıl Kasım ayın
da Ankara'da açtığımız Müfettişlik Kursundan 
yakında diplomalarını alacak olan arkadaşlarımı
zı vazifeye sevk eder etmez bu gibi kurs ve semi
nerlerin yenilerini açmaya devam edeceğiz. 

Dağınık köylerin çok bulunduğu bölgelerde 
ve hususiyle Şark'ta gayet müspet netice vermiş 
olan bölge yatılı okullarının öğretmen ve öğren
ci kadrolarını artırmak ve mümkün olduğu kadar 
yenilerini açmak suretiyle bu okullarından daha 
çok adedde öğrenci miktarını faydalandırmak 
kararındayız. 

Yine çok faydasını idrâk ettiğimiz yetiştirme 
yurtlarından mevcut 49 a ilâveten bu yıl altı vi-

! lâyette daha yenilerini açmak üzere hazırlıklan-
[ mızı yapmaktayız. 

Görmek, duymak ve konuşmak hassalarından 
hilki veya ârizi sebeplerle mahrum bulunan yav
rularımızın eğitimini, hepinizin takdirine lâyık 
şekilde devam ettirmekteyiz. Ancak kifayetsiz 
olan okulların kadrolarını yükseltmek suretiyle 
daha çok sayıda yavrunun eğitimine imkân sağ
lamak mecburiyetindeyiz. (Halen 2 körler, 4 şan
gır ve dilsiz okulu vardır.) 

Geri zekâlı çocukların özel program ve metot
larla yetiştirilmesi hususunda 3 vilâyette açtığı
mız rehberlik ve araştırma merkezlerini tedricen 
diğer vilâyetlere de teşmil edeceğiz. Bu 3 vilâye
timiz Ankara, İstanbul ve İzmir'dir. Her 3 vilâ-

I yette de deneme mahiyetinde açılmış olan 21 der-
I sanede 300 talebe ayrı bir metotla eğitime tâbi

dir. Bu eğitim ve öğretim, neticesi gayet-müspet
tir. 

Halen bu gibi çocukların eğitimi için mevcut 
21 sınıfı artırmak üzere gerekli tedbirleri de almış 
bulunuyoruz. 

İleri derecede kabiliyetli çocukların da hususi 
bir eğitime tâbi tutulduklarını öğrendiğimiz Av
rupa memleketlerinde ve bilhassa İsviçre'de bu 
gibi okullar üzerinde gerekli tetkikatı yaparak ra
por vermek üzere Avrupatâaki bâzı talebe müfet
tişlerimize hususi talimat vermiş bulunuyoruz. 
Alacağımız neticeye göre gerekirse bu gibi çocuk
ların eğitimi için de ieabeden tedbirleri alacağız. 

I İlköğretim bahsindeki mâruzâtımı tamamla-
| mış olmak iein (Gıdai yardım) yeni tabiriyle 

- « 9 0 -



t : 47 26.2. 
(Beslenme eğitiminden) de bir nebze bahsetmek 
lâzımdır. 

UNÎCEF ile yapılan anlaşmaya göre ithal 
edilmiş gıda ve temizlik maddeleri 29 vilâyete 
taksim edilmektedir. Ayrıca çare ile yapılan 
anlaşmanın temin ettiği yardımdan da 21 vilâyet 
faydalanmaktadır. Bu vilâyetlerde gıdai yardım
dan faydalanan çocuk sayısı 500 binin üzerinde
dir. Yardımların daha geniş ve her vilâyete teş
mil edilecek şekilde ayarlanmakta olduğunu Yük
sek Heyetinize arz etmek isterim. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, 1950 den sonra mem
lekette lise ve ortaokul miktarı hiçbir memleketin 
ölçüleriyle kıyaslanamıyaeak derecelere yüksel
miştir. 1950 de gerek müstakil ve gerekse liselere 
bağlı ortaokul sayısı 343 iken 1959 -1960 ders yı
lında 688 e yükselmiştir. Keza lise adddi 1950 de 
59 iken 1960 da 138 e yükselmiştir. Her vilâyette 
bir lise ile yetinilmemiş ayrıca büyük kazaların 
da çoğunda lise açılmış, keza her kazada bir orta
okul ile yetinilmemiş büyülk nahiyelerde de açıl
mıştır, öğretmen sıkıntısı bertaraf edildikten son
ra icabeden yerlerde yine açılmasına devam olu
nacaktır. Ancak öğretmen ihtiyacının çok hâd bk\ 
devreye geldiği bu yılda yeni bir lise veya orta
okulun öğretmen temin edilmeden açılmasına im-
Kan görülememektedir. 

Ortaokul ve lise inşaat durumuna gelince : 
1960 yılında inşaatı sona erecek olan ortaokullar
la lise ve bunlara bağlı paviyon veya müştemilât 
binaları 24 adeddir. Bunlardan ayrı olarak 1960 
bütçe yılında başlanacak olanlar da 12 tanedir. 
Dernekler marifetiyle yaptırılmakta oku orta
okul veya pansiyon binalarına gelince ilköğretim 
bahsinde arz ettiğim gibi, dernekler elindeki ya
rım kalan inşaatların durumuna ve dernek idare 
heyetlerinin gösterdikleri gayret ve faaliyetlerle 
binaya olan ihtiyaç derecesine göre elimizdeki 
tahsisatı en âdilâne bir şekilde tevzi etmeye karar 
vermiş bulunmaktayız. Dernekler marifetiyle 
okul inşası 1953 te başlamıştır. Bugüne kadar der
nekler marifetiyle 421 ilk ve 190 da ortaokul ol-
ıınlük üzere ceman 611 okul yaptırılmış ve bunla
rın hepsi de vekâletimizden yardım görmüşlerdir. 
Yeni kurulan ve elinde henüz bir varlığı olmıyan 
derneklere bu yıl yardım yapmayı düşünmemetebe 
ve yalnız eski dernekler elindeki binaların inşası
nı ikmal etmek kararındayız. Hamiyetli vatan
daşlarımızın bilhassa ortaokul ve liselerin yanın
da birer pansiyon veya yurt yaptırmalarını bü-
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yük bir arzu ile beklemekteyiz. Bu yıl 30 liseye 
fizik takımı, 250 mikroskop getirilecek ve 50 ta
kım iş atelyesine mahsus ders aletleri temin edile
cektir. inşaatı bitecek olan okulların tesis malze
mesi ile pansiyonlu okulların yatakhane malze
mesi teman olunacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şimdi meslekî ve 
teknik öğretim sahasındaki faaliyetlerimize geçi
yorum. 

Memleketimizin sanayi, iktisadi ve sosyal ha
yatında geniş tesirleri bulunan meslekî ve teknik 
öğretim sahasındaki çalışmalarımız memleket ih
tiyaçlarına muvazi olarak, süratle gelişmektedir. 

Endüstri sahasında ileri ve medenî memleket
ler seviyesine ulaşabilmemiz, hiç şüphe yok ki, 
meslekî ve teknik öğretimin inkişafın geniş ölçü
de hız vermekle mümkündür. 

Bugün memleketimizde kurulmuş olan fabri
kalar, elektrifikasyon tesisleri ve diğer iktisadi 
işletmelerin yakın gelecekte kurulacak müesesele-
tfin ve imar sahasında programa alınmış olan iş
lerin çok sayıda ehliyetli personele ihtiyaç göster
diği hepinizce malûmdur. 

Bu işletmelerin işçiden mühendise kadar her 
kademede muhtaç bulundukları kalifiye eleman
ları ve ayrıca bankalarla iktisadi işletmelerin bü
ro hizmetlerini bihakkın vâkıfane yapacak perso
nelin süratle yetiştirilmesi işi, meslekî ve teknik 
eğretim müsteşarlığının vazife ve mesuliyet sa
hasına giren meselelerdir. 

Diğer taraftan, ordumuzun elinde bulunan 
modern silâhları lâyikı veçhile kullanan, her çe
şit ziraat makinaları ile taşıt araçlarını, tamir ve 
tâdil edebilen, hulâsa, endüstirimizi her bakımdan 
ehliyetle yürütebilecek olan elemanlar, meslekî ve 
teknik öğretim müesseselerinde yetiştirilmektedir. 
Bu bakımdan meslekî ve teknik öğretimin memle
kete olan faydaları sonsuzdur. 

İftiharla söyliyebiliriz ki, meslekî ve teknik 
öğretim müesseselerinin son 10 yıl içindeki in
kişafı hepimizin göğüslerini kabartacak bir mü
kemmeliyet seviyesindedir. 

Şimdi sizlere son 10 yılda meslekî ve teknik 
öğretimin taşıdığı ehemmiyet ve gösterdiği in
kişafı belirtmek üzere bu sahadaki okulların 
sayıları ile öğrenci miktarlarından bâzı rakamlar 
vereceğim : 

1949 - 1950 öğretim yılında 275 okul, 59 608 
öğrenci mevcut iken, 1959 - 1960 öğretim yılın-
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da okul sayısı 559 a, öğrenci sayısı da 119 255 e 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, son 10 yıl zarfında meslekî 
ve teknik öğretim okul miktarı 284, öğrenci sa
yısı da 59 647 artmış bulunmaktadır. Bu artış 
yüzde yüzden fazla bir yekûnun ifadesidir. Şöy
le ki : Endüstrimizin ve iktisadi kalkınmamızın 
büyük bir hızla gelişmesiyle birlikte, gençleri
mizin ve halkımızın, bu müesseselere gösterdik
leri rağbet de büyük ölçüde artmıştır. Nitekim, 
gördüğünüz gibi okul sayısı % 103, öğrenci sa
yısı da % 99 artmıştır. Şurasını bilhassa ifti
harla kaydedebiliriz ki, Kıbrıs Adasına sureti 
mahsusada önem verilmiş ve 1959 yılında, 

1. Lefke'de bir Erkek Sanat Enstitüsü. 
2. Lefkoşe'de bir Yapı Enstitüsü, 
3. Yine Lefkoşe'de bir Ticaret Lisesi, 
4. Magusa'da bir Akşam kız Sanat Okulu, 

faaliyete geçirilmek suretiyle anavatanın bu 
aziz parçasmdaki ırkdaşlarımızın da büyük öl
çüde ihtiyaçlarına cevap verilmiştir. Bunun ya-
nıbaşında Adada çeşitli halk eğitimi kurslarının 
da faaliyete geçirilmesi için hazırlıklarımız ta
mamlanmış olup bunlar da kısa bir zamanda 
faaliyete geçecektir. 

Görülüyor ki, 1950 den evvelki zihniyetle bir 
dert halinde olan Kıbrıs, bugün anavatanın 
istifade ettiği bütün haklardan, imtiyazlardan 
ve imkânlardan faydalanan aziz bir yurt, par
çası Tıaline gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Encümende de arz ettiğim gibi bugün mem

leketin maarif sahasındaki en mühim dert ve dâ
valarının başında öğretmen meselesi gelmekte
dir. îlk, orta, lise ve teknik öğretmenle, öğret
men okullarının en bellibaşlı ihtiyacı olan öğ
retmenin bugün lise ve ortaokullarla diğer muh
telif kademelerdeki yokluğunu daha iyi anlat
mak için rakamlar vermek istiyorum. Bugün 
Türkiye'de orta öğretim sahasında yani lise ve 
ortaokullarda (63) edebiyat, (36) felsefe, (18) 
tarih, (14) coğrafya, (644) edebiyat grupu, 
(118) tabiiye, (118) matematik, (37) tabiiye, 
(94) fizik, (68) kimya, (896) fen grupu, (235) 
Fransızca, (25) Almanca, (165) İngilizce, 
(432) beden eğitimi, (492) müzik, (460) eviş 
olmak üzere ceman (4 385) öğretmene ihtiyacı
mız vardır. 

Arkadaşlar, öğretmen mevzuundaki bu sı
kıntı geçmiş yılların ihmalinden veya her han-
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gi bir yanlış hesap veya politikadan zannedil
mesin. Bu, süratle büyüyen ve çığ gibi gelen 
muazzam bir ihtiyacı karşılayabilmek için aynı 
sürat temposu ile öğretmen tedarikinin müm
kün olamamasından ileri gelmektedir. Bu, yal
nız bizde değil bizim gibi süratle büyüyen ve 
gelişen her memlekette üzerinde ciddiyetle du
rulmakta ve çareler aranmakta olan bir prob
lemdir. Hepiniz takdir buyurursunuz ki, ilk
okuldan tutunuz lise kademesine kadar her oku
la öğretmenlik yapacak kıymette bir öğretme
nin yetişmesi için en az 5 sene gibi uzun bir 
zaman mesafesine ihtiyaç vardır. İlkokul ka
demesine öğretmen yetiştiren ortaokula dayalı 
öğretmen okulu 1950 yılında 29 aded iken bu
gün bunun miktarı 52 ye yükselmiş bulunmak
tadır. Bu okullara devam eden öğretmen nam
zedi öğrenciler ise 15 bin 797 iken bugün 21 186 
öğrenci devam etmektedir. Bunların 17 887 si 
yatılı, 3 299 u gündüzlüdür. Mevcut 52 öğret
men okulu ile biz, açılış tarihlerine ve öğret
men yetiştirme miktarlarına göre geçen yıl 
2 822 öğretmen temin ettik. 1960 yılında bu 
miktar 3 500 olacaktır. 1961 den sonra vasati 
olarak yılda 6 bin öğretmen temin edilecektir. 
Halen 15 814 köyümüzde okul mevcut bulun
madığını ve bunların açılması programına sür
atle devam edildiğine göre, her yıl alacağımız 
bu öğretmen miktarının kâfi gelemiyeceği ta
biîdir. Bu itibarla önümüzdeki yıllar zarfında 
bâzı yerlerde yenileri açılmak üzere mevcut 
okulların daha çok talebe oSfetacak bir şekilde 
inkişaf . ettirilmesi programımızın başında yer 
almaktadır. Öğretmen okullarında da az da ol
sa öğretmen ihtiyacı çekmekteyiz. Halen bu 
okullarda muhtelif derslerden 174 öğretmene 
ihtiyacımız vardır. 

Ortaokul kademesine öğretmen yetiştiren 
bu enstitüler 1950 yılında 'biri Ankara diğeri 
de İstanbul'da olmak üzere 2 aded ve öğrenci 
sayısı da 593 iken 'bugün Bursa, Balıkesir ve 
İzmir'de de birer tane açılmak suretiyle aded-
leri 5 e yükseltilmiş ve öğrenci adedi de 1 747 
ye yükseltilmiş buluramalktadır. İçinde 'bulun
duğumuz ders yılı sonunda 763 öğretmen elde 
etmiş olacağız. Buna rağmen bu enstitülerimiz
le ortaokullarımız için lüzumlu öğretmen ihti
yacını karşılamamız mümkün olmadığından 
bunların da hem daha çdk öğrenci okutmala
rını sağlamak ve hem de yenilerini açmak için 
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I C. A. teşkilâtında öğretmen yetiştirme müte-
I hassısı Mister Anderson'un da iştirakiyle muh-
I telif öğretim kademelerinde vazifeli öğretmen

lerin mesleklerinde daha iyi yetişmeleri için 
gerekli program hazırlanmaktadır. 

I î . C. A. idaresi ile Maarif sahasında yaptı-
I ğımız iş birliğinden de kısaca bahsetmek iste

rim : 
I 1953 ten bu yana iki yüksek öğretmen oku-
I lu faaliyete geçmiş 'bulunmaktadır. Bunlardan 
I biri İstanbul'da 1953 e kadar kapalı kalan 
I Yüksek öğretmen Okulu ile Ankara'da açılan 
I bir yenisinin bugün okuttuğu öğrenci miktarı 
I 295 dir. Ankara Yüksek öğretmen Okulu (hâlen 
I Atatürk Lisesinde ayrılan hir kısımda açılmış 
I vazifeye başlamıştır, önümüzdeki yıllarda arta-
I cak olan talebesini yeni 'binaları yapılıncaya 
I kadar daha iyi barındırmak üzere aynı lisede 
I 25 tersaneli binanın 'birinci kısım inşaatı 
I 400 000 liraya ihale edilmiştir. 

I Devrelerinin ikmalinde mevcudu 800 ü hu-
I lacak olan bu okulun yeni binası Fen Fakül-
I tesi arkasındaki 40 dönümlük arazi üzerinde 
I yapılacaktır. Az avvel arz ettiğim gibi t. C. A. 
I idaresinde yapılan anlaşma mucibince hu inş'a-
I at için 10 milyon liralık bir meblâğın 6 milyo-
I nu 'bu yıl yani 1960 -ftıalî yılında, 4 milyonu da 
I 1961 malî yılında verilecektir. Biz bu esasa gö-
I re inşaatı ihale etmek üzere hazırlıklarımızı îk-
I male çalışmaktayız. Nafıa Vekâleti proie mü-
I sabaka esaslarını hazırlamaktadır. 1960 malî 
I yılı içinde (birinci kısmın inşasına başlanacak-
I tır. 
I Sevgili arkadaşlarım, Turhan Feyzioğlu'nun 
I bir iki kalem darbesiyle üzerinde durduğu m ev-
I znlar üzerinde de durmak istiyorum. Bu da 
I öğrenciler meselesi, gençlik meselesidir. 
I Çok muhterem arkadaşlarım, Meclis ve Hü-
I kümet olarak üzerine hep hirlîkte eğilmek ve 
I titremek mechuriyetünde olduğumuz yüksek 
I tahsil gençliği gibi çok ehemmiyetli ve hassas 
I hir mevzuu geçici ve basit siyasi kazançlar te-
I mini maksadiyle kullanmaktan ictinalbetmeli-
I yiz. Nitekim Büyük Meclisimiz de 'bu meseleyi 
I avnı görüşle mütalâa ederek ve hu hususdaki 
I bir önergeyi malûmunuz olduğu gihi hüyük 
I bir isabetle görüşmeden red etmiştir. 
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Önümüzdeki yıllara şâmil bir programımız var
dır. 

Mevcut talebe adedini yükseltmek ve her 
yıl asgari 1 000 mezun verebilecek seviyeye 
getirmek plânımızın gayesidir. Bunun için: 

Gazi Eğitim Enstitüsüne müstakil bir paviyon 
daha ilâvesi, 

İstanbul Eğitim Enstitüsünün müsait sa
fhasına 2 nci Ibir paviyon daha yapılması. 

Keza îzmir Eğitim Enstitüsünün müsait bu
lunan sahasına da hir paviyon ilâvesi, 

Balıkesir'de Necati Okulu binasından fay
dalanılması, 

Bursa'da ise keza bir ilâve paviyon inşa et
tirilmesi tevsi plânımızın cümlesindendir. 

Takdir buyurursunuz ki öğretmen ihtiyacı 
üzerinde dururken hunun yalnız kemiyetini 
ifade etmek ve hu ihtiyacı belirtmek maksadı 
temin etmez, biz aynı zamanda öğretmenin 
mânevi varlığı üzerinde onun yetişmesi üzerin
de de dikkat ve ehem'miye'tle durmak mecburi
yetindeyiz. Öğretmen, memleketimizin çocuk
larını gözümüzü kırpmadan emanet edebilece
ğimiz mukaddes bir varlıktır. Onun mânevi ev
safı, dürüstlüğü, çalışkanlığı, bilgisi, görgüsü 
hattâ giyinmesi, gezmesi, oturması, kalkması, 
yemesi, içmesiyle velhasıl her türlü evsafı mü-
meyyizesiyle çocuklarımıza hakiki hir örnek ol
ması lâzımdır. Bu itibarla öğretmeni sadece 
m'ektepden aldığı hilgi ile haşhaşa bırakmıya 
hakkımız yoktur. Onun verişmesine, daima ye
tişmesine ve hayatı hoyunca iyiye doğru yük
selmesini muktazi her türlü kolaylımı göster-
meve meehuruz. Bunun için de, kurslar, semi
nerler, seyyahatler ve görgü ve hilgisini artır
mak maksadiyle yur t dışı seyahatlerine imkân 
sağlamak z)aruretindeyiz. 

Vekâletimizin şimdiye kadar bu sahadaki 
çalışmalarının hüyük başarılar sağlamış oldu
ğunu hurada iftiharla kaydetmeyi vazife sa
yarım. 

Birkaç, yıldan heri 1. C. A. idaresi ve Ford 
vakfiyle yapılan iş birliği neticesinde gerek 
yüksek öğretmen okullarımızda ve gerekse eği
tim enstitülerimizle ilköğretmen okullarımıza 
muhtelif sahalarda eleman yetiştirme işi bir 
programa bağlanmış bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak Gazi Eğitim Enstitü
sünde ayırdığımız mütehassıs bir 'komisyon î. 

Herhiri şerefli, haysiyetli birer ailenin ev
lâtları olarak bize emanet edilmiş bulunan va-
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tanperver Türk gençliğini en iyi bir şekilde ye
tiştirmenin yollan üzerinde birleşmemiz lâzım
dır. 

Talöbe ile ilgilenmek, talebenin hakkını hu
kukuna aramak, onları politikaya doğru sürük-
liyerek derslerine ve çalışmalarına mâni olmak 
demek değildir. Onların umumi ihtiyaç mescle-
lelerini, yurtlardaki ve okullardaki vaziyetle
rini, yemeklerini ve saireyi dikkatle takibet-
mek ve bunlarla ilgilenmek lâzımdır. 

Talebe teşekküllerinin tüzüklerinde'ki müş
terek hükümler güzeldir: Siyasetle uğraşmaz
lar. Hiçbir siyasi parti ile alâkaları yoktur. Bun
lar yalnız yüksek tahsil gençliğinin ihtiyaç ve 

mesuliyetleri ile alâkalanmak, talebe arasında
ki tesanüdü sağlamak, onları daha iyi ve mes

uliyetlerini müdrik olarak yetiştirmek milletler
arası talebe teşe'kkülleri ile kültür temasları 
yapmak, talebenin maddi, mânevi ve fikrî ih
tiyaçlarını temine çalışmak gibi hepsi birbirin
den güzel ve hayırlı işlerle meşgul olurlar. 

Bu gayeleri içinde çalışmaya mecbur oJan 
talebe teşekküllerini kendi tüzüklerinin sağla
dığı bu hayırlı 'maksatları tahakkuk ettirmek 
gayreti dururken birtakım masum gençleri po
litikaya sürüklemeye ve asıl büyük gençlik kit
lesinin ihtiyaçlarını ihmal etmeye ne hakkımız 
vardır? Bu teşekküller Hükümetten vekâletim 
de dâhil olmak üzere, muhtelif kaynaklardan 
elbette ki, ihtiyaçları nispetinde muntazaman 
yardım görürler. Bu yardımları görürken hiç
bir siyasi partinin telkin ve tavsiyesi rol oy
namaz. 

Şimdi 1950 den bu yana yaptırılan yurtları 
ve bundan sonra yapılacak olanları ve Hükü
met olarak talebe için neler düşünüldüğünü ma
ruzatıma bilhassa eklemek istiyorum: İstanbul'
da vezneciler talebe sitesinin birinci, ikinci ve 
üçündü blok inşaatı tamamlanmış bulunmakta
dır. 

"Vezneciler dördüncü bloku ile Çemberliıaş 
Kız Talebe Yurdu inşaatı halen inşa halinde
dir. önümüzdeki tedris yılında faaliyete geçe
cektir. Bunların heyeti mecmuasının keşif be
delleri 10 ınilyona yakın bulunmaktadır. Her 
biri memleketin bir (köşesinden ve aile ocağın
dan ayrılarak üniversitelerimizin bulunduğu şe
hirlerde okumak mecburiyetinde olan yüksek 
tahsil 'gençliğinin her şeyden evvel sıcak temiz 
bir yurda, bol, ucuz 7e temiz gıdaya ihtiyaçla-
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rı olduğu hepinizin malûmudur. Hükümetin. 
belli başlı vazifeleri arasında yer alan bu iş
ler bugün hakikaten hepimizin iftiharlarını mu
cip bir ciddiyet ve samimiyetle ele alınmış bu
lunmaktadır. Sizlere huzur içinde arz edebilirim 
ki, saydıklarımdan tamamen ayrı olarak İstan
bul ve Ankara'da herbiri 2 şer bin öğrenciyi 
barındıracak yeterlikde temiz lokanta ve ya
takhaneleri ile, 'banyo, sinema, tiyatro, kütüp
hane, toplantı ve mütalâa salonları ile 2 aded 
modern yurt binasının daha temeli atılmak üze
re bütün hazırlıkları tamamlanmış bulunmak
tadır. 

Ayrıca talebenin bilhassa iaşesini sağlıyaeak 
büyük bii' tesis kurularak Ankara ve İstanbul'da 
yine 2 şer bin Öğrenciye bol ve ucuz yemek 
verilmeye başlandığını mâruzâtıma ilâve edecek 
olursam yarının en büyük ümidi olan Türk 
gençliğini- koruma ve gözetme bahsinde Hükü
metin ne asil ve necip bir1 heyecan ve faaliyetle 
çalıştığını muhaliflerimizin ise gençlik lehine 
en küçük bir şey düşünmeden sadece kendi si
yasi emellerinin esiri olarak sarf ettikleri za
rarlı müdahale gayretleri, daha iyi mukayese 
etmek imkânını bulacağınıza eminim. 

Muhaliflerimiz gençlik lehine bir şey dü
şünmek şöyle dursun, sadece... 

SUPHİ BAYKAM (Adana) — Hilafı ha
kikat konuşuyorsunuz. Hakkı yoktur bir veki
lin böyle konuşmasına. 

REİS — Sükûneti bozmayın, ihtar cezası ve
riyorum, ne hakkınız var müdahaleye! 

TURHAN FEYZİOÖLÜ (Ankara) — Par
tizanlığı siz sokuyorsunuz. 

REİS — Devam buyurun efendim. 
MAARİF VEKİLİ ATIF BENDERLİOĞ-

LU (Devamla) — Çok muhterem arkadaşlar, bu 
bahiste son söz olarak Maarif Vekili sıfatiyle 
şu noktayı bilhassa arz etmek isterim : 

Her şeyden evvel kanunların himaye ve te
minatı altında vazife gören gençlik teşekkül
lerini münhasıran kendi faaliyetleri içinde ser
best ve yalnız dersleri ile başbaşa bırakarak 
onları kendi siyasi maksatlarımız uğrunda he
der etmiyelim. (Sağdan gürültüler.) 

Muhterem arkadaşlarım, hepiniz çok iyi 
bilirsiniz ki, üniversitelerimiz kendi kanunları
na göre, kuruluşlarındaki esas gayelerin ta
hakkuku için çalışan ve memlekete her yıl 100 
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lerce kıymet yetiştiren değerli ilim müesse-
selerimizdir. Öğretim üyelerinin Üniversite
ler Kanununun kendilerine tanıdığı hak ve sa
lâhiyetleri yerinde kullanıp kullanmadıklarını, 
kanunun 3 neü maddesi ile kendilerine veril
miş olan görevleri hakkı ile ifa edip etmedik
lerini her yıl bütçe. vesilesiyle gözden geçir
mek, hattâ inceden inceye tetkik etmek temen
nilerde bulunmak çalışmalarında kusur gö
rüldüğü takdirde tenkid etmek elbette ki, Yük
sek Meclisin en başta gelen vazifeleri meyanm-
dadır. Her yıl bütçesinde cereyan eden bu 
müzakerelerin bazan ..çok ağır tartışmalara ik
tidar ve muhalefet partileri arasında kavga 
derecesinde münakaşalara kadar gittiğine çok 
def?, şahidolmuşuzdur. 

Her nedense bu münakaşalarda muhalefet 
partisine mensup arkadaşlarımız üniversite
lerin koruyucu meleği halinde görünürler ve 
bilhassa muhtariyetin zedelendiğinde, ısrar 
eder dururlardı. Bu yıl şükranla müşahede ettik 
ki, muhtariyet, artık hiçbir politikacının işine 
yaramaz, lüzumsuz, modası geçmiş politika 
borsasında alanı satanı olmıyan bir metağ ha
lindedir. Neden? Çünkü yok böyle bir mesele 
de ondan, çünkü yok muhtariyete taarruz eden 
de ondan, geçmiş zamanlarda hususi maksat
larla muhtariyete» riayet edilmiyor diye bir 
telkin ve bir vehim yaratıldı. Sonra suni bir 
sis halinde dağıldı, gitti. 14 yıldan beri Türk 
üniversitelerinin muhtariyetine maksatlı bir 
etm atılmadığı onların âbide! eşmiş hüviyetleri 
ile bugüne kadar ayakta durmalarıile sabittir. 
Şurasını huzurunuzda iftiharla belirtmek iste
rim ki : Muhterem müesseselerin yekûnu 1 000 
leri aşan değerli öğretim üyelerinin hepsi de 
ilmin, kemâlin yolunda olup, günlük politika 
ile uğraşmıyan insanlardır. Bâzı arkadaşlarım 
(Partizan hoca ilmin haysiyetini yıkar) dedi
ler. Kendilerine bütün kalbimle iştirak ede
rim. Hattâ daha ileriye giderek derim ki, 
partizan hoca yalnız ilmin haysiyetini yık
makla kalmaz, bu hareketi ile mensubolduğu 
ilim müessesesinin muhtar ve ilmî hüviyetine 
de zarar verir. Çok şükür bizim ilim müesse
selerimizde kürsüsünü şahsileştirerek politika 
yapan ve kendisine bu yoldan şöhret temini pe
şinde koşan kimse yoktur. Üniversitelerimizin 
kendi statükoları ve mazbut ilim karakterleri 
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! ve ahlâk selâbeti içinde vakurane vazifelerine 

şerefle devam etmelerine müsaade etmeliyiz. 
(Soldan alkışlar ) 

RElS — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki lâyihaya 308 rey verilmiştir. 245 ka
bul, 63 ret. Lâyiha 245 reyle kabul edilmiştir. 

1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkındaki lâyihaya 309 rey verilmiştir. 253 
kabul, 56 ret. Lâyiha 253 reyle kabul edilmiştir. 

Söz Aleksandros Hacopulos'undur. 
ALEKSANDROS HAOOPULOS (İstanbul) 

— Pek muhterem arkadaşlarım. 
Memleketimizin en yüksek irfan müesseseleri

nin bütçeleri de görüşüldüğü bu anda, ben de bâ
zı noktalara temas etmek istiyorum. 

Son senelerde açılmış olan ve en kısa bir za
manda açılmak üzere kanunları çıkmış ve hazır
lıkları bitmek üzere bulunan üniversite ve yüksek 
okullarımız, memleketimizde yüksek tedrisat sa
hasında her halde bir reform getirmiş olacaklar
dır. 

Bunların yalnız tedrisat yapmak ve kültürlü 
insan yetiştirmek bakımından değil, kurulmakta 
oldukları mıtakaların sosyal kalkınması bakımın
dan büyük faideleri olacaktır. 

Bâzı arkadaşlar, tedris elemanları bakımından 
no yapılacak diye sormaktadırlar? Arkadaşlar, 
ihtiyaca göre tedris kadrosu gelişecek ve yetişe
cektir. 

Ankara Üniversitesi de kurulduğu zaman aynı 
endişe baş göstermişti. Fakat bugün Allah'a çok 
şükür, Ankara Üniversitesi gelişmiş ve her saha
da ve branşta ilerlemeye başlamıştır ve bugün 
tekemmül safhasına intikal etmiştir. Bu itibarla 
iktidarımızın tuttuğu yol doğru yoldur. Bu isti
kamette yürümesi memleket için faydalı olacak
tır. Bu gayretler birkaç sene sonra meyvasını 
vermeye başladığı zaman, bugünkü iktidarın doğ
ru görüş ve faaliyeti şükran ve minnetle anıla
caktır. 

Bu arada bâzı temennilerde bulunmak istiyo
rum. 

1. Muayyen bir zamana kadar, Türk kültürü 
ve hattâ medeniyeti şark kültürü ve medeniyeti 
üzerine kurulmuştur. 

Meşrutiyetten evvel ve hattâ Tanzimatta bâ-
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zı sahalarda Garp kültür ve medeniyetine doğru 
hamleler yapmaya başladık. 

Cumhuriyetin ilânından sonra tanıamiyle yü
zümüzü Garp medeniyetine doğru çevirdik. 

Kültür öyle bir şeydir ki, gömlek değiştirir 
gibi değişmez. Garp medeniyet ve kültürünü ta-
mamiyle benimsemekle beraber, Şark ve Garp 
medeniyetlerinin birleştiği bu coğrafi kavşak ye
rinin iki medeniyet arasında bir köprü vazifesi
ni görmesinde büyük hattâ siyasi menfaatlerimiz 
dahi vardır. Bunu benimsemek ve ilmî bir şekil
de yapmak üniversitelerimizin vazifelerindendir. 
Bunda faide mülâhaza ettiklerinden, bâzı kom
şularımız, ve hattâ Akdeniziıı şarkında bulunan 
bâzı Devletler, yapmaya gayret ettiklerini gör
mekteyiz. 
* Şimdi başka bir mevzua geçmek istiyorum. 

Şu veya bu sebeple ve teşkilât ve kanun yol-
lariyle bâzı öğretmenlerin profesör unvanını al
dıklarını veya almak istediklerini müşahede et
mekteyiz. Misal vermek istemiyorum. Doğru de
ğil. 

Profesör unvanını almak yolu bu yol değildir. 
Karier akademik ve hierarşi yoludur. 

Böyle olmadığı takdirde hiçbir kıymet ifade 
etmez. Hattâ bu unvanı hakkı ile almış- olanları 
rencide dahi eder. 

Üniversitelerimizin ana üniversitesi. olan is
tanbul Üniversitesinin uzun ve büyük bir tarihi 
vardır. Ve bütün dünya üniversiteleri tarafından 
saygı ile karşılanmaktadır. Memleketimiz pro
fesörleri hakkında bu iyi kanaati sarsmıyalım. 

Bir üniversitenin kıymeti tedris kadrosunun 
kıymeti ile ölçülür. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi başka mühim 
bir meseleye temas etmek istiyorum. 

Artık üniversitelerimiz liselerimizden mezun 
olan ve muayyen bâzı branşlara kaydedilmek is-
tiyen birçok gençlerimizi imkânsızlık yüzünden 
kaydedemiyorlar. 

Bu gençler ne olacak? Bunlar, liselerimizin 
müfredat programlarına göre, yüksek öğrenime 
hazırlık, esaslarına göre yetişmişlerdir. 

Üniversitelerimizin bugünkü ve âtideki kapa
sitelerine göre lise mezunu yetiştirmek ve lisele-
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rimizi bu ihtiyaç ve imkânlara göre yeniden ayar-
lamak mecburiyeti vardır. 

Üniversite ile Maarif Vekâleti Talim ve Ter
biye Heyeti ile sıkı bir teşriki mesai ederek esas
lı istatistiklere istinaden yeni bir istikamet ver
mek lâzımdır. 

Liselerimizi bu esaslara ve memleket ihtiyaç
larına göre yeniden ayarlamak ve bunlara yeni 
bir veçhe vermek ihtiyacı başgöstermiştir. Her 
kes tarafından konuşulan ve ihtilâf mevzuu olan 
bir mesele. 

Üniversitelerimiz siyasetle uğraşmalı mı, uğ
raşmamalı mı? 

Gayet kısa : Üniversiteler siyasetin ilmi ile 
elbet uğraşır ve fakat siyasetle asla uğraşamaz. 
Turhan Feyzioğlu arkadaşımız Üniversitede bas
kıdan bahsettiler. 

Biz Üniversitelerimizin ders odalarını eski 
Roma'da Forum, eski Yunanistan'da Agura 
ve bizim lisanımızda bunların karşılığı olan si
yaset pazarına çevirmek istemiyoruz. 

Bu çok zararlıdır. 
Memleket için zararlıdır. Gençlerimiz için 

zararlıdır. Bizatihi Üniversitelerimiz için zarar
lıdır. 

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

REÎS — Efendim; kifayet takriri vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Riyasete 
Maarif bütçesi üzerindeki müzakereler kâfi

dir. Kifayetin reye vaz'ını arz ve teklif ederim. 
Samsun! 

Hamdi Tekay 

REÎS — Kifayet takririni reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Fasıllarla geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Bugün saat 10.da toplanılmak üzere inikadı 
kapatıyorum. 

' • Kapanma saati : 24 
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1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Osman Talu 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgetı. 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bunıin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
l^ethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Etem Menderes 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etnıiyenler 
Münhal mebusluklar : 

: 610 
308 
247 

01 
0 

279 
23 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Halil İmre 
M. Halûk Timurtaş 

BİLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Rfiıfat Bingöl 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kadir Kocaeli 
Nez;h Tütüne'ioğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah İhsan Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Ahmet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 

Nahit Ural 
ÇORUM 

Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Ali Dedekargmoğlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacıreeepoğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
Ali Çobanoğlu 
tsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Kara-san 
A. Hamdi San car 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tigrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
ŞevkÜ Erker 
Sait Kantarel 
Fethullah Taşkesenlioğl 

Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZİANTEB 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kıuanel 

-Al i Ocak 
NedÜm ökmen 

GİRESUN 
Sadık Altmcan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
Sami Göknar 
Yakup Karabulut 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
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Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 

Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizaınettin Kırşan 
ibrahim Seve! 
Mıgırdıç Şellefyan 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

tZMÎE 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıbııruu 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavusoğlıı 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç 
Sadık Giz f 

Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Kemal Serda^oğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
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KAYSERİ 

Servet Hacıpaşaoğlu 
Osman Kavuncu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Avni Sakınan 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Timin 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Haindi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaeık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhaaı Gökm-enoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Rnnyun 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

KÜTAHYA 
Mehmet Diler 
ibrahim Germeyanoğlu 
Kemal özer 
Einvin Topaler 

MANİSA 
Sezai Akduğ 
Hikmet Bayur 
Sııdi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
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MUĞLA 

Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Zeki Dede 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Taeettin Barış 
İlanıza Osman Erkan 
Rıfat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkmaıı 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
Feri d Tüzel 
Nüzhet Ulusoy 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
¥iuharrem Tansel 

SİVAS 
Halim Âteşalp 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğlu 
Sefer Eronat 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Nııman Kurban 
Fuat Nizamoğlu 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir Öktem 
Hüseyin Ulus 

[Reddedenler] 
ADANA 

Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Saim Karaömerlioğlu 
Rıza Tekeli 

ANKARA 

Osman Arişiroğlu 
Mehmet Ali Ceritoğlu 
tbrahim tmirzalıoğlu 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Eroğlu 

ÇANKIRI 
Ferhan Arkan 

A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğan 
Nâzım öztürk 
ismail Hakkı Ta.lay 
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ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Tevfik Ünsalan 

MARAŞ 
Kemal Aksüyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
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Hilmi Soydan 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 

NİĞDE 
Asım Eren 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Hasan Değer 
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Turhan Feyzioğlu 
Necati îlter 
Edip îmer 
Ahmet Kangal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Mgran 
Cemil özcan 
Nazmi Yaraş 

TOKAD 
Dâniş Yurdakul 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFÂ 
M. Yaşar Alhas 
ibrahim Etem Karaka-
pıcı 
Esat Mahmut Karakurt 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 
Avni Ural 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

ADANA 
Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Menteşoğlu 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdı öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (î.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Hüseyin özbay 

ANKARA 
Muammer Aknmar 
İsmail Rüştü Aksal 

[Reye iştirak 
Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Nuri Cirit oğlu 
Recep Dengin 
Avni Doğan 
Bülent Ecevit 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
ismail İnan 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçkin 
Sellim Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Na&l Geveci 
Nihat îyriboz 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 

etmiyenler] 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin (I.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrett 'n Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu (V.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Cevat Köstekçi 

DİYARBAKIR 
Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi 
Hüseyin Ülkü 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Nurettfijn Manyas 
Sabahattin Parsoy 
Mükerrem Sarol 

ELAZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 
Adil Sağıroğlu 
Hüseyin Şahin 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Melik Fırat 
Hasan Numanoğlu 
Münip özer 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
'İhsan Daî 
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Cevdet San 
Ali Şahin 
Salâhattiıı Ünlü 

GÎRESUN 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 
Hüsrev Polat 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin Cillü 
Ali Şelhum Devrim (1.) 
Ahmet Sırrı Hocaoğhı 
Hasan ikiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan (Reis) 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Rüştü Güneri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Nazlı Tlâbar 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yaanut 

î : 47 25.2 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 
Selâhattin Akçiçek 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
İbrahim Us 
Osman Yeltekin 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 
Münif Islâınoğlu 
Hadi Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ali Ceylân 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osman Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KOCAELİ 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
îsnak Avni Akdağ 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Ahmet Koyuncu 
Halil özyörük 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

. 1960 C : 3 
KÜTAHYA 

Ahmet Ilışan Gürsoy 
irfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet. İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Atıf Akm 
Selim. Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 
İhsan Yalkrn 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

"""MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankut 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Neemeddin önder 

-Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Ali Gürün 
İsmail Güven 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 

Zeki Rum ruhi 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Baha Hım 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Tevfik İleri (V.) 
Şükrü Uluçay 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 
Fikri Şendur 

SİVAS 
Nüzhet Çubukçu 
Süleyman özsever (t.) 
Ahmet Yılmaz 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (1.) 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha ' % 

Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğiu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
İsmail Şener 
Osman Turan (1.) 
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TUNCELÎ 

Hızır Aydın 
Arslan Bora 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

Ankara 
Artvin 
Aydın 
Bursa 

Aziz Gökkan 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Rıza Salıcı 

VAN 
Abdülvahap Altmkay-
raaık 
Tevfik Doğuışıker 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman (V.) 

[Münhal mebusluklar] 
Denizli 
Edirne 
Eskişehir 
İstanbul 
Kastamonu 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Mufla 

Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 

mmm 



t : 47 25.2.1960 C : 3 
1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki Kanuna v rilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Am adedi : 610 
Rey verenler : 308 

Kabul edenler .- 253 
Reddedenler : 55 
Müstenkifler : o 

Beye iştirak etmiyenler : 27y 
Münhal mebusluklar : 23 

ADIYAMAN 
Sırrı Turanlı 
Ali Yaşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Orhan Kökten 
Mustafa öztürk 
Orhan Uygun 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Şeref Saraçoğlu 

AMASYA 
Kemal Eren 
Nazifi Şerif Nabel 
ismet Olgaç 

ANTALYA 
Mehmet Ak 
Kenan Akmanlar 
Sadık Erdem 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 
ibrahim Subaşı 
Yaşar Yazıcı 

ARTVİN 
Mecit Bumin 
Hilmi. Çeltikçioğlu 
Eyüp Doğan 

AYDIN 
Fethi Batur 
Hüsamettin Coşkun 
Necatı Celim 
Namık Gedik 
Nalil Geveci 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 

[Kabul 
BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 
Halil İmre 
M. Halûk Timurtaş 

BLECİK 
Ertuğrul Çolak 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
RÜfat Bingöl 

EOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
thsan Gülez 
Kacir, Kocaeli 
Nezih Tütüncüoğlu 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Müflit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Salâhaddin Karacagil 
Mazlum Kayalar 
Recep Kırım 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Nurullah Ihsr.n Tolon 
Hilâl Ülman 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Halim Alyot 
Aiımet Hamdi Sezen 
Nuri Togay 
Nahit Ural 
Fatin Rüştü Zorlu 

edenler] 
ÇORUB'Î 

Mustafa Kemal B'.ber-
oğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Kemal Erdem 
Yakup Gürsel 
Fevzi Hacırecepoğ]u 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzlioğlu 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Turan Bahadır 
İsmail Hadımlıoğhı 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİFARBAKIR 
Fikri Arığ 
Sezai Demiray 
Hâmid Zülfü Tiğrel 
Halil Turgut 
Hüseyin Ülkü 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Nurettin Manyas 
Rüknpddin Nasuhioğlu 
Mükerrem Sarol 

ERZİNCAN 
Hüseyin Şahin 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Rıfkı SaKm Burçak 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Melik Fırat 
Sait Kantarel 

Münip Özer 
Fethulah TaşVesenlioğlu 
Rıza Topcuoğlu 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Çürük 
Hamit Dedelek 
Hasan Polatkan 
Hicri Sezen 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Nedimi Ökmen 

GÎRESUN 
Sadık Altıncan 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Hüsrev Polat 

İÇEL 
Mehmet Dölek 
İbrahim Gürgen 
Yakup Karabulut 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Ali Lâtifaoğlu 
Tevfik Tığlı 

İSTANBUL 
Nazmi Ataç 
Arslan Nihad Bekdik 
Fanık Nafiz Çamlıbel 
Muhlis Erdener 
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î : 47 25.2 
Fahri Köşkeroğlu 
Hakkı Kurmel 
Durdu Turan 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mehmet Ali Ceylân 
Avni Sakman 
Hüsnü Yaman 

KOCAELİ 
Ömer Cebeci 
Dursun Erol 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Osman Bibioğlu 
Remzi Birand 
Reyhcn Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Hulki Âmil Keymen 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Mustafa Runyun 
Ömer Şeker 
Nafiz Tahralı 

^ K Ü T A H Y A " 
Mehmet Diler 
tbrahim. Germeyanoğlu 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Kemal, özer 
Emin Topaler 

Hüsamettin Giray 
Ayşe Günel 
Mehmet Gürpınar 
M. Faruk Gürtunca 
Aleksandros Hacopulos 
Ali Harputlu 
Hadi Hüsman 
Enver Kaya 
Mucip Kemalyeri 
Lûtfi Kırdar 
Nizamettin Kırşan 
İbrahim Sevel 
Zakar Tarver 
Necla Tekinel 
Nazlı Tlabar 
Tahsin Yazıcı 
Hristaki Yoannidis 

İZMİR 
Danyal Akbel 
Abdullah Aker 
Perihan Arıburun 
Enver Dündar Başar 
Behzat Bilgin 
Nuriye Pınar 
Kemal Serdaroğlu 
İlhan Sipahioğlu 
Vamık Tayşi 
Fevzi Uçaner 

KASTAMONU • 
Muzaffer Akdoğânlı 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Şükrü Esen 
Ali Gözlük 

KAYSERİ; 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaöğiu 
Osman Kavuncu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 

ADANA 
Nevzat Arman 
Suphi Baykam 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
^aim Karaömerlioğlu 

MANİSA 
Sezai Akdağ 
Hikmet Bayur 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Orhan Ocakoğlu 
İhsan Yalkın 

[Redde 
AH Menteşoğlu 

ANKARA 
Osman AlEışiroğlu 
Recep Dengin 
tbrahim îmirzalıoğlu 
Hasan Tez 

.1960 0 : 3 
MUĞLA 

Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Sadi Pekin 
Turgut Topaloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Giyasettin Emre 

NEVŞEHİR 
Zihni Üner 
Münib Hayri Ürgüblü 

NİĞDE 
Medeni Berk 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Muzaffer önal 

SAKARYA 
Nüzhet Akın 
Tacettin Barış 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Rifat Kadızade 
Nusret Kirişcioğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Naci Berkman 
Salim Çonoğlu 
Necmettin Doğuyıldızı 
Ömer Güriş 
Tevfik îleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Asaf Saraçoğlu 
Fikri Şen 
Hamdi Tekay 
^erid Tüzel 
lükrü Uluçay 
Nüzhet Ulusoy 

tenler] 
Ahmet üs tün 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Osman Er oğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 
Fikri Şendur 

SİNOB 
Nusret Kuruoğlu 
Ömer özen 
Hamdi Özkan 
Mahmut Pınar 
Muharrem Tansel 

SİVAS # 
Halim Ateşalp 

TEKİRDAĞ 
Ali Çakır 
Zeki Erataman 
Hasan Gürkan 
İsmail özdoyuran 
Ahmet Paker 

TRABZON 
Selâhattin Karayavuz 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
ibrahim E tem Karaka-
pıcı 
Esat Malımut Karakurt 

YOZGAD 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Atıf Benderlioğhı 
Sefer Eronat 
Numan Kurban 
Nazım Tanıl 

ZONGULDAK 
Abdullah Akın 
Sebati Ataman 
Cemal Zühtü Aysan 
Suat Başol 
Ali Kaya 
Tahir öktem 
Hüseyin Ulus 

ÇANKIRI 

Ferhan Arkan 
A. Kemal Barlas 
Kâmil Tabak 
Ethem Yalçmalp 
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ELÂZIĞ 
Mustafa Altmdoğaıı 
Nâzım öztürk 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Nusret Safa Coşkun 

GÜMÜŞANE 
Nihat Sargmalp 

HATAY 
İhsan Ada 

k MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

î. : 47 25.2 
MANİSA 

Kemal Aksiiyek 
Hasan Fehmi Evliya 
Halil Gürün 
Hilmi Soydan 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şevket Dursun 

MUŞ 
Zeki Dede 

NÎĞDE 
Asını Eren 

. 1960 C : 3 
Rifat Gürsoy 
Vedat Mengi 
Şefik Refik Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 

StVAS 
Turhan Feyzioğlu 
Necati llter 
Edip İmer 
Ahmet Kangal 
Yalçın Kocabay 
Şinasi Moran 
Cemil özcan 

Nazmi Yaraş 
Ahmet Yılmaz 

TOKAD 
Dâniş Yurdakul 

URFA 
M. Yaşar Alhas 
Abdullah Köksel 
Abdurrahman Odabaşı 

UŞAK 
Adnan Çalıkoğlu 

VAN 
Sait Erdinç 
Ferid Melen 

[Beye iştirak etmİyenler] 
ADANA 

Kâzım Bozdoğan 
Hamza Eroğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmaı 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Hamdı öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Kemal Satır 
Rıza Tekeli 
Turgut Yeğenağa 

ADIYAMAN 
Sait Ağar 
Gani Gürsoy 
Şefik San 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Necati Topcuoğlu 
Gazi Yiğitbaşı (1.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 
Selim Yatağan 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Hâmit Koray 
Hüseyin Özbay 

ANKARA 
Muammer Akpmar 
İsmail Rüştü Aksal. 

Hüseyin Balık 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fuat Börekçi 
Mehmet Ali Ceıitoğlu 
Nuri Ciritoğlu 
Avni Doğan 
Bülent E c e m 
Übeyde Elli 
Halil Sezai Erkut 
İsmail İnan 
İbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Sellîm Soley 
Mustafa Yeşil 

ANTALYA 
Adnan Selekler 
Ahmet Tokuş 

ARTVİN 
Yaşar Gümüşel 

AYDIN 
Piraye Levent 
Ekrem Torunlu 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Mekki Said Esen 
Ali İleri 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Faik Ocak 
Fuat Onat 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

Sıtkı Yırcalı 
BİLECİK 

Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin (1.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Servet Bilir 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Âlim Sipahi 

BURSA 
Necdet Azak 
Hüseyin Bayrı 
Sadettin Karacabey 
Yekta Teksel 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Naşit Fırat 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ali Dedekargınoğlu 
Cevat Köstekçi 

DENÎZLÎ 
Ali Çobanoğhı 

Mehmet Karasaıı 
DİYARBAKIR 

Tahsin Cahit Çubukçu 
Nuri Onur 
Kâmil Tayşi (1.) 

EDİRNE 
Rasih Gürkan 
Sabahattin Pavsoy 

ELÂZIĞ 
Celâl Dora 
Fahri Karakaya 
Hürrem Müftügil 
İsmail Hakkı Talay 

ERZİNCAN 
Cemal Işık 
Âdil Sağıroğlu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Abdülkadir Eryurt 
Mehmet Eyüboğlu 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Halil Akkurt 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Bahadır Dülger 
Samih İnal 
Süleyman Kuraııel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Alî Şahin 
Salâhattin Ünlü 
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GİRESUN 
Mustafa Hemiş 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Necmettin Coşar 
Sabahattin Kadirbey-
oğlu 
Avni Karaman 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ahsen Aral 
Rifat Bahadır 
İzzettin CillE 
Ali Şelhum Devrini (İ.) 
Ahmet Sırrı Hoeaoğhı 
Hasan İkiz 
İnayet Mursaloğlu 
Ömer Fevzi Reşa 

ÎÇEL 
Büstü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Sami Göknar 
Hidayet Sinanoğlu 
Niyazi Soydan 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Hamdi Ongun 

İSTANBUL 
Isak Altabev 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Ali Fuad Cebesoy 
Sedat Çetintaş 
Selim Erengil 
Rüştü Güneri 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nihat Halûk Pepeyi 
Mithat Perin (1.) 
Celâl Ramazanoğlu 
Yusuf Salman 
Mıgırdıç Şellefyan 
Fahrettin Ulaş 
Nuri Yaanut 
Necmi Nuri Yücel 
Mahmut Yüksel 

İZMİR 
Sebati Acun 

1:47 26.2 
Selâhattin Akçiçek 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Davran 
Selim Ragıp Emeç (1.) 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapanı 
Ekmel Kavur 
Rauf Onursal 
Behçet Uz 
Ahmet Ünal 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı At al ay 
Şemsettin Ataman (1.) 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rasim İlker 
Behram öcal 
ibrahim Us # 

Osman Yeltekin 
Ali Yeniaıas 

KASTAMONU 
Münii; îslâmoğlu 
Hadi. Tan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Ömer Başeğmez 
Ebubekir Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Dündar Tekand 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Osma.n Canatan 
Hayri Çopuroğlu 
Fazıl Yalçın 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
İshak Avni Akdağ 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Saim Kaymak 
Halil Özyörük 
Sabahattin Sayın 
Sami Soylu 

KÜTAHYA 
İrfan Haznedar 
S. Süruri Nasuhoğlu 

.1960 O : 3 
Muhittin Özkefeli 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Sürenkök 
Mehmet Zeki Tuhınay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sam et Ağaoğlu 
Atıf Akın 
Selim Akis 
Nebil Sadi Altuğ 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Cevdet özgirgin 
Cemil Şener 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Nusret Durakbaşa 
Emin Soysal 
Mehmet Şişman 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaıroğlu 
Halim Kermooğlu 
Hasan Reşit Tankııt 
Selim Telliağaoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Burhan Belge 

NEVŞEHİR 
Necmeddin Önder 
Hasan Hayati Ülkün 

NİĞDE 
Ali Gürün 
İsmail Güven 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Münir Ekşi 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 
Arif Hikmet Onat 
Kahraman Sağra 
Muammer Tekin 
Atıf Topaloğlu 
Hüsrev Yürür 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAKARYA 
Hamdi Başak 
Baha Hım 

SAMSUN 
Abdullah Eker 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Nüzhet Çubukçu 
Hasan Değer 
Kâmil Kırıkoğlu 
Süleyman Özsever (1.) 

TEKİRDAĞ 
Nurettin Aknoz (1.) 

TOKAD 
Faruk Ayanoğlu 
Sıtkı Eken 
Keramettin Gençler 
Ahmet Ispirli 
Şahap Kitapçı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Halûk Çulha; 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Fikri Karanis 
Osman Nuri Lermioğlu 
Hasan Polat 
Salih Zeki Ramoğlu 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Osman Turan (1.) 

TUNCELİ 
Hızır Aydın 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
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Atalay Akan 
Aziz Gökkan 
Ömer Yüksel 

UŞAK 
Ali Hıza tAkbıyıkc 

Ankara 

Artvin 

Aydın 
Bursa 

>ğlu 

Rıza Salıeı 
Avni Ural 

VAN 
Abdülvalıap Altınkay-
natk 

Tevfik Doğuışıker 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Fuat Nizamoğlu 

[Münhal mebusluklar] 
6 

1 

1 
1 

Denizli 1 
Edirne 1 
Eskişehir 1 
İstanbul 2 
Kastamonu 1 

Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Muğla 

1 
1 
1 
1 
1 

ZONGULDAK 
Necati Diken 
Mustafa Saraç 
Necati Tanyolaç 
Hulusi Timur 
Avni Yurdabayrak 

Sinob 
Van 
Yozgad 

T 
1. 
1 
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1960 Yılı 

Beden Terbiyesi U. M. Bütçesi 





Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/456) 

T. a 
Başvekâlet 30. XI. 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1016/2931 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğin* 

Yüksek Meclise tafcdimi îcra Vekilleri Heyetince 30.2tl.1959 tarihinde kararlaştırılan Be-
dej. Terbiyesi Ilmum Müdürlüğü 1960 yrf, bütçe konunu lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikle-
riyle birlikte, sunulduğunu saygılarımla aız ederim. 

Başvekii 
A. Mendera 

P. M. 

201 10 Memurlar maaşı: 
1 Mart 1959 tarihinde menyete girmiş bulunan 7244 sayılı Kanunla öden* k fark: 
dâhil 62 900 lira fazlasiyle 298 800 lira teklif edilmiştir. 

20 Açık maaşı: 
Faslın muhafazası için geçen sene olduğu gibi 1960 yılı bütçesinde 1 lira tahsisat 
konulmuştur. 

202 10 Memurlar ücreti: 
Artış farkı 7244 sayılı Kaaun yereğince ücretler için de 45 300 lira fazlası ile 
155 300 ura teklif edilmiştir. 

20 Hizmetliler ücreti: 
Artış farkı 7244 sayılı Kanuna göre çak geniş <bir iş hacmi bulunan Umum Müdür
lüğümüz Tesisler Dairesine bir teknisiyen ile Muhasebe Müdürlüğüne bağlı hâsılat 
şefliği ile tetkik memurunun 1960 yılı için yeniden konulan bu kadrolar dâhil 
135 165 lira f azlasiyle 290 400 lira teklif edilmiştir. 

205 Geçici hizmetliler ücreti: 
Bu fasılda görülen 6 250 lira fazlalık 7244 sayılı Kanun gereğince ücretlere yapı
lan bir misli zamdan ileri gelmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri : 
1959 bütçesi ile alman 68 850 liralık tahsisat 1860 yılı içinde de kâfi geleceği anla
şıldığından aynen teklif - edilmiştir. 

206 4178 - 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam v^jra^dHnlar: \ 
10 Çocuk zammı: t 

1959 yılı bütçesiyle alman 6 000 liralık tahsisatı münhal bulunan kadrolara yapı
lan tâyinler dolayısiyle 6 aylık sarfiyat durumuna «öre 1960 yılı için 2 500 lira 
fazlası ile 8 500 lira olarak teklif edilmiştir. , 

eS.?Sayî*J:Jı5) 
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20 Doğum yardımı: 
Geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

30 ölüm yardımı: 
7244 sayılı Kanun nazarı itibara almarak 1 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil 'bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı : 
Faslın muhafazası için geçen yıl olduğu gibi 1 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak Ödemeler karşılığı : 
11 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları : 

7244 sayılı Kanun gereğince aylıklar 'bir misli artmış bulunduğundan 1959 senesi 
sarfiyatı nazarı itibara alınarak 1960 yılı için 26 655 lira fazlasiyle 47 692 lira tek
lif edilmiştir. 

12 % 1 ek karşılıklar : 
7244 sayılı Kanun gereğince aylıkların bir misli artması göz önüne alınarak 1959 
yılma nazaran İ 689 lira fazlasiyle 5 514 lira teklif edilmiştir. 

13 Emekli ikramiyesi : 
7244 sayılı Kanun gereğince 1959 ylı bütçesiyle konulan tahsisatın 25 hizmet yılını 
dolduran memurlar nazarı itibara alınarak 1960 yılı için 14 400 lira fazlasiyle 30 000 
lira teklif 'edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları karşılığı : 
5434 sayılı Kanunun 26 nci maddesi gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler 1960 yılında da kâfi geleceği anlaşıldığından geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

15 Diğer ödemeler : 
Geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

210 Temsil tahsisatı : 
7244 sayılı Kanun gereğince bir misli artırılmıştır. 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları : 
7244 sayılı Kanunla bir misli artırıldığından 1960 yılı bütçesine 5 100 lira fazlasiy
le 10 200 lira teklif ^edilmiştir. 

301 10 Kırtasiye : 
1959 yılında âzami tasarrufa riayet edilmiş ise de son ayarlamalar dolayısiyle ve altı 
aylık sarfiyata göre 1959 yılında kâfi gelmiyeceği anlaşılan bu fasla 1 000 lira faz
lasiyle 5 000 lira teklif edilmiştir, 

20 Döşeme : 
1959 yılında alman 4 000 liralık tah isat 1960 yılı içinde kâfi geleceği anlaşıldığından 
aynı miktar teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : 
1959 yılında konulan tahsisat 1960 yılında da kâfi geleceği anlaşıldığından geçen sene
nin aynı teklif edilmiştir. 

' ^ 40 öteberi masrafları : 
îşgal etmekte olduğumuz binanın temizliğini yapmak için temizlik malzemesine fazla 
ihtiyaç bulunduğundan fiyatların ayarlanması dolayısiyle 1959 yılında konulan tahsi
satın kâfi gelmiyeceği anlaşılarak mübrem ihtiyaçların karşılanması için 1960 yılı büt-

t çesine 3 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 
50 Aydınlatma : 

Oturmakta olduğumuz bina 38 oda olup 20 den fazla odası güneş görmediğinden 

(S. Sayısı : 45) 
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elektrik yakılması mecburiyeti hâsıl olmaktadır 1959 yılı bütçesi ile konulan tahsisatın 
kâfi gelmiyeceği anlaşılmış bulunduğundan 1 500 lira fazlasiyle 1960 yılı bütçesine 
4 500 lira teklif edilmiştir. 

60 Isıtma : 
1959 yılında 110 ton kontanjanımıza karşılık 56 ton kömür alınabilmiş olduğundan 
mevsimin yansmda kömürümüzün kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından 4 125 lira faz
lasiyle teklif edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler : 
Mevcut 16 federasyonun yaptıkları faaliyetler dolayısiyle sarfiyatlarını işlemek üzere 
defter tutmak mecburiyetinde bulunduklarından evrakı matbua ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere malzeme fiyatlannm ayarlanması göz önünde bulundurularak 1960 bütçesine 
1 500 lira fazlasiyle 4 500 lira teklif edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

11 Posta ve telgraf ücretleri : 
Posta ve telgraf ücretlerinin yeniden tesibit edilmiş olması 1959 yılı bütçesine bu faa
liyetler için 'konulmuş olan tahsisat 16 federasyonun ihtiyacına Ikâfi gelmiyeceği anla
şıldığından 1960 yılı ibütçesiyle 3 000 Hra fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Telefon masrafları : 
Umum Müdürlüğümüzün dahilî telefon görüşmelerini temin ımaksadiyle alınan santra
lin ve santrale bağlı telefonların senelik abone kirası 2 300 uradır. Son fiyat ayarlan
ması ile bir misli zam yapıldığından ve 16 federasyonun iç ve dış muhaveresinin 6 ay
lık ödenen telefon ücretinin hesabından 1959 ihtiyacımızın karşüanamıyacağı nazarı 
iti/bara «ılınarak 1960 yılı için 7 000 lira fazlasiyle 12 500 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Kira bedeli : 
1959 yılının aynı teklif ıedilmiştîr, 
Giyecekler * 
Umum Müdürlüğümüzün günden güne inkişafı göz önüne alınarak 1959 yılında alınan 
kadrolarla 13 müstahdeme elbise ih%açları için 1959 yılı bütçesine konulan 2 200 li
ra ile ancak (kumaş alınabilmiş ve diktiril-ınekte zorluk çekilmiştir. Kanunen vermeye 
mecbur olduğumuz elbise ve ayakkabıların temini maiksadiyle 1960 yılı Ibütçesine 4 600 
lira fazlasiyle 6 800 lira teklif edilmiştir. 
Harcırahlar : 

10 Daimî vazife harcırahı : 
1959 yılında alınan 4 000 liralık tahsisat 1960 yılı içinde de kâfi geleceği anlaşıldığın
dan geçen senenin aynı teklif edilmiştir. 

20 Muvakkat vazife harcırahı : 
Nakliye vasıtalarının günün icaplarına göre fiyatlarının yükselmiş olması ve 7244 sa
yılı Kanunla harcırahların ayarlanması dolayısiyle 1959 yılı bütçesi ile alman 7 000 li
ranın kâfi gelmiyeceği anlaşılarak 1960 yılı bütçesine 1 750 lira fazlasiyle 8 750 lira 
teklif edilmiştir. * 

30 Müfettişler harcırahı : 
1959 yılında alınan 3 000 liralık tahsisatın 1960 yılı içinde kâfi geleceği anlaşıldığından 
aynı miktar teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla-a yardımcı personelin harcırah ve başka masraf
ları : 
1959 yılında alman 10 000 liralık tahsisat 1960 yılı içinde kâfi geleceği anlaşıldığından 
aynı miktar teklif edilmiştir. 

(S, Sayısı: 45) 



4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
1959 yılı bütçesinde bu fasla konulan 1 000 lira 6 aylık yapılan tediyede 1960 yılında 
kâfi germiyeeeği anlaşılarak 500 lira fazlasiyle 1 500 lira teklif edilmiştir. 
Taşıt işletime masrafları : 
1959 yılı bütçesiyle teklif edilen 1 350 liranın kâfi gelmiyeeeği 6 aylık sarfiyat neticesin
de anlaşılmış bulunduğundan 1960 bütçesine 150 lira fazlasiyle 1 500 lira teklif edil
miştir. 
Taşıt onartma masrafları : 
1959 bütçesiyle alınan 750 liranın kâfi gelmiyeeeği 6 aylık masraf neticesinde anlaşıldı
ğından 250 lira fazlasiyle 1960 bütçesine 1 000 lira konulmuştur. 
4047 saydı Kanun gereğince verilecek fahri hizmetler tazminatı : 
Umum Müdürlüğümüzün faal bir halde 16 federasyonu vardır 4 er kişiden müteşekkil 
federasyon heyeti mecmuu 64 kişinin 1959 yılı bütçesi ile konulan 60 000 liralık tahsi
sattan yalnız 40 kişinin tazminatı ödenebileceği 7244 sayılı Kanuna göre aylık ve ücret
lerin bir misli artmasiyle 1959 yılında alınan tahsisatın kâfi gelmiyeeeği anlaşılarak 1960 
yılı için 115 800 lira fazlasiyle 175 800 lira teklif edilmiştir. 
Temsil .masrafları : 
1959 yılında bu fasla konulan 1 000 liranın 6 aylık sarfiyata nazaran kâfi gelmiyeeeği 
düşünülerek 1960 yılı bütçesiyle 500 lira fazlasiyle 1 500 lira teklif edilmiştir. 
GeriverMeeeık paralar : 
Muhtelif spor branşlarında yapılan faaliyetlerden elde edilen hâsılattan mahalli beledi
yelere ödenen vergi ve rüsum dolayısiyle İstanbul Belediyesine ödenemiyen 9 986 lira 
için 1960 bütçesine 10 000 lira teklif olunmuştur. 
Faiz, Acyo ve para taşıma masrafları: 
Bu fasla 1959 bütçesiyle konulan 300 liranın kâfi gelmiyeeeği anlaşıldığından 700 lira 
fazlasiyle 1960 yılı için 1 000 lira teklif edilmiştir. 
Mahkeme masrafları : 
Bölgelerde yapılmış ve henüz katı kabul muamelesi tekemmül etmemiş olan tesislerle 
yapılmakta olan spor tesislerini yapmayı üzerine almış bulunan mütaahhit veya şir
ketlerin birçok ihtilâflarını halletmek üzere avukatlık ücreti ile mahkeme masraflarını 
1959 yılındaki 6 aylık sarfiyata nazaran 1960 yılında bu tahsisatın kâfi gelmiyeeeği dü
şünülerek 4 000 lira fazlasiyle 1960 yılında 800 lira teklif olunmuştur. 
Spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflar : 
Umum Müdürlüğümüzün teknik birer organı olan 16 Federasyon tarafından tertip \e 
idare edilen temsili ve millî mahiyetteki maçlardan elde edilen hâsılat dolayısiyle tedi
ye edilen rüsum bilet tabiyesi personel ücreti statların hazır bulunması beynelmilel 
federasyonlara ödenen % 2 ve % 5 yıllık aidat yurt içinde gruplar arası Türkiye Birin
cilikleri millî mahiyette yapılacak müsabakaların idareci ve sporcuların tayyare, tren, 
vapur, ia§e, ibate, yevmiye, tazminat, pasaport ve bu mevzuda müteferrik zaruri mas
rafların karşılanması millî mahiyette yapılacak müsabakalarda misafirlerin izaz ve ik
ram masrafları göz önünde tutularak 1959 yılında kâfi gelmiyen tahsisatın 1960 yılı 
için 104 568 lira fazlasiyle 1 104 568 lira olarak teklif edilmiştir. 
Spor muayene merkezileri umumi marafları : 
Ankara'da bulunan her türlü spor kollarında transfer aylarında ve gerekse bütün yıi 
içinde muayeneleri Umum Müdürlüğümüz muayene merkezinde yapılmaktadır. 1959 
yılı bütçesinde bulunan 2 000 liranın kâfi gelemiyeceği anlaşıldığından 1960 yılına 500 
lira fazlasiyle 2 500 lira teklif edilmiştir. 
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Profesiyonel kulüplerin spor faaliyetleri dolayısiyle ifası gerekli her türlü masrafları : 
1960 senesi zarfında profesiyonel .takımların yerli ve yabancı profesiyonel takımlarla ya
pacakları resmî ve hususi maçlarda münhasıran profesyonel işlerde mesai saatleri içinde 
veya dışında vazifelendirilmiş olanların vâki emeklerinin değerlendirilmesi müteferrik ve 
zaruri masraflarının karşılanması futbol profesyonellik Talimatnamesinin 34 ncü madde
si gereğince 1960 malî ylı için Merkez İstişare Heyetince hazırlanacak talimatnameye gö
re 1960 yılı bütçesine. 605 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Spor malzemeleri : 

11 Mevcut malzeme ve vasıtaların onarılması ve yenilenmesi : 
1959 yılı için konulan tahsisatın 1960 yılı için de kâfi geleceği anlaşıldığından 3 000 li
ra olarak teklif edilmiştir. 

12 Satınalınacak spor vasıta ve malzemeleri : 
7258 sayılı Kanun gereğince futibol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi için 
icabeden her türlü masraflar : 
Bahsi müşterek için tutulacak binanın kira bedeli, tefrişi, gerekli makina ve diğer mal
zemelerin satınalınması bilet tab'ı gibi 'bahsimüşterek ile ilgili bilûmum işler ile perso
nel ücretlerinin karşılanması için 1 300 000 lira teklif edilmiştir. 
Yayın masrafları : 

10 Satınalma ve abone : 
1959 yılı için konulanlar tahsisatın 1960 yılı için de kâfi geleceği anlaşıldığından geçen 
senenin aynı teklif edilmiştir. 

20 Başka her çeşit yayın ve propaganda masrafları : 
1959 yılı için konlan tahsisatın 6 aylık sarfiyatı nazarı itibara alınarak 1 000 lira faz-
lasiyle 7 000 lira teklif edilmiştir. 
Danışma Kurulu azaları umumi masrafları : 
Beden Terbiyesi Tüzüğünün 15. maddesi İstişare Kurulunun Umum Müdürün başkan
lığında başkanın çağrısı üzerine toplanacak bu kurulun iki toplantı arasında 3 ayı geç* 
miyeceği hükmünü taşımaktadır. Buna göre üyelerinin çoğunun Ankara dışında bulun
ması sebebiyle toplantıya davetleri masrafı ieabettirmektedir. Fevkalâde yapacağı top
lantılar nazarı dikkate alınarak 1959 yılma nazaran 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tek-

. lif edilmiştir. 
Roma'da yapılacak Dünya Olimpiyatlarının her türlü masrafları : 
Dünya Olimpiyatlarının 17 ncisi, İtalya'nın başşehri Roma'da yapılacaktır. 26 gün de
vam edecek olan bu müsabakalara bütün branşlardan 150 ve 200 kişilik bir kadro ile 
iştirakimiz zaruri bulunduğundan yurt içi ve yurt dışı kamp iaşe ve ibate ve yol mas
raf lannı karşılamak üzere 1960 yılı bütçesiyle 730 000 lira teklif edilmiştir. 
Geçen yıl borçları : 
Eski yıllar borçları: 
1959 yılında konulan tahsisatın 1960 yılında da kâfi geleceği düşünülerek geçen sene
nin aynı teklif edilmiştir. 

10 1955 - 1958 yıllan borçlan : 
1957 yılında İspanya'da yapılan millî futbol karşılaşmasında karşılıklı anlaşmalar gere
ğince İspanya Federasyonuna ödenecek 150 000 peseta 'mn karşılığı olarak 1960 yılın
da 5 000 lira teklif edilmiştir. 

20 1939 - 1954 yılları borçlan : 
1959 yılında konulan tahsisat 1960 yılında da kâfi geleceği düşünüldüğünden aynen tek
lif edilmiştir. 
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Hükme bağlı borçlar : 
1959 yılında konulan tahsisat ihtiyaca kâfi geldiğinden henüz hükme bağlanmamış eski 
ve yeni açılmış dâvaların karşılığı olarak 1960 yılında da aynı miktar teklif edilmiştir. 

VARİDAT ESBABI MUCİBESÎ 

Umumi bütçeden yardım : 
1960 yılı bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere Hazine 
yardımı geçen seneden 7 445 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinden elde edilecek varidat : 
Gelir getiren başta Futbol, Güreş, Basketbol, Boks ve Atletizm Federasyonlarının muh
telif yıllar hasılatı yanda gösterilmiş olup her yıl artmakta olduğu görülen bu fasla 
1 lira konulmuştur. Hasılat oldukça tahakkuka ilâve olunmaktadır. 
Teberrular : 
Gelir bütçesinin Teberrular faslına Profesyonel takımların yapacakları müsabakalardan 
1959 yılında 100 000 lira civarında bir meblâğ devredeceği tahmin edilmektedir. 
Profesyonel takımların yapacakları müsabakalarda elde edilecek hasılattan Federasyon 
hissesi : 
1960 malî yılı zarfında geçen seneye nazaran Profesyonel takımların bölge içüıde ve 
dışında yapacakları resmî ve hususi maçlardan elde edilecek hasılatların % 5 Federas
yon hissesi olarak alınacak gelir 605 000 lira olarak tahmin edilmektedir. 
Bahsi Müşterek hasılatından elde edilecek varidat : 
Memleketimizde ilk defa teşekkül edecek olan futbolda bahsimüşterekin fazla rağbet 
göreceği diğer yabancı memleketler göz önüne alınarak 1960 yılı için gelir 2 100 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
Diğer çeşitli varidat: 
Bu maddede yazılı çeşitli varidat cüzi olup geçen senenin aynı tahmin edilmektedir. 
Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
Geçen seneden müdevver nakit mevcudu faslında görülen 250 000 lira Olimpiyatlar 
için konulmuş olan 400 000 lira bütçeye ithal edilmediğinden mevcut paranın buraya 
sarfı dolayısiyle tahminde bir fazlalık olmıyacağından 1960 yılı için de aynı miktar 
tahmin edilmiştir. 

(S. Sayısı: 45) 
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Rapor 
9.1.1960 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Yüksek Reislikçe tetkikimize tevdi edilen 1960 malî yılı Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü büt
çesi, Reislikten aldığımız esas direktifler dâhilinde Umum Müdürlükle temas edilerek incelendi: 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı için teslbit edilen tahsisat miktarı 5 219 281 liradır. 
Geçen seneye nazaran 3 197 902 lira fazlalık görülmektedir. 

1959 ile 1960 yıllan (bütçesindeki tahsisatın mukayesetei 

Hizmetin nevi 

Personel masrafları 
Yönetim masrafları 
Daire hizmetleri 
Borçlar 

Yekûn 

1959 yılı 
bütçe tahsisatı 

Lira 

729 679 
205 800 

1 474 647 
11 600 

2 421 726 

1960 yılı 
teklifi 

Lira 

1 032 138 
349 975 

3 825 568 
11 600 

5 219 281 

Fazlası 
Lira 

302 459 
144 175 

2 751 268 
— 

3 197 902 

Noksanı 
Lira 

— 
400 347 

— 

400 347 

1950 yılında 795 628 lira olan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün bütçesinin 1960 yılında 
5 219 281 liraya yükselmesi Hükümetimizin gençliğin fizik ve moral kabiliyetlerinin inkişafı ve 
diğer milletlerin gençleri ile temas yapma imkânlarına vermiş olduğu ehemmiyetin bir delilidir. 

Bütçede geçen seneye nazaran görülen artış miktarının sebepleri kısaca şöyle izah edilir : 

Lira 

302 459 Personel masrafları (7244 sayılı Kanunun tatbikatından) 
144 175 Yönetim masrafları : 

29 375 lira posta, telefon, ısıtma, kırtasiye, öteberi ihtiyacından. 
115 800 lira 4047 sayılı Kanuna göre verilecek fahrî hizmetliler tahsisatından. 

144 175 

2 751 268 İdare masrafları : 

104 568 Spor faaliyetleri masrafları. 
605 000 Profesyonel takımların faaliyetleri masrafları. 

1 300 000 7258 sayılı Kanuna göre tertiplenecek futbolda müşterek bahis masraflarına. 
730 000 1960 yılı Roma Olimpiyatları masrafları. 

11 700 Diğer idari masraflar. 

2 751 268 
îleri gelmektedir. 

3 197 902 Yekûn. 
•4fp 

( S. Sayısı: 45 ) 
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1950 ile 1960 yıllarındaki tescilli kulüp ve sporcu 

sayısı mukayesesi 
1950 1959 

Kulüp sayısı 622 1 567 
Lisanslı sporcu 49 486 104 750 
Profesyonel talkımı olan kulüp — 50 
Profesyonel oyuncu — 1 826 

Gelir bütçesi 
1959 yılına göre 

a M, 1959 1960 Fazlası Eksiği 

1 — Umumi bütçeden yardım 2 160 725 2 153 280 — 7 445 
2 — Spor faaliyetlerinden elde edilen varidattan 1 t — — 
3 — Teberrukr 1 000 101 000 100 000 
4 1 Profesyonel takımların hasılatından % 5 

federasyon hissesi — 605 000 605 000 — 
— 2 Müşterek bahisten elde edilecek — 2 100 000 2 100 000 — 
— 3 Diğer çeşitli varidat 10 000 10 000 — — 

5 — Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 250 000 250 000 — — 

2 241 726 5 219 281 2 805 000 7 445 
7 445 

2 797 555 

Geçen yıla nazaran 1960 yılı gelir bütçesinde 2 797 555 lira bir fazlalık görülmektedir. 
Üçüncü bölümü teşkil eden teberruiardaki 100 000 lira profesyonel takımların elde edecekleri ha

sılatın % 5 federasyon hissesi olarak temin edilecek gelir olup, 1959 yılında Muhasebei Umumiye 
Kanununun 55 nci maddesine istinaden şart kılındığı hizmetlerin ifasına sarf edilmek üzere 1959 
yılı bütçesine ithal edilmiş olduğundan 1959 malî yılı sonunda 100 000 lira civarında bir meblâğın 
devredeceği tahmin edilmektedir. 

Dördüncü faslın birinci maddesini teşkil eden profesyonel takımların yapacakları futbol müsa
bakalarından elde edilen •% 5 federasyon hissesi olarak alınacak gelir 605 000 lira tahmin edil
miştir. 

Dördüncü faslını ikinci maddesini teşkil eden futbolda müşterek bahislerden elde edilecek vari
dat 2 100 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Umumi bütçeden yapılan yardım ise 7 445 lira noksa-
niyle 2 153 280 liradır. 

Spor faaliyetleri 

Spor faaliyetleri, Beden Terbiyesi Umum. Müdürlüğünün 16 federasyonu tarafından yürütül
mektedir. 67 bölgede yapılan mahallî spor faaliyetleri hariç, Türkiye birincilikleri, bölgelerarası 
ve gruplararası müsabakalarla yurt içinde ve dışında temsilî ve millî müsabakalar federasyonla
rın çalışma programlarına dâhildir. 

( S. Sayısı : 45 ) 
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1959 malî yılında federasyonların yaptıkları temsilî ve millî müsabakaların adedleri aşağıdadır: 

Atıcılık 
Atletizm 
Basketbol 
Binicilik 
Boks 
Dağcılık 
Eskrim 
Futbol > 
Güreş 
İzcilik ve 
Kürek 
Tenis 
Voleybol 
Yelken 
Yüzme 
Halter 

ve kış. sporları 

cimnastik 

Temsilî 

, 
5 

— 
1 
7 

— 
1 

— 
1 

— 
—. 
— 

2 
— 
— 

1 

Millî 

1 
3 

18 
— 

3 
2 
3 

13 
7 
1 
1 

— 
5 
2 

_ 
1 

Yekûn 18 60 

Teklif ve temennilerimiz 

421 nci fasılda spor faaliyetlerinin gerektirdiği masraflara karşılık geçen seneye nazaran 
104 568 liralık bir artış bulunmakta ise de 16 federasyonun hazırlamış •oldukları yıllık faaliyet 
programları gereğince yapılacak olan faaliyetlerin masrafları 4 715 725 lira tutmaktadır. Fede
rasyonların memleket içi ve memleket dışı tren, vapur, uçak ücretleriyle otel ve kamplardaki 
iaşe ve ibate masraflarının yükselişinden bilhassa 1960 Ağustos'unda Roma'da yapılacak Koma 
Olimpiyadlanna hazırlık dolayısiyle bütün spor faaliyetlerinin geçen seneye 'kıyasen artacağı, Ma
yıs içinde 8 yabancı milletin iştirakiyle İstanbul 'da yapılacak Enternasyonal Voleybol müsaba
kaları ve geçen sente İstanbul'da yapılmış, çok iyi dereceler alınmış olan Beynelmilel Konkiıhi-
piklerin 1960 yılında da Istanfbul ve Ankara'da tekrarlanacağı göz önünde bulundurularak 
1 000 000 lira ilâvesiyle bu faslın 2 104 568 liraya çıkarılmasını zaruri görmekteyiz. 

7258 sayılı Kanunla memleketimizde tatbik edilecek futbol müsabakalarında müşterek bahis 
ler tertibi dolayısiyle Umum Müdürlüğün şiddetle bir kamyonet veya pikaba ihtiyacı vardır. Bu 
maksatla 309/21 taşıt işletme giderleri faslına 40 000 liralık bir tahsisatın konulmasını lüzumlu 
görmekteyiz. 

307/30 ııcu müfettişler harcırahı faslına konmuş olan 3 000 liralık sembolik tahsisat ile 67 
bölgenin teftişlerine imkân yoktur. Hiç olmazsa bir kısım bölgelerin kanunun icabettirdiği şekil
de teftiş ve murakabe edilebilmesi için bu miktarın 4 000 lira ilâvesiyle 7 000 liraya çıkarıl
masını zaruri görmekteyiz. 

Beden Terbiyesi Uumum Müdürlüğünün oturduğu bina çok gayrimüsait olduğu gibi birçok 
yerleri de çatlamıştır, tehlike arz etmektedir. Futbol Federasyonu da stadyomun altında otur
maktadır. 

Yapılan incelemelere göre 73 000 liraya Beden Terbiyesinin bütün teşkilâtını içine alabilecek: 
bir bina bulmak mümkün debidir. 

(S. Sayısı: 45): 
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Kira (bedeli faslına 52 000 lira ilâvesiyle bu miktarın 125 000 liraya çıkarılmasını lüzumlu 

görmekteyiz. 
Gelir ve gideri mütevazin olarak tanzim edilmiş bulunan Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1960 malî (bütçesinin yukarıda belirtilen miktarların da ilâvesiyle kabulünü saygılarımızla rica 
ederiz. 

Diyarbakır Mebusu Denizli Mebusu Edirne Mebusu Antalya Mebusu 
Halil Turgut Mehmet Karasan Mükerrem Sarol Kenan Akmantar 

Diyarbakır Mebusu Sivas Mebusu 
Mehmed Hüsrev Ünal Turan Feyzioğlu 

( S . Sayısı : 45 ) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 22 .1.1960 
Esas No. 1/456 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 
malî yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı îcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 30 . X I . 1959 tarihli 
ve 71-1016/2931 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maarif Vekili, Beden Terbiyesi Umum 
Müdürü ve Maliye Vekâleti mümessilleri ha
zır oldukları halde tetkik ve ımüzalkere «edildi. 

Umum Müdürlüğün 19G0 yılı bütçesini en
cümenimiz namına 'tetkik eden raportörlerimi
zin hazırlamış oldukları rapor mütalâa 'edildik
ten ve Umum Müdürlüğün faaliyet sahasına 
giren hususlar üzerinde vâki sualler Hükümet. 
mümessilleri tarafından cevaplandırıldıktan son
ra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine 
geçilmiştir. 

Umum Müdürlüğün yatırım dışı masraf ter
tiplerini ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetveli ye
kûnu geçen yıla nispetle 2 797 555 lira fazla-
siıyle 5 219 281 lira olarak Hükümetçe tanzimi 
ve teklif edilmiş bulunup bu fazlalığın mucip 
sebepleri gerek lâyihanın gerekçesinde ve ge
rek raportörlerimizin raporunda her fasıl ve 
madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edil
miştir. 

Fasıl ve maddelere mevzu tahsisatlar üze
rinde yapılan inceleme sonunda 307 nci harcı
rahlar faslının 30 nen müfettişler harcırahı 
maddesine, hizmetin lâyikıyie ifasını temin için 
mevcut tahsisata 4 000 liranın ilâvesi uygun 
görüılımüs ve bu suretle (A/ l ) işaretli cetvel 
yekûnu 5 223 281 lira olarak encümenimizce 
tesbit ve kabul edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün 19G0 malî yılı varida
tını gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da 
5 219 281 lira olarak Hükümetçe tahmin ve 
tesbit edilmiş olup bu varidat, 2 153 280 lirası 
umumi bütçeden yapılan yardımdan, 2 100 000 

lirası bahsi müşterek hasılatından elde edilecek 
varidattan ve mütebakisi Umum Müdürlüğün 
çeşitli varidatından terekkübetmektedir. 

Masraf bütçesine Encümenimizce yapılan 
4 000 liranın karşılığı, (B) işaretli cetvelin 4 
ncü çeşitli varidat faslının 3 ncü diğer çeşitli 
varidat maddesine, sene içinde bu miktarın ta
hakkuk edeceği anlaşılmış olmakla, ilâve edil
mek suretiyle (B) işaretli cetvel yekûnu 
5 223 281 lira olarak Encümenimizce tesbit ve 
kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci ve ikinci madde
leri, metinlerinde yapılan rakam değişiklikleri 
ve mütaakıp maddeler ise Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 1960 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulu
nan cetvellerle birlikte Umumi Heyetin tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. H. Ünal 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bolu 
İV. Tütüncüoğlu 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Reis V. 
Muğla 

N. özsan 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Balıkesir 
M. H. Timurtas 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karasan 

Erzincan 
B. Bayındır 

Mazbata M. 
îzmir 

B. Bilgin 

Antalya 
K. Akmanlar 

Bolu 
8. Bilir 

Çorum 
Y. Gürsel 

Diyarbakır 
H. Z. Tigrel 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Giresun istanbul 
M. Şener N. Kırşan 

( S. Sayısı : 45 ) 
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Kars 

S. Atalay 
İmzada bulunamadı 
Kastamonu Kastamonu 
N. Batur M. tslâmoğlu 
Konya Konya, 

M. Bağrıaçık ff. ölçmen 

Nevşehir 
N. önder 

Rize 
//, Agun 

Kars 
B. öcal 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Rize 
Ö, Önal 

Sakarya 
N. Kirvjcioğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Tekirdağ 
Z, Erataman 

Yozgad 
T. Alpay 

Siird 
B. Erden 

Sinob 
Ö. Özen 

Van 
F. Melen 

İmzada bulunamadı 
Zonguldak 
T. öktem 

( S. Sayısı : 45 3 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Uınvm Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı masraflara için, bağlı 
(A/1) işaretli cetvelde gösterildiği' üzere 
5 219 281 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 5 219 281 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünce 1960 bütçe yılında elde edilecek va
ridat çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C)işaretli cetvelde gösterilmişti!. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 30. VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19. nucu maddesine giren hizmetlilerine 
ait 'kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

. 3656 sayılı Kanunun 9 nucu maddesi gere
ğin oe muvakkat mahiyetteki hizmetler ^In icra 
Vekilleri Heyeti kararı ile kadro almajdecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu ^yihası 
ih Türkiye Büyük Millet Meclisine s.mulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü kuruluşu hakkındaki 30. V. 1941 tarih
li ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetveli1- yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faslmdaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aid olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet f asili -arından bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1941 -1958 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve kak l ı k l a r ı 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1000 yıh 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 

(S. Sayıe 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLt 

Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı 
bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğünün 1960 bütçe yılı masrafları için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 223 281 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüğü 1960 bütçe yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (5 223 281) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MAPI T, 4. Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

: 45) 
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ve 4 ncü kısım bakiyelerimi ıı eski 
yıllar borçları faslına Maliye Vekâletince ak
tarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Spor faaliyetleri dolayısiyle 
elde edilecek hâsılat, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelin ikinci faslına varidat, diğe^ taraf
tan (bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 421-423, 425 
nci fasıllarına tahsisat kaydedilir. 

MADDE 8. — 3530 sayılı Teşkilât Kanunu
nun 9 ncu maddesi gereğince Merkez İstişare 
Heyetinin kabul etmiş olduğu Futbol Prıfesyo-
nelllük talimatnamesinin 34 ncü maddesi gere
ği r.ıoe Profesyonel takımlar arasında yvı.'- dahi
linde Bölgesi içinde veya dışında yapılac k maç
lardan elde edilecek brüt hâsılatın % 5 i Ama
tör talkımlarla yapılacak maçlardaki brüt hâ
sılatın % 3 ü Futbol Federasyonu hisse*.: olarak 
trhsU edilip bir taraftan bağlı (B) işavaili cet
velin ilgili faslına varidat, diğer taraftan 
(A/ l ) işaretli cetvelin alâkalı faslına tahsisat 
kaydolunur. 

MADDE 9. —• Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanun 
tarihinden itibaren mer'idir. 

1 Mart 1960 

MADDE 11. — Bu 
raya Maliye ve Maarif 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Kanun hükümlerini ic-
Vetkilleri memurdur. 

Devlet Vekili 

B. E. 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 

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, 

Ticaret Vekili 
/ / . Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
II. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
Dr. Lûtfi Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

îmar ve tskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

S. Ataman 
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F. M. Tahsisatın 

İkinci kısım -
masrafh 

A / l -

nev'i 

Personel 
%rî' 

- 17 
CETVELİ 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 
20 

202 
10 
20 

Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Fasıl yekûnu 

235 900 
1 

235 901 

110 000 
155 235 

265 235 

298 800 
1 

298 801 

155 300 
290 400 

445 700 

298 800 
1 

298 801 

155 300 
290 400 

445 700 

203 
204 

206 

207 

209 

11 

Geçici hizmetliler ücreti 86 750 
Ecnebi uzman ve hizmetrierle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 68 850 

I I - Başka haklar 

Ecnebi dil bilenlere 36ü6 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükafatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese
nekleriyim artış farklar 

93 000 

68 850 

21 037 47 692 

93 000 

68 850 

10 
20 
30 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Oocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

6 000 
1 000 
1 000 

8000 

8 500 
1 000 
2 000 

11 500 

8 500 
1 000 
2 000 

11 500 

47 692 
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î \ M. Tahsisatın nev'i 

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 maaşı 

îkinci. kısım yekûnu 

Üçüncü kısım - 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 ücre5; 

ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 
21 telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

305 Kira bedeli 
306 Giyecekler 
307 Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvakkat vazife harcırahı 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 825 
15 600 
2 880 

15 000 

58 342 

5 514 
30 000 
2 880 

15 000 

101 086 

5 514 
30 000 
2 880 

15 000 

101 086 

1 500 3 000 3 000 
5 100 10 200 10 200 

729 679 1 032 138 1 032 138 

4 000 
4 000 
4 500 
7 000 
3 000 
5 500 

28 000 

5 000 
4 000 
4 500 
10 000 
4 500 
9 625 

37 625 

5 000 
4 000 
4 500 
10 000 
4 500 
9 625 

37 625 

3 000 4 500 4 500 

7 000 10 000 10 000 
5 500 12 500 12 500 

12 500 22 500 22 500 

73 000 73 000 73 000 
2 200 6 800 6 800 

4 000 4 000 4 000 
7 000 8 750 8 750 
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Tahsisatın nev'i 

Müfettişler harcırahı 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı pe^sonı Un 
harcırahı ve başka masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 
Taşıt işletme masrafları 
Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahri hizmetler taz
minatı 

Üçüncü kısım yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 9 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

rıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 000 

10 000 

24 000 

1 000 

1 350 
750 

2 100 

60 000 

205 800 
. E . , - I I . . S = 

3 000 

10 000 

25 750 

1 500 

1 500 
1 000 

2 500 

175 800 

349 975 

7 000 

10 000 

29 750 

1 500 

1 500 
1 000 

2 500 

175 800 

353 975 
i r .. niaıa 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Geliverilecek paralar 
Faiz, acyo ve para taşıma 
masrafları 
Mahkeme masraflan 
Spor faaliyetlerinin gerektir 
diği masraflar 
Spor muayene merkezleri umu
mi masraflan 

1 000 
10 347 

800 
4 000 

1 000 000 

2 000 

1 500 
10 000 

1 000 
8 000 

1 104 568 

2 500 

1 500 
10 000 

1 000 
8 000 

1 104 568 

2 500 
Profesyonel kulüplerin spor 
faaliyetleri dolayısiyle ifası ge
rekli her türlü masrafları 605 000 605 000 
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F. M. 

424 
11 

12 

Tahsisatın nev'i 

Spor malzemeleri 
Mevcut malzeme ve vasıtaların 
onarılması ve yenilenmesi 
Satmalmacak spor vasıta ve 
malzemeleri 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 

40 000 

43 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 000 

40 000 

43 000 

3 000 

40 000 
i 

43 000 

425 7258 sayılı Kanun gereğince 
futbol müsabakalarında müşte
rek bahisler tertibi için icab-
eden her türlü masraflar 0 1 300 000 1 300 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalına ve abone 3 000 
20 Başka her çeşit yayın ve pro

paganda masrafları 6 000 

Fasıl yekûnu 9 000 

0 İstanbul'da yapılacak 11 nci 
Avrupa Basketbol şampiyona
sı umumi masraf lan 400 000 

460 Danışma Kurulu azaları umu
mi masrafları 5 000 

461 Koma'da yapılacak Dünya 
Olimpiyatlarının her türlü 
masrafları 0 

Dördüncü kısım yekûnu 1 474 647 

3 000 

7 000 

10 000 

0 

10 000 

730 000 

3 825 568 

3 000 

7 0Q0 

10 000 

0 

10 000 

730 000 

3 825 568 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 3 000 3 000 3 000 
502 Eski yıllar borçları 

10 1955 - 1958 yılları borçları 5 000 5 000 5 000 
20 1939 - 1954 » » 100 100 100 

Fasıl yekûnu 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

5 100 

3 500 

11 600 

5 100 

3 500 

11 600 

5 100 

3 500 

11 600 
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Tahsisatın nev'i 

1959 1960 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 

UMUMÎ YEKÛN 

729 679 
205 800 

1 474 647 
11 600 

1 032 138 
349 975 

3 825 568 
11 600 

1 032 138 
353 975 

3 825 568 
11 600 

2 421 726 5 219 281 5 223 281 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Umumi bütçeden yardım 
Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek varidat 
Teberrular 
Çeşitli varidat 
Profesyonel takımların yapa
cakları müsabakalarda elde 
edilecek hasılattan federasyon 
hissesi 
Bahsi müşterek hasılatından 
elde edilecek varidat 
Diğer çeşitli varidat 

1959 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

2 160 725 

1 
1 000 

0 

0 
10 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

2 153 280 

1 
101 000 

605 000 

2 100 000 
10 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

2 153 280 

1 
101 000 

605 000 

2 100 000 
14 000 

Fasıl yekûnu 

G-eçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 250 000 250 000 

2 719 000 

250 000 

Yekûn 2 421 726 5 219 281 5 223 281 
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C - CETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

. ; , -A , 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi 

J6 . 7 . 1988 
20 . 4 . 1959 

Numarası 

8530 
7258 

Ö Z E T t 

Beden Terbiyesi Kanunu 
Pu'tbol müsabakalarında müşterek ba!hM«r Ka
nunu 

D - CETVELÎ 
D. Memuriyetiu nev'i 

Teknisiyen 
Tetkik memuru 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Kaloriferci 
Santralci 
Hastabakıcı 

F. 

Aded Ücret 

1 
2 
2 
9 
3 
7 
10 
1 
1 
1 

1 250 
800 
700 
600 
450 
400 
350 
450 
450 
450 

D. Memuriyetin nev'i 

Laborant 
Şoför 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Hademe 
Hademe 
Hademe 

E - CETVELÎ 
Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hizmetliler ücreti. 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlüerle bunlara 

yardımcı personelin harcırah ve başka 
masrafları. 

L - CETVELÎ 
l), Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 Reis Muavini 
7 Mütercim 
6 Mimar 
7 Mimar Muavini 
8 Fen Memura (Ressam) 
8 Sekreter 
8 Mütercim 
9 Doktor 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

800 
700 
800 
700 
600 
600 
600 
500 

Aded 

2 
1 
5 
1 
5 
2 
2 

Ücret 

350 
450 
350 
250 
300 
250 
200 

55 
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R • CETVELİ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa Ibağlı (R) ©etv^lindeOri 
formül, bu bütçe için de uygulanır. 

Fasıl 202 - Madde 10 — Memurlar ücreti 
Madde 20 — Hizmetliler ücreti 

Bölge ve federasyonlarda muhasebe teşikilâtı olmadığından buralarda çalıdan memurlarla perso* 
nelin ücretleri merkezden ve ibu tertipten ödenir. 

m Fasıl 419. — Mahkeme masrailan 
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 görevlendirilenlerde dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, 
haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, sinema, ağırlama, uğurlama, temizleme ve temizlenme, gereği ha
linde bando ve benzeri müzik masrafları ve ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde yalnız sporcu
ların 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, filmi 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 müdürlükte tesbit edilecek spiker, hakem, kontrolör, 
mihmandar gişe 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 çağırdıkları 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-
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zalarma 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 satıııalmacak mâni ve bu mânilerin tamir bedelleri. 

Fasıl 422 — Spor muayene merkezleri umumi masrafları 
Tesise taallûk eden masrafların haricindeki işletme masrafları da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 423 — Profesyonel kulüplerin spor faaliyetleri dolayısiyle ifası gerekli her türlü 
masrafları * 

Bu fasla mevzu tahsisat Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Merkez istişare Kurulu tarafından 
(hazırlanan Profesyonellik Talimatnamesiiyle şart 'kılındığı hizmet ve hususlara Muhasebei Umu
miye Kanununun 55 nci ımaddesii (gereğince sarf edilir. 

Fasıl 424 — Spor malzemeleri 
Madde 12 — Satmalmacak spor vasıta ve malzemeleri 

Beden terbiyesi ve spor temas heyetlerinin gerektirdiği spor malzemeleriyle bunlara ait muha
faza kablarının yaptırma, satınalma ve taşıma masrafları. 

Fasıl 425 — 7258 sayılı Futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki Kanun 
tatbikatının ioabettirdigi her türlü masraflar 

Bahsi müşterek için tutulacalk tornanın kira bedeli, tefrişi, gerefeli makina ve diğer malzemelerin 
satmahnması, bilet tab'ı gibi bahsi müşterekle ilgili ıMlûmum masraiflar ile istihdam edilece'k yerli 
ve yabancı personelin ve işçilerin ücret ve yevmiyeleri Ibu tertipten ödenir. 

( S. Sayısı : 45 ) 



— 25 — 
1959 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 203 ncü geçici hizmetliler ücreti faslı ile 204 ncü ecnebi 
uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri faslına konulan tahsisattan Vekiller 

Heyetinin 6. IV. 1959 tarih 4/11440 sayılı kararı ile kabul edilen kadrolar 

F. M. Tahsisatın nev'i Memuriyetin nev'i Atfed 
Beheri 

Lira K. 

Hizmet 
müddeti 

Av 
Tutarı 

Lira K. 

203 

204 

Geçici hizmetliler üc
reti 

Ecnebi uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücret
leri 

Güreş mütehassısı 
Güreş müsavin 
Güreş antrenörü 
Futbol çalıştırıcısı 
Güreş çalıştırıcısı 
Atletizm antrenörü 

» » 
Güreş öğreticisi 
Atletizm çalıştırıcısı 
Motorcu 
Çalıştırıcı 

» 

Ecnebi uzman* 
> » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

7 750 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Yekûn 11 500 

1 250 
1 100 

800 
950 
700 
500 
500 
450 
400 
400 
400 
300 

2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
1 500 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
6 
6 
6 
6 
5 

15 000 
13 200 

9 600 
11 400 
8 400 
6 000 
6 000 
5 400 
4 800 
4 800 
4 800 
3 600 

93 000 

12 000 
12 000 
12 000 
12 000 
12 000 

7 500 

67 500 

»&<İ 
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İstanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/463) 

T. C. 
Başvekâlet m 30 . XI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Heyeti 

Sayı: 71-1013/2928 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan istanbul 
Üniversitesi 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasının, esbabı ınucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu 
saygılıammla arz ederim. Başvekil 

A. Menderes 

İstanbul Üniversitesi 1960 yılı bütçe lâyihası 

GEREKÇESİ 

İstanbul Üniversitesi 1959 yılı (A/l) bütçesi 27 685 454 lira ve (A/2) bütçesi 2 467 000 lira 
olup ceman 30 152 454 lira olarak kabul edilmiş İdi, 1960 yılı (A/l) ve (A/2) bütçeleri yekûnu 
1959 yılma nazaran 14 954 371 lira fazlasiyle 45 106 825 lira olarak teklif edilmektedir. 

Aşağıda (1) işaretiyle gösterilen tertiplere, Üniversitemizin her sene mevcudu fazlalaşan ta
lebe sayısına muvazi artmakta olan öğretim, Araştırma ve inceleme hizmetlerinin gerektirdiği 
masrafları karşılamak maksadiyle 15 498 828 lira eklenmekte ise de (II) işaretiyle gösterilen 
tertiplerden de 544 457 lira indirilmiş olduğundan geçen yıla nazaran umumi fazlalığın 14 954 371 
lira olduğu anlaşılacaktır. 

I. — Arttırılan Miktarlar: 

(A/l) Bütçesi 
l i ra . F. 

5 079 932 201 Maaşlar : 
Bu fasılda görülen artışın sebepleri aşağıda izah edilmiştir: 
a) 1959 yılı bütçesinin kabulünden sonra neşredilen 7244 sayılı Kanun gere
ğince maaşlara yapılan % 100 nispetindeki zammın 1960 yılı bütçesine intikal 
eden tahsisat farkları dolayısiyle, 
b) istanbul Üniversitesi Teşkilât Kanununun Tıp Fakültesi kısmına 7259 sa
yılı Kanunla eklenen 210 asistan kadrosunun gerektirdiği tahsisatın yine 
1960 yılı bütçesine intikalirden, 
e) Terfi müddetlerini doldurmuş bulunan Üniversite mensuplarına kendi 
kadrolarında kanuni haklarını verebilmek, 
d) Üniversitemizin öğretim, araştırma ve inceleme hizmetlerinin gelişmesi 

, dolayısiyle yeniden ihdasına zaruret görülen hizmetleri 'karşılamak için 1959 
yılı Bütçe Kanununa fbağlı (L) işaretli cetvelden çıkarşlan ve unvan ile mik
tarları aşağıda gösterilen Profesör, Doçent ve Asistan kadrolarının yıllık tu
tarlarından ileri gelmiştir. Bu- kadroların (L) cetvelinden alınmasını gerek
tiren sebepler üzerinde istanbulT:Jfer-^rsitesi Senatosu ayrı ayrı durmuş ve 
daha geniş ölçüdeki tekliflerden ancak buraya aksedenleri kabul ile iktifa 
eylemiştir. 

(S, Sayısı: 46> 
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(L) Cetveline iade edilenler 

iktisat 7 Doçent 3 800 

Lira F. 

2 529 127 202 Ücretler : 
Bu fasılda görülen artışın iki sebebi vardır; 
a) 7244 sayılı Kanunun gereğince ücretlere yapılan % 100 zammın 1960 
yılı bütçesine akseden tahsilat farkından, 
b) Rektörlük, ve fakültelerde; Tıp Fakültesinin tedrisinde kullandığı hasta
nelerde idare, öğretim ve inceleme hizmetlerinde öğrencilere daha geniş ölçü
de yardım zaruretinin doğurduğu personel ihtiyacını karşılamak için yeni. 
den ihdas edilen kadro ile terfie lâyık hizmetlilerin terfiini sağlamak için 
bir kısım kadrolarda yapılar, birer derece artıştan ileri gelmiştir. 

387 115 203 Geçici hizmetliler ücreti : 

Bu fasılda görülen artışın sebepleri fakülte itibariyle aşağıda izah edilmiştir. 
•a) 7244 sayılı Kanun gereğince ücretlere yapılan % 100 nispetindeki ar
tışın 1960 bütçesine intikali, ." 
b) Tıp Fakültesinin enstitüleri arasında bulunan ve yurdumuzda tek mües
sese olarak bulunan Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsünün 3 senelik bir mazisi 

.. olmakla beraber sahasında önemli işler başarmış bulunması bu enstitüyü 
inkişaf ettirmeye ye memleket ihtiyaçlarına daha geniş ölçüde cevap verme
sine imkân hazırlamak için personel, kadrolarını genişletmek zarureti hâsıl 
olmuş ve 1960 yılı için 11 825 lira fazla tahsisat istenilmiştir. 
c) Senenin' muhtelif Samanlarında yabancı uzmanların da iştirakiyle yapı
lan kollokyum ve seminerler için geçici olarak senenin muayyen devrele
rinde 700 lira ücretli bir uzman ve yine 700 lira ücretli bir mütercim kad-

( S ; Sayısı.: 46) 
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rosuna ihtiyaç hâsıl olduğundan bu faslın 13 ncü maddesine 16 800 liralık 
tahsisat konulmuştur. 
ç) Edebiyat Fakültesinin çeşidi bilim kollarında istihdam edilecek yar
dımcılara 1960 yılında bir uzmanlık daha ihdas edilmiştir. 
d) iktisat Fakültesi Sosyal Siyaset ve İşletme kürsülerinin ihtiyacı için 
birer 600 lira ücretli ve sırf araştırma merkezi olmakla kalmayıp tedris 
faaliyetinde bulunan Gazetecilik Enstitüsünün ihtiyacı olan meslekî uzman-

* ların temini için mevcuda ilâveten bir aded 600 liralık kadronun ihdası 
ile yine mevcut 600 liralık kadronun 1 000 liraya çıkarılarak bu kadroya 
vergi hukuku okutacak bir uzmanın tâyini düşünülmektedir. 
e) Yabancı Diller Okulunun temel dâvasını okutman kadroları ve bunla
rın ücretleri teşkil etmektedir. 5 000 i mütecaviz öğrenci için maaşlı kad
rolardan aylık alan ancak 22 aded okutman mevcuttur. Yabancı Diller 
Okulunun kuruluş gayesini gerçekleştirmek maksadiyle 5 aded 1 100 lira
lık, 6 aded 950 liralık ve 9 aded 800 liralık okutman kadrolarına katî' ih
tiyaç bulunmaktadır. Bu maksatla bu fasılda yeni açılan 18 nci maddeye 
220 800 lira tahsisat konulmuştur. 

124 100 204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti : 
Münhal bulunan ecnebi profesör ve uzman kadrolarının ücretlerinin artı
rılmak suretiyle bu kadrolara yabancı üniversitelerden fakültelerimizin ih
tiyacı bulunan yabancı elemanların temini için bu fasıldaki tahsisat 124 100 
lira artırılmıştır. 

25 500 206 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Geçmiş senelerin ödeme seyri naazrı itibara alınarak Rektörlük, Tıp ve 
Hukuk Fakültesinin çocuk zammı ve doğum yardımı tahsisatlariyle 7244 sa
yılı Kanun gereğince maaş1 ara yapılan % 100 nispetindeki zamdan dolayı 
da ölüm maddesindeki tahshat; buna muvazi olarak artırılmıştır. 

991 295 209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yalpılacak ödemeler : 
Bu faslın 11 ve 12 nci mad İçlerindeki tahsisat maaş ve ücret fasıllarm-
daki tahsisata göre artırılmış ^e 13 - 14 ncü maddeleri de ihtiyaca göre ayar
lanmıştır. ' 

269 200 219 4936 sayılı Kanun gereğince verüfceeek üniversite tazminatı : 
Bu fasıldalki artış, ıterfi edecek tedris üyeleri ile yardımcılarının ve 1959 yılı 
(L) cebelinden 'alınacak kadrolara verilecek tazminat ile 7259 sayılı Kanun
la Tıp Fakültesine verilen 210 asistan kadrosunun 1960 yılı bütçesine iınltükıaiı 
eden tazminatlarından ileri gelmiştir. 

7 203 221 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
7236 sayılı Kanun gereğince emekli, dul ve yetim aylıklarına yapılan zammın 
1960 bütçesin'e intikalinden ileri gelmiştir. 

3 400 223 Konferans içiin yurt içinden ve dışından gıetirtileeeklerin ücret ve yolukları 
ile Ibaşka masrafları : 
Fakültelerimizin yurt içinde veya dışındaki üniversitelerden konferans ver
mek üzere davet edeceği konferansçıların yevmiyelerimde ve nakil vasıtası üc
retlerinde yapılan ayarlamadan dolayı bu fasıldaki tahsisat artırılmıştır. 

(S. Sayısı : 4$ ) 
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615 500 301 Büro masrafları : 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş ve öteberi maddelerinde fakültelerin zarurî mas
rafları nazarı itibara alınarak bu faslın muhtelif maddelerine cüzi zamlar 
yapılmış, üniversitemizin fakülte, enstitü ile harabelerinin her gün 'biraz daha 
artmakta olan su, aydınlatma masraflarını karşılamak için de 41 ve 50 nci 
(maddelerine ceman 600 000 lira fazla tahsisat istenilmesine zaruret hâsıl ol
muştur. 

9 000 303 Basılı kâğıt ve defterler : 
Fakültelerdeki öğrenci artışına muvazi olarak bu sene artan baskı işlerine ait 
baskı masraflarını karşılamak üzere geçen seneye nazaran 9 000 lira fazla 
tahsisat istenilmiştir. 

57 700 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Posta ücretlerinde muayyen bir nispette ayarlama yapılmış olduğumdan fa
kültelerin tahsisatları da 'buna göre teklif edildiğinden ve telefonların her 
hatı için telefon idaresince 168 lira alınması takarrür ettiğinden bu zamları 
karşılamak üzere bu fasla ceman 57 700 lira fazla tahsisat 'konulmuştur. 

26 925 306 Giyecekler : 
Piyasadan temin edilen kumaş ve ayakkabı fiyatlarına yapılan ayarlamaları 
'karşılamak üzere ibu fasla 26 925 lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

55 250 307 Harcırahlar : 
Her sene yapılmakta olan üniversite 'haftasına iştirak edecek öğretim üyeleri
nin yol masraflarını karşılamak ve falkültelerin yurt içinde yapacakları ilmî 
araştırma ve incelemelerin geçen senelere nazaran daha geniş mikyasta yapıl
masını temin için bu faslın muhtelif maddelerine ceman 55 250 lira fazla tah
sisat teklif edilmiştir, ;•» „ . 

18 000 309- Taşıt masrafları: 
Rektörlük ile Tıp, Fen ve Orman fakültelerinin taşıtlarının işletme ve onarım 
masrafları tahsisatı geçen senelerin ödeme seyrine nazaran kâfi gelmiyeceği 
anlaşılmış olduğundan ve Orman Fakültesine yeniden alınacak servis araba
sının masraflarını karşılamak üzere bu fasıldaki tahsisat 18 000 lira artırılmıştır. 

5 000 403 Temsil masrafları : 
Üniversitemizin davetlisi olarak gerek dâhilden ve gerekse dış memleketlerden 
gelen misafirlerinin ağırlanması ve temsilî mahiyette yapılan masraflarının 
artması neticesinde bu fasıldaki tahsisatın 5 000 lira artırılması zaruri gö
rülmüştür. 

5 000 419 Mahkeme masrafları : 
Geçmiş senelerin ödeme seyri nazarı itibara alınarak bu fasıldaki tahsisat 5 000 
lira artırılmıştır. 

435 720 420 Araştırma ve inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle her çeşit mas
rafları : 
Üniversitemizin başlıca hizmetlerinden olan araştırma, inceleme ve öğretimi 
ilgilendiren mevzuların .genişlemesi ve artan talebe mevcudu neticesinde yeni
den açılan lâboratuvar ve enstitülere satmalmmasma kati zaruret hâsıl olan 
alet ve cihazlarla, tıbbi ve kimyevi maddelerin temini için bu faslın muh
telif maddelerine 435 720 lira fazla tahsisat konulması zaruri görülmüştür. 

(S . Sayısı : 46 )< 
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85 000 421, Enstitülerin her çeşit masrafları : 
442 

Üniversitemizin muhtelif fakültelerinde ilmî araştırmalarda bulunarak netice
lerini neşreden enstitülerimizin pu vazifelerinin devamını sağlamak için kitap, 
mecmua ve diğer masraflarını karşılamak üzere bu fasıllara ceman 85 000 lira 
eklenmiştir» 

10 000 432 Hidrobiyoloji Enstitüsünün her çeşit masrafları : 
Uzun zamandan beri faaliyette bulunan bu enstitünün, memleketimizin göl ve 
deniz balıkçılığının inkişafını sağlıyan geniş hizmetini ve su biyolojisi mevzu
unda yaptığı ilmî araştırmayı temin ve yapılan araştırmaların neşrini sağlamak 
maksadiyle bu fasıldaki tahsisatın 10 000 lira artırılması zaruri görülmüştür. 

969 769 435 Tıp Fakültesinin hastanelerle ilgili masrafları : 
Tıp Fakültesi ile Evkaf idaresinin müştereken istifade ettiği Gureba Hastane
sindeki yataklann iaşe bedellerini Evkaf İdaresince 335 kuruştan 450 kuruşa 
ve bu hastanede yemek yiyen personelin iaşe masraflarının da aynı idare tara
fından artırılmış olmasından ve şimdiye kadar yatak başına 150 kuruş olarak 
hesaplanan tedris tahsisatlarının piyasadaki fiyat ayarlamasından dolayı hasta
nelerin tıbbi malzeme, alet vef cihazlarının teminine imkân olmadığından ya* 
tak başına hesaplanan tedris tahsisatının 200 kuruş olarak hesaplanması zaruri 
görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı bu fasıldaki tahsisat 969 769 lira artırıl
mıştır. 

15 000 441 Üniversite Medikasosyal merkezinin her çeşit masrafları : 
Henüz yeni faaliyete geçmiş bulunan bu merkezin tesisine lüzumlu bulunan 
lâboratuvar, arşiv, eczahane pansuman odasının malzemelerini temin etmek 
için geçen yıla nazaran 15 000 lira ilâve edilmiştir. 

150 800 451 Yayın masrafları: 
Fakültelerin yayın organı olan mecmuaların kâğıt ve baskı ücretlerinin temini, 
1960 yılında eski senelere nazaran daha fazla neşriyatta bulunmak ve makale 
sahiplerine yayın yönetmeliği gereğince tahakkuk edecek ücretlerinin ödenmesi 
ve fakülte kütüphanelerinde eksik kalan kitapların dış piyasadan temin edilen
lerin fiyatlarında yapılan ayarlama neticesindeki artışı karşılamak üzere bu 
faslın muhtelif maddelerine ceman 150 800 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

427 292 452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince staj için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahlariyle başka her çeşit masrafları: 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar gereğince bilgi ve görgülerini artırmak maksadiy
le ecnebi memleketlere gönderilen öğretim üyelerinin, asistanların Harcırah 
Kanununa göre ve yeni kur fiyatları üzerinden ödenecek yevmiyelerinin veri
lebilmesi için bu fasla geçen seneye nazaran 427 292 lira fazla tahsisat konul
ması zaruri görülmüştür. 

50 000 453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği her çeşit masraflar : 
Bu sene bu fasılda yeniden ihdas edilen 30 ncu madde ile 1960 yılında mem
leketimizde toplanacak Milletlerarası Termodinamik ve Sinetik Elektroşimik 
kongresi ile İslâm tetkikleri kongresinin her çeşit masraflarını karşılamak için 
50 000 lira tahsisat istenilmiştir. 

(B. Şayia: 46) 
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12 000 502 Eski yıllar borçları : 
1960 yılındaki ihtiyacımız nazarı itibara alınarak 12 000 lira artırılmıştır. 

5 000 505 Hükme bağlı borçlar : 
Keza bu fasılda ihtiyacımız nazarı itbara alınarak ayarlanmıştır. 

24 000 601 Muhtaç talebeye yapılacak yardım ve burslar : 
Fakültelerdeki yardıma ihtiyacı olan talebelere eski senelere nisbeten aded iti
barı ile daha fazla yardımda bulunulmasının temini için bu faslın muhtelif 
maddeleri ile geçen seneye nazaran 24 000 lira fazla tahsisat istenilmiştir. 

50 000 603 Talebe kantinlerine yardım: 
Üniversitemize dâhil kantinlerde yemek yiyecek olan talebelere daha geniş 
mikyasta yardım yapılmasının temini için bu fasla 50 000 lira eklenmiştir. 

443 828 A/l Bütçesinde artış yekûnu 

A/2 Bütçesi 

75 000 701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Rektörlük ve diğer Fakültelerin işgalinde bulunan binaların idaresi için de-
damlı olarak yapılan küçük onarımların temini için geçen seneye nazaran 
75 000 lira fazla tahsisata ihtiyeç vardır. 

480 000 741 Yapı işleri ve esaslı onarımlar : 
Bu fasılda istenilen tahsisatla yapılacak işler aşağıda izah edilmiştir. 
a) Yıkılmak tehlikesinde bulunan Üniversite kütüphanesinin 20 000 kitap 
olacak şekilde tamir ve restore edilmesi için 900 000 lira; 
b) Fizikoterapi Enstitüsü ve kliniğinin bina darlığını izale etmek üzere 
200 000 lira (üzerine bir kat ilâvesi için) 
c) Cerrahpaşa ve Çapa'daki kliniklerimizin bilhassa yaz aylarında çekmekte 
oldukları su sıkıntısını kaldırmak için 300 000 liraya su depolarının yaptı
rılması ; 
ç) İkinci ve Üçüncü cerrahi kliniklerinde iki yıldır tamamlanmayan röntgen 
ve poliklinik daireleri için 300 000 lira ki, ceman 800 000 lira; 
d) Dişçli Okulu, Tıp ve Orman fakülteleri öğrencilerine F. K. B. tedrisatı ya 
pan İkinci Kimya Enstitüsünün bugünkü ihtiyacı karşılayabilecek bir F. K. B. 
lâfboratuvarının yapılması için 200 000 liraya ihtiyaç vardır. 
e) Orman Fakültesinin artan talebe mevcudu karşısında kifayet etmiyen d c -
sanelerinde yapılacak tadilât için 120 000 liralık tahsisat teklif edilmiştir. 
Yukarda arz edilen ihtiyaçlarımızın temini içjin bu fasılda geçen seneye nazaran 
1 480 000 liralık fazla tahsisat istenilmiştir. 

(S. Sayı»: 40) 
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Yukarda istenilen 
tahsisatın icmali 

900 000 
800 000 
200 000 
120 00ü 

kûn 2 020 000 

500 000 742 

Rektördük 
Tıp Fakültesi 
Fen Fakültesi 
Orman Fakültesi 

4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı Kanun gereğince yapılacak üniversite yapısı 
ve tesisatı türlü masrafları : 
Geçici senelere 3 000 000 liraya kadar taahhüde girişmeye yetki veren 7028 sayı
lı Kanuna istinaden geçen seneye nazaran 1 500 000 lira fazlasiyle 1960 yılı 
tahsisatı 2 500 000 liraya çıkarılmıştır. 

055 000 A/2 Bütçesi fazlalık yekûnu 

II • Eksilen miktarlar 

500 301/14 Edebiyat Fakültesi kırtasiye masrafı : 
1960 yılında 3 500 liralık tahsisat kâfi geleceği anlaşıldığından geçen seneki 
tahsisat miktarından 50Ö lira tenzil edilmiştir. 

3 457 306/13 Hukuk Fakültesi giyecek masrafı : 
1960 yılında 8 578 liralık tahsisatın kâfi geleceği anlaşıldığından geçen seneki 
tahsisattan 3 457 lira tenzil edilmiştir. 

500 307/26 İktisat Fakültesi muvakkat vazife harcırahı : 
4 500 liralık tahsisatın kâfi geleceği anlaşıldığından geçen seneki tahsisat mik
tarından 500 lira düşülmüştür. 

4 457 A/ l Bütçesi eksilen yekunu 

40 000 701 

400 000 742/40 

100 000 752 

Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Bu faslın 15 nci Fen ve 17 nci Orman fakülteleri tertiplerinden tasarruf mak-
sadiyle ceman 40 000 lira düşülmüştür. 
6408 sayılı Kanun gereğince inşa „ve tesis edilecek Syclotron masrafları : 
Tıp ve Fen fakülteleri için Syclotron masrafları için her sene bütçeye 400 000 
lira konularak 2 000 000 lira tahsisat veren 6408 sayılı Kanunun müddeti 1960 
yılında bittiğinden 400 000 lira 1960 yılında bütçeye konulmamıştır. 
Taşıt satmalına masrafı : 
Orman Fakültesine otobüs karoseri yapılmak üzere 1960 yılında 30 000 lira kâ
fi geleceğinden geçen seneki tahsisattan 100 000 lira düşülmüştür. 

540 000 A/2 Bütçesi eksilen yekûnu 

(S. Sayısı: 46 ) 
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A/l Bütçesi 
A/2 Bütçesi 

Yekun 
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Fazlası 

12 443 828 
3 055 000 

15 498 828 

fflsiği 

4 457 
540 000 

544 457 

4936 SAYILI ÜNİVERSİTELER KANUNUNUN 57 NCİ MADDESİNE UYULARAK TANZİM 
KILINAN RAPOR 

istanbul Üniversitesi Senatosu Sayın Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesinin 1959 bütçesi tatbikatı hakkında, Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesi 
mucibince hazırlanan rapor saygı ile takdim olunur. 

1. 1950 ilâ 1959 devresi itibariyle istanbul Üniversitesi bütçelerinin umumi seyri .hakkında malû
mat : 

Yüksek Senatoya, bu raporda 1959 yılına ait cari bütçenin tatbikatından önce, üniversitemiz .büt
çesinin 1950 senesinden itibaren tafcibettiği umumi seyir hakkında bir fikir vermek üzere mukayeseli 
malûmat arz olunmuştur. 

Evvelâ son on sene zarfında, hesabı (katilere nazaran, bütçedeki tertip itibariyle masrafların seyri 
ve artış nispetleri mütalâa edilmiştir. 1950 senesi esas alınınca, mutlak rakam itibariyle üniversitemiz 
masraflarında, 1954 senesine kadar % 45,47, 1959 senesine (1) kadar ise % 143,91 bir artış kayde
dilmiştir. 

Şu kadar ki, masraflarda kaydolunan bu artışta hizmetlerin ziyadeleşmesinden fazla, fiyat teref-
füünün büyük rolü olmuştur. Binaenaleyh, üniversite bütçesinde 10 sene zarfında vukubulan hakiki 
tezayüdün anlaşılması için fiyat endeksindeki artış nispetinin bütçelerin nominal artış nispetinden 
tenzil edilmesi gerekir. 

1950 senesi 100 itibariyle toptan fiyat endeksi 1954 te 121,6 ya, 1959 da 241 e yükselmiştir. (2) 
Buna nazaran 1950 den 1954 e kadar fiyatlarda % 121,6, 1959 a kadar % 141 bir artış vukubul-

muştur. 
O halde, istanbul Üniversitesi bütçelerinde 1950 senesine nazaran 1954 te hakiki artış % 23.87, 

1959 da ise % 2,91 den ibaret bulunmaktadır. 
' Buna mukabil Ankara Üniversitesi ile istanbul Teknik Üniversitesi bütçelerinde masrafların artışı 

aşağıdaki seyri takibetmiştir. 

1950 1$54 Artış nispeti 1959 Artış nispeti 

Ankara Üni. 7 401 300 16 625 990 % 124 31 416 298 % 324,46 
istanbul Teknik 
Üniversitesi 3 776 412 11 407 013 % 202,05 22 350 035 % 491,83 
ist. Üniversitesi 12 361 991 17 989 491 % 45,47 30 152 454 % 143,91 

(1) 1959 senesi rakamı, bizzarure bütçe tahmini olarak alınmıştır. 
(2) T. C. Merkez Bankası, Bülteni, Mayıs 1959, 8. 71. 
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Görülüyor ki, bütçe yekûnunda en az artış Üniversitemizde husule gelmiştir. 
Masraflara mukabil, Üniversitenin, Hazine yardımı dışındaki kendi öz gelir kaynaklarında 1950 

ye nazaran vukubulan artış 1954 te % 8, 1959 da % 15 i bulmuştur. 
Saniyen Üniversite bütçelerindeki masarif seyri, ıbütçe tertibine göre değil, fakat fonksiyonel bir 

tasnife nazaran tahlil edilmiştir. 
Fonksiyonel tasnif, bütçedeki masrafların müteveccih bulundukları hizmetin nevi ve mahiyetine 

göre gruplandın'lmasından ibarettir. Bu tasnif için, çeşitli 'kıstaslar mevcuttur. Beynelmilel teşekkül
lerin tavsiye ettikleri kıstaslar dahi yefcdiğerinden az - çok tehavvül etmektedir. 

Biz, üniversite bütçesindeki masrafları sekiz grupa ayıran bir fonksiyonel tasnifi esas ittihaz et
miş bulunuyoruz. 

Buna nazaran, bütçelerimizdeki masrafların .-

Personel Büro Eğitim Sosyal yardım Transfer 
1950 de % 38 % 6 % 26 • % 1 % 4 

Vasıtasız Vergiler Amortisman Karşılığı Yatırım 
1950 de % 0,2 % 4 % 21 

Personel Büro Eğitim Sosyal yardım Transfer 
1954 te % 39 % 6 % 25 % 2 % 3 

Vasıtasız Vergiler Amortisman Karşılığı Yatırım 
1954 te % 2 % 4 % 23 

Personel Büro" Eğitim Sosyal yardım Transfer 
1959 da % 51 % 8 % 24 % 3 % 2 

Vasıtasız Vergiler Amortisman Karşılığı Yatırım 
1959 da % 1 % l % 11 

örupu için ifa olunmuştur. 
Bu icmal tablosu, en büyük masraf kategorisinin personel masraflarına taallûk ettiğini göstermek^ 

tedir. Ondan sonra sırasiyle eğitim, yatırım ve büro masrafları gelmektedir. 
Mukayeseyev#sas ittihaz olunan seneler zarfında üniversite bütçesi masraflarında fonksiyonel tas

nife nazaran vâki artışlar da aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
Bu tablonun irae ettiği üzere 1950 senesi esas ittihaz edildiğinde : 

Personel masraflarında 
Büro masraflarında 
Eğitim masraflarında 
Sosyal yardım masraflarında 
Transfer yardımlarında 
Vasıtasız vergilerde 
Amortisman karşılığında 
Yatırım masraflarında 

1954 te 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

% 15 
% 89 
% 15 
% 183 
% 42 
% 100 

'% 58 
% 105 

1959 da % lo3 
•» % 300 
» % 166 
» % 652 
» % 15i 
» % 50 
» c/o 24 
» % 7 

tereffü vukua gelmiştir. 
Fonksiyonel tasnife göre tanzim olunan işbu tablo en mühim artış nispetinin sosyal yardım mas- ̂  

raflarında meydana geldiğini göstermektedir. 
(Buma (mukabil yatırım masraflarında 1954 senesine Ikadar vâ'kı % 105 artış 1959 senesinde hayli 

düşmüş ve % 7 den ibaret bulunmuştur. 
«Amortisman karşılığı» adı altında ifade olunan yapı onarımları ve emsali masraflar grupunda 

âsie 1950 ye nazaran 1954 te % 58 ve 1959 da % 24 bir azalma husule gelmiştir. 
Üçüncü olarak 10 şene zarfında bütçe tertibine göre üniversiteye verilen tahsisatın fakülteler 

arasındaki tevezzü tarzı gösterilmiştir. 

(S. Sayısı: 46) 
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Bütçe tahsisattındaki hissesi itibariyle Tıp Fakültesi, bütün üniversite bütçesMin % 37 - 39 nu 

almak üzere, başta gelmektedir. 

Diğer fakültelerin Msselerânin <esas i'ttühaz olunan 4 sene zarfındaki t&vezzüii ıa§ağıdakıi tablolara 
alınmıştır. 

1 9 5 0 1 9 5 4 

% 26,47 
% 37,15 
% 5,48 
% 9,84 
% 13,20 
% 3,46 
% 3,60 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
iktisat 
Orman 

% 29,44 
% 37,90 
% 4,70 
% 8,39 
% 11,60 
% 4,21 
% 3,36 

Rektörlük 
Tip 
Huku'k 
Edebiyat 
Fen 
iktisat 
Orman 

% 0, 8 Yabancı Diller Okulu % 0, 6 Yabancı Diler Okulu 

1 9 5 9 1 9 6 0 

% 21,22 
% 39,45 
% 5,35 
% 9,95 
% 14,34 
% 4,52 
% 4,47 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
iktisat 
Orman 

% 24,64 
% 38,37 
% 5,36 
'% 7,76 
% 14,14 
% 4,58 
% 3,61 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

% 0,70 Yabancı Diller Okulu % 1,54 Yabancı Diler Okulu 

Üniversite bütçelerinde 10 sene zarfında görülen nominal artışın fakülteler itibariyle tevezzü 
tarzı da aşağıdaki tablolarda irae olunmuştur. ® 

1950 den 1954 e kadar üniversite bütçesinde görülen % 45,47 artışın : 

Rektörlük Tıp Hukuk Edebiyat Fen İktisat 
% 17,83 % 18,18 % 1,21 % 2,12 % 3,54 % 1,39 

fakültesine taallûk etımiş; 

1950 den 1959 a kadar husule gelen % 143,91 masraf artışının ise : 

Rektörlük Tıp Hukuk Edebiyat Fen İktisat 
% 25,28 % 59,05 % 7,58 % 14,31 % 21,78 % 7,70 

ait bulunmuştur. 

Orman 
•% 1,14 

Orman 
% 7,30 

Y. Diller 
% 0,06 

Y. Diller 
% 0,91 

Bu tabloların irae ettiği üzere bütçedeki artışın en mühim kısmı da Tıp Fakültesi masrafların
da vukua gelmiştir. Masraflarındaki artışa nazaran Tıp Fakültesinden sonra diğer fakülteler şöy-
|lece yer almaktadır : Fen, Edebiyat, Hukuk, iktisat ve Orman fakülteleri. 

Dördüncü olarak fakültelerin masraflarmdairi artış seyri her fakültenin talebe mevcudu ile öğ
retim üyesi adedindeki seyir ile mukayese edilmek üzere aşağıdaki tablolar tanzim edilmiştir: 

(S. Sayısı: 46 ) 
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195.0 den 1954 e kadar 

Fakülteler . 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Umumi nispetler 

1950 den 1958 

Fakülteler 

Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Yekûn 

Talebe w&v. 
artış nispeti 

% — 0,8 
% — 0,82 
% — 33,01 
% + 11,43 
% + 13,95 
% -~ 18,12 

% — 4,46 

e Ikadar 

Talebe onev. 
iartış nispeti 

% — 0,62 
% + 18,51 
% — 26,67 
% + 97,65 
% +121,64 
% + 97,37 

% + 29,37 , 

öğ. üye adedi 
artış nispeti 

_ ' 
% 18,36 
% 29,03 
% 19,56 
% 6,97 
% 83,32 
% 35,71 

% 21,31 

öğ. üye adedim 
artış nispeti 

— 
% 32,65 
% 61,29 
% 45,65 
% 39,53 
% 108,33 
% 57,14 

% 45,08 

Bütçe sarfiyatı 
artış nispeti 

— 
% 44,51 
% 22,08 
% 21,26 
% 26,80 
% 41,67 
% 29,47 

% 45,47 

Bütçe sarfiyatı 
artış nispeti 

_ 
% 159,03 
% 138,36 
% 143,94 
% 165,02 
% 69,80 
% 154,24 

% 143,91 

Bu tabloların irae ettiğin'e göre, üniversitemiz fakülteleri arfesmda talebe meccudundaiki en 
fazla iartış İktisat Fakültesinde vukubulmuştur. Talebe mevcııdundaki tezayüt sırasında İktisat 
Fakültesini mütaıakip Fen Fakültesi gelmektedir. Edefbiyat ve Tıp fakültelerinde İMİâkis, azalma 
vuikuhulmuştur. 

Halbuki, bütçe tahsisat ve sarfiyatmdaki en fazla artış 1950 - 54 devresinde Tıp Fakültesin
de, 1950 - 1959 devresinde Fen Fakültesinde husule gelmiştir. 

I I - 1959 bütçe tatbikatı : 
Üniversite bütçelerinin 10 senelik seyri hakkında yukarda arz olunan mukayeseli malûmatı 

mütaakıp cari 1959 bütçe tatbikatına kısa bir nazar atfedilmeye çalışacaktır. 
1960 projesinin hazırlıkları, bu sene Ekim ayma kadar intikal ettiği için, 1959 bütçesi tatbi

katını diğer senelere nispetle daha uzun bir devre itibariyle takibetımek imkânı hâsıl olmuştur. 
Bununla beraber geriye malî yılın 5 beş aylık bir devresi daha kaldığı için Eylül sonu itibariy
le verilen rakamlardan çıkarılacak neticelerin bütün seneye teşmilinde yine ihtiyatlı hareket 
edilmesi faydadan hali değildir. 

A) Masraf bütçesi ile ilgili hususlar : 
1. Maaş ve ücretlerin dışındaki masraflara mütaallik senelik tahsisatın istimalinde gecikil-

memesi, bunlardan bahusus taahhüde raptı iktiza edenlerin mukavelelerinin bir an evvel akdi 
icabederken malî yılın yarısı geçmiş olmasına rağmen bâzı fasıllara konulan tahsisatın mühim 
bir kısmının el'an kullanılmamış bulunduğu görülmektedir. 
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Filhakika, hususiyle kitap ve ders malzemesi ile giyecek ve demirbaş tedarikine, yapı ve ona

rım işlerine mütaallik bulunan 301, 306, 420, 741 ve 742 nci fasıllarda durum böyledir. Adı geçen 
masrafların ifasında, malî sene sonuna doğru ksnuni ve fiilî güçlüklerle kai'şılaşılmaması için 
sipariş ve inşaat işlerinin vakti zamanında yürütülmesi icabedeeeği mütalâa olunmaktadır. 

2. Masrafların taahhüdü meczuunda muhasebei umumiye, artırma eksiltme ve Üniversiteler 
Kanunu hükümlerine tamamen riayetin temin olunması lüzumunu, Yüksek Senatonun nazarı dik
katine, ehemmiyetle arz etmek isteriz. 

3. Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesinin tatbikini temine matuf olarak 452 nci fasla 
mevzu tahsisatın cari yıl içinde, primli kur sistemi dolayısiyle, fevkalâde kifayetsiz kaldığı ve 
Maliye Vekâletince bu bapta mütemadiyen değiştirilerek tatbike konulan kararlann yetersizliği 
Yüksek Senatonun malûmlarıdır. Bu itibarla yeni bütçe projesinde 452 nui fasıla mevzu tahsisa
tın, kanuni istihkaıklarm mer'i kambiyo rejimineuygun olarak tamamen tediyesine kifayet edecek 
miktarlarda olmadığını belirtmeye müsaadelerini dileriz. 

B) Varidat bütçesi ile alâkalı hususlar : 
Üniversitemiz bütçesinin masraf yekûnunda 10 sene zarfında % 143,91 nominal % 2.91 ger

çek bir artış kaydedilmesine mukabil, üniversitenin kendi özel varidatının ancak % 15 artmış 
bulunması varidat i bütçesine, şimdiye kadar olduğundan, daha fazla itina gösterilmesi icabettiğinin 
açık 'bir delilidir. . 

Bu itina, 'kanaatimizce, üniversitenin özel gelir 'kaynaklarının geliştirilip kuvvetlendirilmesine 
matuf bulunmalıdır. Zira, üniversite muhtariyeti nün filhakika. tahassulunun belki ilk ve esas şartı 
da budur. 

Üniversitenin özel varidat kaynaklarından geliştirilmeğe müsait bulunan (başlıcalarına kısaca 
işaret edelim : 

a) özel idareler ve belediyelerce yapılacak yardımlardan üniversitenin bugüne kadar Mç fay
dalanmamış olmasını, sırf o idarelerin alâkasızlığına atfetmek doğru olmasa gerektir. Hususi 
mahiyette teşkil olunan talebe yurtlarına dahi yardımlarını esirgemiyen İstanbul ve taşra be-
lediyeleriyle il özel idareleri, istanbul Üniversitesince yapılacak müracaatı elbette daha ciddi
yet ve ehemmiyetle telâkki edeceklerdir. 

<b) Üniversitece kurulacak bir matbaa sayesinde yaym gelirleri de ehemmiyetini gittikçe 
arttıran bir varidat 'kaynağı haline gelebilecektir. 

c) Lâboratuvar ve klinikler ile fakülte ve enstitülerdeki araştırma ve danışmalar karşılığı 
olarak alınacak paralar da, üniversitenin bu nev'iden faaliyetlerinin sanayi ve ticaret er^babaıa 
filhakika faydalı hale getirildiği nispette, artan bir gelir kaynağı haline gelebilir. 

d) Nihayet, bağışlar faslının da, bununla hususi surette vazifelendirilecek daimî bir komi
tenin gayreti sayesinde, Garp üniversiteleri için olduğu gibi istanbul Üniversitesi için de, beiki 
en müflıim varidat kaynağı olalbilir. 

Muhtelif bankalarla sair millî ve beynelmilel teşekküllerce fakültelere verilen ve aslında ba
ğıştan başka bir şey olmıyan bursların da, bir taraftan fazlalaştırılmasma çalışırken diğer ta
raftan bu bursların bütçe dâhilinde istimal edilmesine dikkatle riayet olunmalıdır. Zira bütçenin 
umumiyeti prensibi ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri /bunu âmirdir. 

III - 1960 bütçe projesinin 1959 bütçesi ile mukayesesi : 
Son olarak, muhterem Senatodan, müzakereye mevzu bütçe projesi, ile cari bütçenin ikısâ bir 

mukayesesini ifa müsaadesini dileyeceğim. 
1960 îbüîçe projesi, umumi yekûnu itibariyle, 1959 Bütçe Kanundaki tahsisatı % 50,56 nispe

tinde tecavüz etmektedir. 

Bu artışın : 
% 17,74 Rektörlük 
% 17,63 Tıp 
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% 2,30 Hukuk 
% 1,87 Edebiyat 
% 6,42 Fen 
% 1,78 iktisat 
% 1,27 Orman 
% 1,55 Yabancı Diller Okulu 

bütçelerine mütaallik bulunmaktadır. 
Uimumi yekûnda % 50,56 olan artış âdi masraflar ve yatırım masrafları yani (A/l) ve (A/2) cet

velleri itibariyle ayrı ayrı mütalâa edildiğinden, âdi masraf bütçesindeki artışın % 39,76; yatırım 
masrafları bütçesindeki artışın ise % 191 i bulduğu görülür. Demek oluyor ki, asıl yatırım masraf
ları grupunda fazla bir tezayüt vardır. 

Fakültelerin tahsisatında, 1959 bütçesine nazaran fasıl itibariyle vukua gelen tahavvülâtm nis
petleri incelendiği takdirde; en fazla tezayüdüa (A/l) cetvelinde Fen Fakültesinin eğicim masrafları 
faslında vukua geldiği, (A/2) cetvelinde ise 741 ve 742 nci fasıllara ait bulunduğu müşahede olunur. 

1960 bütçe projesindeki artışı bir de kanuni olan ve ihtiyari bulunan zamlar itibariyle tefrik ede
rek belirtecek olursak, yekûnen 18 268 218 lirayı (% 50,56) bulan zammın 7 164 484 lirası maaş, 
ücret v.s. personel masrafları ile ısıtma aydınlatma, posta ve yolluk masraflarına yapılan kanuni cam
lardan ileri geldiği ve geriye kalan 11 103 734 liralık kısmın sair tahsisat ilâvelerine mütaallik bulun
duğu görülür. Bu son rakamın da 5 173 000 lirası yatırım masraflarına mütaalliıktir. 

Böylece 1960 bütçe projesindeki tezayüdün % 20 si kanuni % 30 ihtiyari bir artışa tekabül etmek
tedir. 

Netice itibariyle : 
İstanbul Üniversitesi bütçesinin 10 senelik seyri hakkında nihai bir fikir vermek üzere şu ciheti 

ehenumivetle nazarı dikkate arz etmeme müsaade rica edeceğim : 
1950 den 1959 a kadar bütçe masraflarındaki hakiki artış nispeti %*2,91 den ibarettir. Buna mu

kabil aynı müddet zarfında üniversitenin talebe mevcudunda % 29,37 ve öğretim üyesi adedinde 
% 45,08 Mr tezayüt husule gelmiştir. 

Sırf talebe mevcudu nazarı itibara alındığı takdirde, bütçe yekûnunda hakikati halde % 26,46 bir 
azalma; talebe ve öğretim üyesi adedindeki artışın vasatisine nazaran ise % 34,37 nispetinde bir azal
ma husule gelmiştir. 

Görülüyor ki, üniversitemiz bütçesinin 1960 senesinde 1950 seviyesinde bir çalışma kudretine eri
şebilmesi dçin asgari % 35 nispetinde bir tezayüde ihtiyacı vardır. 

Keyfiyet saygı ile arz olunur. 
, Doç. Dr. Bedi Feyzioğlu 

I 

İstanbul Üniversitesi 1960 yılı gelir bütçesi 
GEREKÇESÎ 

1960 yılı (A/l) gider bütçesi 40 124 8 ^ lira ve (A/2) yatırımlar bütçesi 4 982 000 lira ol
mak üzere 45 106 825 liraya baliğ;olan her iki gider bütçesi aşağıda izah edildiği üzere karşı
lanmış olacaktır. 

1. Tahsili tahmin edilen harçlardan 5 000 000 lira, kitap »atışından 400 000 lira, diğer çeşitli • 
: gelirlerden 311 000 lira, ve 6408 sayılı Kanun gereğince Merkez Bankasında tesis edilen fondan 

iade edilecek olan 2 000 000 lira ve ayrıca geçen yıldan devredilecek 4 360 390 lira ve ayrıca 
tahmin olunan iki lira nafcitle birlikte gelir yekûnumuz ÎİJ 071 392 liraya baliğ olmaktadır. 

2. Oider bütçesinin toplamı olan 45 106 825 liradan 12 071 392 lira çıkarıldığı takdirde ge
riye kalan 33 035 433 liranın 4 982 000 lirası yatırımlar için ve 28 053 433 lirası da yatırım
lar dışındaki masraflar için Hazineden yapılacak yardımlarla temin edileceği hesabedilmiş ve 
gelir bütçesi yukardaki bildirime göre hazırlanarak sunulmuştur. 

(S. Sayısı ; 46 ) 
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Rapor 
11.1.1960 

Bütçe Encümeni Reisliğine 

Memleket irfanına hizmetlerinin derece ve tesiri izahtan vareste bulunan üniversitelerimiz için
de İstanbul Üniversitesinin işgal etmekte bulunduğu istisnai duruma işaret etmek isteriz. 

Memleketimizin en eski Üniversitesi olan bu müessesenin feragatle çalışan mensupları ve Büyük 
Meclisin inzimam eden anlayışı içinde yıldan yıla tekâmül ettiği ve olgunlaştığı rahatlıkla müşahede 
edilir bir hale gelmiştir. 

Tedris Heyeti badorsu yıldan yıla kemiyet ve keyfiyet bakımlarından büyük terakkiler kaydet
mekte; bilhassa inkişaf eden dış münasebetler sayesinde profesör, doçent ve asisttanlann Garp âlemi 
ile temas ve oralarda bilgi ve görgülerini artırma imkânı kolaylıkla bulunabilmektedir. 

öğretim üyeleri adedinde husule gelen artış nispeti aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Fakülteler 

Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

1950 den 1954 e kadar 

% 18,36 
% 29,03 
% 19,56 
% 6,97 
% 83,32 
% 35,71 

1950 den 1958 e kadar 

% 32,65 
% 61,29 
% 45,65 
% 39,53 
% 108,33 
% 57,14 

Talebe mevcudu artışı da fakülteler itibarı ile şöyle bir artış nispeti takibetmektedir : 

Fakülteler 1950 den 1954 e kadar 1950 den 1958 e kadar 

Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

% — 0, 8 
% — 0,82 
% — 33,01 
% + 11,43 
% -f 13,95 
% — 18,12 

% — 0,62 
% 4- 18,57 
% — 26,67 
% + 97,65 
% +121,64 
% + 97,37 

Tedris üyesi ve talebe ıdedinde vukua gelen memnuniyetbahş tezayüdü üniversitenin bütçsinde 
müşahede etmekteyiz. 

1953 1954 Artış nispeti 1959 Artış nispeti 

12 361 991 17 989 491 % 45,47 30 152 458 % 143,91 

% 143. 91 erişmiş bulunan bütçe tezayüdüne rağmen İstanbul Üniversitesi kabul etmek lâzımdır 
ki müesseselerini kurmakta ve hizmetlerini kemaliyle ifa edebilmek için daha geniş bütçe yardım
larına muhtaç ve müstahak bulunmaktadır. 

Diğer üniversitelerimizin % 324,46 - 491,53 nispetindeki bütçe yardım tezayütleri göz önünde tutu
lursa bu gerek daha büyük bir kolaylıkla teslim edilmiş olur. • 

İstanbul Üniversitesi 've umumiyetle üniversitelerimizin üzerinde ehemmiyetle durulması icabe-
den meslelerinden birisi de üniversite öğretim üyelerinin almakta oldukları tazminatlarının kifayetsiz
liği meselesidir. 
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On sene evvel meriyete girmiş bulunan 4036 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile tesbit edilen 
sabit tazminat miktarları, rradan geçen uzun zaman içerisinde ihdasından umulan gayeyi ve hayat 
şartlarına intibakını kaybetmiştir. 

Üniversite öğretim üye'.erinin bu bakımdan cidden müşkül şartlar içerisinde bulunduklarını en
cümenimizin dikkat nazarlarına arz ederiz. 

Üzerinde durulması la imgelen ikinci bir mesele 1946 yılında tesbit edilmiş bulunan Rektör, 
Dekan, Müdür, makam tazminatlarının bu makamların ehemmiyet ve mesuliyetleri ile mütenasip hiue 
ifrağıdr. 

Tetkikatımız esnasında üniversitenin fakülte ve enstitülerinin, hastane ve kütüphanelerinin 
işgalinde bulunan bunlaruı kifayetsizliğinden ehemmiyetle bahsedilmiş bulunmaktadır. Tıp Fakül
tesinin bütün hizmetlerini gereği gibi görmeye yeter bir binaya sahibolmam.ıs] fakülte olarak tedrisa
tını güçleştirdiği gibi, diğ>r fakültlerin de bina ihtiyaçlar nı tazyik etmektedir. Aynı zamanda Tıp 
Fakültesinin müstakil kliniklere sahibolmayıp bu hizmetleri Vakıflar İdaresine ve istanbul Bele
diyesine ait hastanlerde görmesi, hizmetin ifasında göçebe bir durum arz itmekte; muhtelif hasta
neler arasında talebelerin klinikten kliniğe koşması büyük tedris zorlukları doğurmakta ve fakülte 
ile vakıfar ve belediyeler arasında yılları kaplıyan türlü malî problemler, ihtilâflar doğurmaktadır. 

Aynı zamanda muhtelif senetlere ve muhtelif hastanelere yerleşmiş olmak her yıl bütçeye ardı 
arası gelmiyen tamir, tadil ilâve masrafları yükletmekte; Tıp Fakültesi Üniversite bütçesinin 
% 37 - 39 aldığı halde durumunu tadile muvaffak olamamaktadır. 

Bu bakımdan Rektörlüğün ve Tıp Fakültesinin müstakbeldeki inkişaflarına uygun düşecek bir 
fakülte binası ve kliniklerini muhtevi esaslı bir plân üzerinde çalışmalarını ehemmiyetli ve zaruri 
bulmaktayız. Umumiyetle Tıp fakültelerimizin muhterem tedris üyelerini kliniklerinde hastaları ve 
ilmî çalışmaları ile başbaşa bırakacak ve onları muayenehanelerinden çekip, ilmî atmosferlerine 
kavuşturacak bir nizamın tesis ve tatbiki esaslarının hazırlanmasının lüzumuna işaret etmenin ye
rinde olduğu kanaatindeyiz. 

Diğer fakülteler için bina yetersizliğinden bahsetmek bugün için erkendir. Bunlardan bilhassa 
Hukuk, İktisat, Edebiyat fakültelerinde lâboratuv ar ve hastane mevzuu olmadığı için, tedrisat sınıf
lara ve takrire istinat etmektedir. 

Bu fakültelerde öğleye kadar tedrisat yapılmakta; öğleden sonra sınıflar boş kalmaktadır. 
öğleden sonra da tedrisat yapılmak suretiyle daha büyük sayıda talebenin okumasına imkân 

hazırlanacağı gibi halen sınıflarda mevcut izdiham da önlenmiş olabilir. Aynı zamanda halen İkti
sat ve Hukuk fakültelerinde bir öğretim üyesine haftada üç ders saati düşmektedir. Bunun asgari 
bir miktar olduğunu izah lüzumsuz bulunduğu gibi, bir öğretim üyesinden bu miktar az istifa/de 
etmiş olmanın da isabetli bir hareket olmadığa da meydandadır. Tavsiyeye şayan bulduğumuz bu 
usul (Tedris üyelerinden ve binalardan istifade bakımından) dünyanın birçok üniversitelerinde tat
bik ^dik^elmektedir. 

Üniversitemizin 1960 bütçesi üzerinde dikkat nazara alınması lâzımgelen hususlara geçiyoruz. 
I. 301 nci faslın 41 nci maddesinde Maliye Vekâleti ile mutabakata varıldıktan sonra 125 000 

lira bir tenkis yapılmıştır. 
Bu maddeden su bedeli ödenmektedir ve belediyece tarifeler artırıldığı ve.şimdiye kadar su 

parası ödemiyen Orman Fakültesi de bu sene su parasına tâbi tutulduğu için bu maddenin bilhesap 
tutarı 700 000 liradır. Binaenaleyh 125 000 tenkisat mucip sebebe dayanmadığı için ref'iyle 125 000 
liranın maddeye ilâvesi zaruri mütalâa edilmiştir. 

2. Yine 301 nci faslın 50 nci maddesine 125 000 liranın ilâvesi icabetmektedir. Zira bu elek
trik parasıdır ve 1 000 000 tahsisat elektrik tarifesine göre hesaplanarak konmuştur. Bu miktara 
iblâğı zaruridir. 

3. 301 nci faslın 60 nci maddesine Maliye Vekâleti ile mutabık kalınarak konmuş bulunan tah
sisat bilâhara 500 000 liralık tenkis görmüştür. 
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Gecen sene bir milyon olan tahsisat kâfi gelmemiş iken bu sene ayrıca Tıp Fakültesi Kütüpha

nesi, Cerrahpaşa 1 nci kadın - doğum, çocuk hastalıkları kliniği hizmete girmiş, Eczacı Okulu yeni 
binaya taşınmış olmakla ihtiyaç çoğalmıştır. Bu 'bakımdan 500 000 liranın bu fasla ilâvesi lüzu
muna işaret etmek isteriz. 

4. 420 ci faslın bütün maddeleri de Üniversite ile Maliye Veâleti arasında varılan mutabakat
tan sonra 1 146 280 lira bir tenzilât yapılmıştır. Bu fasıl Üniversitenin, Üniversite olarak yapaca
ğı mesainin her türlü araştırma ve inceleme malzemesinin satmalmması tahsisatım ihtiva eder. Fas
lın ehemmiyetini tebarüz ettirmeyi zait addetmek "eyiz. Mucip sebebi olmadan kesilmiş bulunan 
1 146 280 liranın fasla ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

5. 435 nci faslın 11 nei maddesinde 392 210 liralık 'bir kısıntı yapılmıştır. Bu maddedeki tah
sisat olduğu gibi Vakıflar idaresi ve İstanbul Belediyesine devredilmektedir. Ve tahsisat bu idare
ler ile Üniversite arasında mevcut hesaplaşmaya istirıadetmektedir. Bu bakımdan kısıntının mu
cip sebebi yoktur. İlâvesini encümenin takdirlerine arz ederiz. 

6. 451 nci fasılda 'bütün üniversitelerimizin üzerinde ehemmiyetle durdukları bir mevzuu ihti
va eder. Kitap satmalına - abone ve yayın masraflarını ihtiva eden bu fasılda 522 000 liralık bir 
kısıntı yapılmıştır. Halbuki son döviz primleri ve piyasa fiyatları ile ilgili olan bu fasılda (hizmetle
rin aksamaması için yukarda zikredilen sebepleri gözönünde tutulmak icabetmektedir. 

Neşriyatı takibetmek ve neşriyatta 'bulunmak üniversitenin başta gelen faktörüdür. 
Bunun ifasında aksama olmaması ieaibeder. Meselenin daha fazla tamikini lüzumsuz addetmek

teyiz. 522 000 liranın fasla ilâvesini encümenimize ehemmiyetle beyan ederiz. 
7. 741 nci faslın 11 nci maddesine 600 000 lira ilâve teklif etmekteyiz. Bu maddedeki tahsi

satla bu yıl Üniversite Umumi Kütüphanesi tamir edilecektir. Keşif yapılmıştır. 1 500 000 lira tu-
tarmddaır. Tamirata başlanınca yarıda bırakmak mümkün olmadığına göre keşif bedelinin tama
mını tahsisat olarak kabul etmek icabetmektedir. 

Varidat bütçesinde 2 nci fasılda 3 725 000, 3 ncü faslın 1 nci maddesinden 300 000; 2 nci mad
desinden 172 000 liralık artış ve 4 ncü maddede 2 000 000 liralık bir iadeden gelir bulunduğu 
tesbit edilmiştir. 

1960 yılı İstanbul Üniversitesi bütçesi 1959 bütçesine nazaran 14 954 371 lira fazlası ile 
45 106 825 liradır. 

Ve artış 1959 bütçesine nazaran % 50.56 dır. 
Bununla beraber hizmetlerin daha lâyıkı ile görülebilmesi için mucip sebeplerini yukarıya 

dercetmiş bulunduğumuz, 
Tekliflerimizle bütçenin kabulünü arz ederiz. 

Raportörler 

Antalya Denizli Diyarbakır Diyarbakır 
K. Akmantar M. Karasalı H. Turgut M. Hüsrev Ünal 

Sivas 
T. Feyzioğltı 
Bulunmadı. 

Edirne 
İlf. Barol 
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Bütçe Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/463 

Karar No. 48 

10.11.1960 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Üniversitesinin 1960 yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başve
kâletin 30 . XI . 1959 tarihli ve 71-1013/2928' 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası 
Maarif Vekili, Üniversite rektör ve dekanları 
ile Maliye Vekâleti mümessilleri hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Üniversitenin 1960 yılı bütçesini encümeni
miz namına tetkik eden raportörlerimizin ha
zırlamış oldukları rapor mütalâa edildikten ve 
Üniversitenin faaliyeti ile alâkalı mevzular üze
rinde vâki sualler Maarif Vekili, Üniversite 
rektör ve dekanları tarafından cevaplandırıl
dıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin 
tetkikine geçilmiştir. 

istanbul Üniversitesinin 1960 yılı bütçesi, 
yatırım dışı masraf tertiplerini ihtiva eden 
(A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen seneye na
zaran 12 439 371 lira fazlasiyle 40 124 825 ve 
yatının kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cet
vel yekûnu ise yine 2 515 000 lira fazlasiyle 
4 982 000 lira ki, ceman 45 106 825 lira olarak 
Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiştir. 

Her iki cetvelde görülen tahsisat artışları
nın mucip sebepleri lâyihanın gerekçesinde her 
fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah 
edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl ve maddeler üzerinde yapılan incele
meler sonunda raportörlerimizin teklifi olarak 
301 nci büro masrafları faslının 60 ncı ısıtma 
masrafları maddesine 200 000 ; araştırma, in
celeme ve öğrenimi ügilendiren her çeşit masraf
ları ile malzeme satmalınmasa için 420 nci fasla 
mevzu tahsisatın kifayetsizliği göz önünde bu
lundurularak 250 000 liranın ilâvesi kabul ve bu 
suretle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 40 574 825 
lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapı
lan inceleme sonunda mevzu tahsisatların hiz

metlere kifayeti görülerek Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesinin 1960 yılı varidatını 
gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu, 33 035 433 
lirası umumi bütçeden aynlan tahsisattan ve mü
tebakisi kendi gelir kaynaklarından ve geçen yıl
dan devreden nakit mevcudundan terekkübetmek 
üzere 45 106 825 lira olarak Hükümetçe tahmin 
ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin masraf kısmını ihtiva eden (A/ l ) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddelerine encümeni-
mizce yapılan zamların karşılığı, (B) işaretli 
varidat cetvelinin 5 nci eski yıllardan devreden 
nakit faslına aksettirilmek suretiyle mezkûr cet
vel yekûnu da 45 556 825 lira olarak encümeni-
mizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddeleri, 
cetvellerde yapılan değişikliklerden sonra husule 
gelen rakamlar metinlere aksettirilmek suretiyle 
ve mütaakıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesinin 1960 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası merbutaıtı bulunan cetvellerle bir
likte Umumi Heyetin •tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur, 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Mazbata Muharriri 
İzmir 

B. Bilgin 
Adana 

Söz hakkım mahfuzdur 
U. Tekeli 

Ankara 
M. Akpınar 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Afyon K. 
M. Â. Ülgen 

Ankara 
O. Alişiroğlu 

İmzada bulunamadı 
Antalya Artvin Artvin 

K. Akmantar H. Çeltikçioğlu Y. Gümüşel 

Aydın 
İV. Celim 

Balıkesir 
f. H. Timurta§ 

Bolu 
8. Bilir 
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Bolu 

N. Tütüncüoğlu 
Denizli 

M. Karasan 
Eölkişehir 

M. Başkurt 
Giresun 

M. Şener 
istanbul 
İV. Kırşan 
Kayseri 

0. Kavuncu 

Çorum 
H. Bulgurlu 
Diyarbakır 

E. Z. Tigrel 
Eskişehir 
H. Sezen 
İsparta 

T. Tığlı 
İstanbul 

İV. Nuri Yücel 
Konya 

M. Bağrıaçık 

Çorum 
Y. Gürsel 
Erzincan 

R. Bayındır 
Gazianteb 
E. Cenani 
İstanbul 

M. Şellefyan 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 
Manisa 

8. Mıhçıoğlu 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 
Sakarya 

N. Kirişcioğlu 
Sinob 

ö. özen 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Nevşehir 
N. önder 

> Siird 
B. Erden 

Söz 

Trabzon 
/ . Şener 

Zonguldak 
T. Öktem 

Rize 
H. Agun 

Siird 
M. D. Süalp 
Sivas 

hakkım -mahfuzdur 
T. Feyzioğlu 

Yozgad 
T. Alpay 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi 1960 yılı Bütçe kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1960 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
40 124 825 lira ve yatırım masrafları, için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 982 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesi 1960 
bütçe yılı masraflar na karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
45 106 825 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1960 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yaz lı 
varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yılında da 
devam olunur. 

MADDE 4 / — İstanbul Üniversitesinin 
30 . V I . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, 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 cetvelle gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu 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 Kanuna ve buna ek 7161 ile 7259 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
dan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1960 bütçe yılında kullan-lamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşiığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından, bu fasla 
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da, Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşınrna uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1960 yılı büt-

BüTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

istanbul Üniversitesi 1960 yılı bütçe kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1960 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraflar için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzo.re 
(40 574 825) lira ve yatırım masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği ü^re 
(4 982 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MAADE 2. — İstanbul Üniversitesi 1960 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(45 556 825) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynıyla kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynıyla kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynıyla kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynıyla kabul edilmiştir. 
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çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım faslları ile yaptırım fasılları bakiye
lerinden eski yıllar borçları faslına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisattan Ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yap-lacak 
sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1960 tarihin
den itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri Memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
A. Aker 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menleres 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanağlu 

Sanayi Vekili V. 
8. Ataman 

îmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Devlet Vekili 
1. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Baş. Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
t 8. Ataman 

B. & 

MADDE 7. — Aynıyla kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynıyla kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynıyla kabul edilmiştir. 
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A/l - CETVELİ 

M. Tahsisatın nev'i 

İkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücrotler 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
20 

Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
y> 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Ücretler 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Hukuk » 
14 Edebiyat » 
15 Fen » 
16 İktisat » 
18 Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira 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 

234 250 
5 535 950 
1 351 729 
1 946 750 
1 962 650 
964 200 
766 749 
188 500 
19 900 

12 970 678 

234 250 
5 535 950 
1 351 729 
1 946 750 
1 962 650 
964 200 
766 749 
188 500 
19 900 

12 970 678 

370 650 
2 795 425 
135 825 
184 500 
668 350 
157 000 
176 000 
10 200 

4 497 950 

564 600 
4 416 125 
195 000 
274 200 

1 052 152 
245 400 
253 800 
25 800 

7 027 077 

564 600 
4 416 125 
1 195 000 
274 200 

1 052 152 
245 400 
253 800 
25 800 

7 027 077 

182 235 
13 175 

0 
13 600 
14 875 
54 400 

0 
278 285 

248 100 
25 000 
16 800 
28 200 
24 500 
102 000 
220 800 

665 400 

248 100 
25 000 
16 800 
28 200 
24 500 
102 000 
220 800 

665 400 
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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 » 
Edebivat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

31 330 
248 409 
78 870 

558 097 
466 000 

72 624 
40 000 
60 480 

1 555 810 

1960 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

31 330 
334 509 
78 870 

558 097 
504 0CO 
72 624 
40 000 
60 480 

1 679 910 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

31 330 
334 509 
78 870 

558 097 
504 000 
72 624 
40 000 
60 480 

1 679 910 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanım gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Rektörlük memurları çocuk 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 
30 

zammı 
Tıp Fakültesi memurları ço
cuk zammı 
Hukuk Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Edebiyat Fakültesi memurları 
çocuk zpmmı 
Fen Fakültesi memurları ço 
cuk zammı 
iktisat Fakültesi memurları 
çocuk zammı 
Orman Fakültesi nıomurlan 
çocuk zammı 
Yabancı Diller Okulu memur
ları çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

5 000 

26 000 

6 500 

10 000 

9 000 

4 500 

6 000 

1 600 
10 000 
8 000 

86 600 

6 000 

35 000 

7 000 

10 OCO 

9 000 

4 500 

6 000 

1 600 
15 000 
18 000 

112 100 

6 000 

35 000 

7 000 

10 000 

9 000 

4 5C0 

6 000 

1 600 
15 000 
18 000 

112 100 

Ecnebi dil bilenlere ?Q5Q sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 7 500 7 500 7 500 

(S. Sayısı : 46 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

217 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kese-

219 49f6 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 

12 
13 
14 

15 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

4644 sayılı Kanun gareğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

480 000 
87 274 
17 700 

63 794 
250 000 

898 768 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

1 299 854 
199 977 
52 200 

88 032 
250 000 

1 890 C63 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

1 299 854 
199 977 
52 200 

88 032 
250 000 

1 890 063 

5 395 
6 630 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
2 842 
1 895 

Fasıl yekûnu 28 130 28 130 28 1£0 

221 
223 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

11 

Tıp Fakültesi 
Hukuk * » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Konferans için yurt içinden ve 
dışından getirtileceklerin üc
ret ve yollukları ile başka mas
rafları 
Rektörlük 

468 000 
137 800 
317 400 
330 400 
118 800 
100 000 

1 472 400 

28 500 

8 000 

720 000 
155 000 
317 400 
330 400 
118 800 
100 000 

1 741 600 

'" 35 703 

8 000 

720 000 
155 000 
317 400 
330 400 
118 800 
100 OCO 

1 741 600 

35 703 

8 000 
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M. 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tahsisatın nev'i 

Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
îktısat 
Orman 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1959 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

4 800 
20 000 
16 000 
12 000 
12 000 
4 800 

77 600 

16 822 289 

1960 yıh için 
Hükümetçe 
istenen 
Lira 

5 000 
20 000 
16 000 
15 000 
12 000 
5 000 

81 OCO 

26 239 161 
- • * . . . . . " — - — _ . 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
20 000 
16 000 
15 OCO 
12 000 
5 000 

81 000 

26 239 161 

İstanbul Ü. 362 

Üçüncü hısım - 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 iktisat Fakültesi demirbaş 
37 Orman Fakültesi demirbaş 
38 Yabancı Diller Okulu demirbaş 
41 Rektörlük öteberi 
42 Tıp Fakültesi öteberi 

5 000 
4 000 
4 000 
4 000 
5 000 
2 000 
3 000 
1 000 
6 000 
3 000 
3 000 
7 500 
20 COO 
2 000 
3 500 
550 

6 OOO 
3 000 
10 000 
10 000 
7 500 
10 000 
6 000 
1 000 

375 000 
6 500 

6 000 
5 000 
5 000 
3 500 
6 000 
2 000 
3 000 
1 000 
7 000 
3 000 
3 000 
7 500 
20 000 
2 000 
3 500 
550 

7 500 
4 000 
10 000 
10 000 
7 500 
10 000 
6 000 
1 000 

575 000 
7 500 

6 000 
5 000 
5 000 
3 500 
6 000 
2 000 
3 000 
1 000 
7 000 
3 000 
3 000 
7 500 
20 000 
2 000 
3 500 
550 

7 500 
4 000 
10 OCO 
10 OCO 
7 500 
10 000 
6 000 
1 000 

575 000 
7 500 
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M. 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
60 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Tahsisatın nev*i 

Hukuk Fakültesi öteberi 
Edebiyat Fakültesi öteberi 
Fen Fakültesi öteberi 
İktisat Fakültesi öteberi 
Orman Fakültesi öteberi 
Yabancı Diller Okulu öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Basılı kâğıt ve defterler 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 
Yabancı Diller Okulu 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

5 000 
9 000 

12 5C0 
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 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 500 
10 000 
12 500 
7 000 
4 000 

250 
875 000 

1 000 000 

2 632 800 

9 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 

44 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

7 500 
10 000 
12 500 
7 000 
4 000 

250 
875 000 

1 200 000 

2 832 800 

9 000 
8 000 
8 000 
4 000 
6 000 
4 000 
3 000 
2 000 

44 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri 3 000 4 200 4 200 

12 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 3 500 5 500 5 500 

13 Hukuk Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 4 000 5 000 5 000 

14 Edebiyat Fakültesi posta ve 
telgraf ücretleri 4 000 5 000 5 000 

15 Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 2 000 , 3 000 3 000 

16 iktisat Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 1 500 2 500 * 2 500 

17 Orman Fakültesi posta ve tel
graf ücretleri 1 000 1500 ' 1 500 

20 Telefon masrafları 150 000 200 000 200 000 

Fasıl yekûnu 169 000 226 700 226 700 

(S. Sayın: 46) 
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M. Tahsisatın nev'i 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ıa 

G-iyecekler 
Rektörlük 
Tıp 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
İktisat 
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 İktisat Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
27 Orman Fakültesi muvakkat 

vazife harcırahı 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 
50 Ecnebi profesör ve uzmanlar 

harcırah ve masraf lan 
72 Tıp Fakültesi yurt içi araştır

ma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

73 Hukuk Fakültesi yurt içi araş 
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

74 Edebiyat Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve masrafları 

75 Fen Fakültesi yurt içi araştır
ma ve . inceleme harcırah ve 
masrafları 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 
20 000 
12 035 
12 550 
16 000 
10 000 
9 400 
275 

100 260 

22 000 
30 000 
8 578 
14 550 
24 625 
12 500 
11 200 

275 
123 728 

22 000 
30 000 
8 578 
14 550 
24 625 
12 500 
11 200 

275 
123 723 

1 000 

40 000 

4 000 

3 500 

6 000 

10 000 

5 000 

8 000 
10 000 

30 000 

1 000 

50 000 

5 000 

4 500 
7 500 

12 500 

4 500 

10 000 
15 000 
30 000 

1 000 

50 000 

5 000 

4 500 

7 500 

12 500 

4 500 

10 000 
15 000 

30 000 

6 000 8 000 8 000 

1 250 2 000 2 000 

56 250 60 000 60 000 

25 000 38 000 38 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisattı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

76 

77 

308 

309 
11 

12 

21 

22 

51 

52 

71 

72 

İktisat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah, ve 
masrafları 
Orman Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 
Rektörlük taşıt işletme mas
rafları 
Rektörlük taşıt onarım mas
rafları 
Tıp Fakültesi taşıt işletme 
masrafları 
Tıp Fakültesi taşıt onarım 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıt işletme 
masrafları 
Fen Fakültesi taşıt onarım 
masrafları 
Orman Fakültesi taşıt işletme 
masrafları 
Orman Fakültesi taşıt onarım 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

6 000 

31 250 

243 250 

25 000 

3 750 

1 500 

6 000 

2 000 

2 000 

1 000 

20 000 

9 000 

45 250 

2 635 560 

8 000 

42 000 

298 000 

25 000 

5 750 

4 000 

7 500 

3 000 

2 000 

1 000 

25 000 

15 000 

63 250 

3 413 478 

8 000 

42 000 

298 000 

25 000 

5 750 

4 000 

7 500 

3 000 

2 000 

1 000 

25 000 

15 000 

63 250 

3 613 478 

403 
407 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masraflan 
G-eriverilecek paralar 

15 000 
1 000 

20 000 
1 000 

20 000 
1 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

417 Üniversite binalarının Bina ve 
Arazi vergileri, Tapu Tescil 
Harcı ve diğer masraflariyle 
bina, levazım, eşya ve sair 

419 
420 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

menkullerin sigorta bedelleri 
Mahkeme masrafları 
Araştırma ve inceleme ve öğ 
retimi ilgilendiren malzemeler 
le her çeşit masraflar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

7 000 
20 000 

50 000 
400 000 

8 280 
45 000 

850 000 
15 000 
70 000 

1 438 280 

7 000 
25 000 

50 000 
600 000 

9 000 
45 000 

•1 050 000 
20 000 

100 000 

1 874 000 

7 000 
25 000 

50 000 
700 000 

9 000 
45 000 

1 200 000 
20 000 

100 000 

2 124 000 

421 Devletler Hukuku Türk Ensti 
tüsüntin her çeşit masrafları 15 0€O 20 000 20 000 

422 Kriminoloji Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 15 000 20 000 20 000 

423 îdare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 15 000 20 000 20 000 

424 Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 15 000 20 000 20 000 

425 îktisat ve îçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit masrafları 12 000 17 000 17 000 

426 İstatistik Enstitüsünün her çe 
şit masrafları 10 000 15 000 15 000 

427 Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit masrafları 18 000 21 000 21 000 

428 Maliye Enstitüsünün her çeşit 
Masrafları 15 000 20 000 20 000 

429 Kanser Enstitüsünün her çe
şit masrafları 20 000 25 000 25 000 

430 Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit masrafları 25 000 30 000 30 000 

(S. Sayıa : 46 ) 
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Tahsisatın nev'i 

İslâm Tetkikleri Enstitüsü
nün her çeşit masrafları 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün 
her çeşit masraftan 
İktisat Tarihi Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
İşletme İktisadı Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 
Tro Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 
Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masraf lan ile yatak be-

1959 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

10 000 

ö\) 000 

7 000 

45 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

dstenen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 

40 000 

12 000 

50 000 

15 000 

40 000 

12 000 

50 000 

deli ve her çeşit masrafları 
Hastanelerde duyurulacakla
rın yiyecek bedeli 

Fasıl yekûnu 

Coğrafya ^Enstitüsünün her çe
şit masrafları 
Türkiyat Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
Fizik Tatbikat Merkezinin 
masraf lan 
Antalya Bölgesi Arkeolojik 
Araştırma İstasyonu masraf-
lan 
Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
Üniversite Medikpsosyal mer
kezinin her çeşit masrafları 
Sanat Tarihi Enstitüsü her çe
şit masrafları 
Yayın masrafları 
Rektörlük satınalma ve abone 
Tıp Fakültesi satmalına ve 
abone 
Hukuk Fakültesi satmalına ve 
abone 

İS. Sayın : 

3 766 344 

438 480 

4 204 824 

10 000 

10 000 

15 000 

30 000 

5 000 

35 000 

0 

12 500 

, 47 000 

40 500 
46) 

4 635 482 

539 111 

5 174 593 

15 000 

15 000 

15 000 

30 000 

10 000 

50 000 
• ı 

5000 

14 000 

52 000 

45 000 

4 635 482 

539 111 

5 174 593 

15 000 

15 000 

İ5 000 

30 000 

10 000 

60 000 

5 000 

14 000 

52 000 

45 000 
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F . M. 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Tahsisatın nev'i 

Edebiyat Fakültesi satmalma 
ve abone 
Fen Fakültesi satmalma ve, 
abone 
İktisat Fakültesi satmalma ve 
abone 
Orman Fakültesi satmalma ve 
abone 
Yabancı Diller Okulu satmal
ma ve abone 
Rektörlük çeşitli yay m mas
rafları 
Tıp Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
Hukuk Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
Edebiyat Fakültesi çeşitli ya
yın masrafları » 
Fen Fakültesi çeşitli yaym 
masrafları 
ikt isat Fakültesi çeşitli yayı a 
masrafları 
Orman Fakültesi çeşitli yayın 
masrafları 
Yabancı Diller Okulu çeşitli 
yaym masrafları 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

81 000 

100 500 

40 500 

20 000 

1 500 

27 500 

82 500 

137 500 

171 000 

171 000 

96 000 

69 000 

3 700 

1 102 700 

1960 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

89 000 

111 000 

51 000 

22 000 

3 000 

34 500 

97 000 

172 000 

171 000 

180 000 

120 000 

86 000 

6 000 

1 253 500 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

89 000 

111 000 

51 000 

22 000 

3 000 

34 500 

97 000 

172 000 

171 000 

180 000 

120 000 

86 000 

6 000 

1 253 500 

452 4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince staj için ecnebi 
memleketlere gönderilecekle
rin harcırahlariyle başka her 
çeşit masrafları 

11 Rektörlük 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Tıp : 
Hukuk 
Edebiyat 
Fen 
ikt isat 
Orman 

Pakül 
» 
y> 
» 
» 
» 

21 440* 
107 200 

53 600 
75 040 
85 760 
42 880 
42 880 

30 000 
220 956 
110 478 
151 284 
180 150 
81 612 
81 612 

30 000 
220 956 
110 478 
l ö l 284 
180 150 
81 612 
81 612 

Fasıl yekûnu 428 800 856 092 8̂ 8 002 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

453 

459 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği her çeşit masraf
lar 

10 Milletlerarası kongre ve kon
feranslara katılacakların her 
çeşit masrafları 

20 Hukuk Fakültesinin Devlet 
Hukuku Enstitüsünün Kolom
biya Üniversitesi ile müştere
ken yapacağı hukuki araştır
malar seminerinin her çeşit 
masrafları 

30 Milletlerarası Termodinamik 
ve Sinetik Elektroşimik Kong
resi ile îslâm Tetkikleri Kong
resinin her çeşit masrafları 

Spor masrafları 

285 000 

10 000 

0 
Fasıl yekûnu 295 000 

10 000 

285 000 

10 000 

50 000 

345 000 

10 000 

285 000 

10 000 

50 000 

345 000 

10 000 

Dördüncü kısım yekûnu 7 877 604 10 031 185 10 281 185 

501 
502 

505 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

10 1954 - 1957 yılları borları 
20 1928 - 1954 » » 

10 000 

8 000 
1 

10 000 

20 000 
1 

10 000 

20 000 
1 

Fasıl yekunu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısmı yekûnu 

' 8 001 

5 000 

23 001 

20 001 

10 000 

40 001 

20 001 

10 000 

40 001 

( S. Sayı»: 46) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Altıncı kısım - Yardımlar 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

10 

20 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve burslar 
Rektörlük Türk ve yabancı 
öğrencilere 
Trp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

Talebe teşekküllerine yardım 
İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birli güre yardım 
Talebe sanat ve kültür hare
ketlerinin gerektirdiği her tür
lü masraflar 

Fasıl yekûnu 

Talebe kantinlerine yardım 

Altıncı kısım yekûnu 

25 000 
16 500 
12 500 
12 500 
22 000 
12 500 
4 000 

105 000 

7 000 

15 000 

22 000 

200 000 

327 000 

25 000 
20 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
6 000 

129 000 

7 OCO 

15 000 

22 000 

250 000 

401 000 

25 000 
20 000 
16 000 
16 000 
30 000 
16 000 
6 000 

129 000 

7 000 

15 000 

22 000 

250 000 

401 000 

KISIMLAR YEKÛNU 

İkinci kısım yekûnu 16 822 289 26 239 161 26 239 161 
Üçüncü kısım yekûnu 2 635 560 3 413 478 3 613 478 
Dördüncü kısım yekûnu 7 877 604 10 031 185 10 281 185 
Beşinci kısım yekûnu 23 001 40 001 40 001 
Altıncı kısmı yekûnu 327 000 401 000 401 000 

UMUMÎ YEKÛN 27 685 454 40 124 825 40 574 825 

(S. Sayısı: 46 ) 



M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

11 
12 
15 
17 

— 3 5 -
A/2 - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapı
lar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk » 
Edebiyat » 
Fen » 
İktisat » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

I I - Satınalma. yapı, tesis ve 
tahsisleri 

Yapı işleri ve esaslı onarımlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Fen » 
Orman » 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

20 000 
200 000 
25 000 
12 000 
70 000 
20 000 
50 000 

397 000 

300 000 
200 000 

0 
40 000 

540 COO 

1960 yılı 
Ilükümetçe 

istenen 
Lira 

30 000 
250 000 
30 000 
17 000 
50 000 
25 000 
30 000 

432 000 

900 000 
800 000 
200 000 
120 000 

2 020 000 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

I 

30 000 
250 000 
30 000 
17 000 
50 000 
25 00© 
30 000 

432 000 

900 000 
800 000 
200 000 
120 000 

2 020 0C0 

4999 sayılı Kanuna ek 7028 
sayılı Kanun gereğince yapıla-
cak üniversite yapısı ve tesi
satı türlü masrafları (Bina 
yapısı) 0 0 2 500 000 

0 Bina yapısı 1 000 000 2 500 0(̂ 0 O 
0 6408 sayılı Kanun gereğince 

inşa ve tesis edilecek Cyeolet-
ron masrafları 400 000 0 0 

Fasıl yekûnu 1 400 000 2 500 000 0 

(S. Sayısı: 46) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Orman Fakültesi taşıt satm
alına masrafları 

O Rektörlük 
O Tıp Fakültesi 
O Orman » 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

O 
30 000 

O 
100 000 

Fasıl yekûnu 

Yatırımlar yekûnu 

130 000 

2 467 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

O 
O 
O 

30 000 

30 000 

30 000 
O 
O 
O 

4 982 000 4 982 000 

M. Varidatın nev'i 

B - CETVELİ 
1959 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırımlar dışındaki masraf
lar için verilenler 23 171 452 

2 Yatırımlar için verilenler 2 467 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

28 053 433 28 053 433 
4 982 000 4 982 000 

Fasıl yekûnu 25 638 452 33 035 433 33 035 433 

Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 
Çeşitli varidat 

1 Kitap satışından elde edilenler 
2 Muayene tahlil ve tecrübe üc

retleri 
3 Diğer çeşitli gelirler 
4 6408 sayılı Kanun gereğince 

Merkez Bankasında tesis edi
len fondan iade 

1 275 000 

100 000 

1 
139 000 

5 000 000 

400 000 

1 
311 000 

5 000 000 

400 000 

1 
311 000 

O 

Fasıl yekûnu 239 001 

Bağışlar 
Eski yıllardan devreden nakit 3 000 000 

UMUMİ YEKÛN 30 152 454 

2 000 000 

2 711 001 

1 
4 360 390 

45 106 825 

2 000 000 

2 711 001 

1 
4 810 390 

45 556 825 
"• =a 

(S. Sayısı : 46) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 18. C. 1946 4936 

Ö Z E T İ 

M. P. 

54 b) 

c) 

d) 

e) 
t) 

g) 

h) 

i) 

özel idare ve belediyelerce ve başka ku
rumlarca yapılacak yardımlar; 
Üniversite, fakülte ve bunlara bağlı ku
rumlarca alınan harçlar ve ücretler; 
üniversite ve fakültelerle bunlara bağb 
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, 

(S . Sayışa : 4<F) 



-}. 

1 
4 

5 

4 

5 

6 

5 
3 

3 

4 
6 

5 

Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 
Teknisiyen 
Daktilo (Y. dil bilir) 
Daktilo 

» 
Arşiv Memuru 
Satış Memuru 
Hesap Memuru 
Daktilo 

» 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Başhademe 
» 

Hademe 
» 
» 

Şoför 

Sağlık merkezi 

Hekim 
Başhemşire 
Hemşire (gezici) 

Laborant 

Daktilo ve Arşiv Memuru 
Başhademe 
Hademe 

Muhasebe Müdürlüğı 

Memur 
» 
» 
» 

Arşim Memuru 
Memur 

» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
5 
8 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 

i 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

— 38 -
D - CETVELÎ 

Ücret 

1 100 
950 
700 
600 
700 
600 
500 
600 
400 
350 
300 
500 
400 
350 
300 
350 
350 
300 
250 
200 
600 

300 
700 
700 
500 
600 
450 
400 
800 
350 
300 

950 
800 
700 
600 
600 
500 
500 

(S . Say 

G. 

4 
6 

5 

2 

3 
5 

6 

5 

ısı : 

Memuriyetin nev'i A 

Memur 
» 
» 

Daktilo 
Hademe 

led 

3 
1 
1 
1 
1 

Merkez Bakım ve İsletme Servisi 

Daire Müdürü 
Bahçe Teknisiyeni 
Teknisiyen 

» 
Marangoz-
Elektrikçi 
Kaloriferci 
Usta 
Başbahçıvan 
Santralci 
Bahçıvan 

» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 
» 
» 

Bekçi 
» 

Koruyucu 

Filim merkezi 

Filim Teknisiyeni 

Tıp Fakültesi merkezi 

Başteknisiyen 
Mütercim Daktilo 
Eessam 
Daktilo (Y. dil bilir) 

» Steno 
» 

Dosyacı 

46) 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 

1 

Ücret 

400 
400 
350 
350 
350 

800 
950 
800 
700 
500 

" 450 
600 
400 
600 
450 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
300 
250 
200 
300 
250 
300 
250 

1 100 

1 100 
D50 
800 
SOO 
700 
450 
600 
400 
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G. Memuriyetin nev'i 
_ 4 1 -

Aded Ücret I G. 

Devletler Hukuku ve Milletlerarası Münasebetler 
Enstitüsü 

Kitaplık Memuru 
Daktilo 
Arşivci 
Hademe 

950 
400 
500 
250 

Memuriyetin nev'i 

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü 

Memur 
Daktilo 
Kitaplık Memuru 
Hademe 

1 500 
1 600 
1 400 
1 250 

İdare Hukuku ve t dar e İlimleri Enstitüsü 

Daktilo 1 500 

31ukayeseli Hukuk Enstitüsü 

Daktilo 1 

Edebiyat Fakültesi 

500 

Daktilo (Y. 
» 

dil bilir) 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
Fotoğrafçı 
Usta 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
ÎŞÇİ 
Bahçıvan 
Teknisiyen 

» 
Laborant 
Santralci 
Usta 
Ambar Memuru 
Momur 
Seminer Arşivcisi 
Memur 

» 
Başhademe 
Hademe 
'• » i . 

1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 . 
3 
3 ., 

700 
600 
500 
400 
350 
950 
450 
400 
400 
300 
300 
600 
300 
600 
350 
400 
700 
600 
500 
500 
350 
350 
350 
300 

Hademe 
» 

İtfaiyeci 
Bekçi 

Fen Fakültesi 
Botanik Uzman 
Uzman 
Teknisiyen 

» 
Müze Memuru 
Teknisiyen 

Fotoğrafçı 
Teknisiyen 
Elektrik Uzmanı 
Elektrikçi 

Usta 
Atelye Ustası 
Usta 

Makinist 

Şoför 
Teknik Uzmanı 

Laborant 

Daktilo (Y. dil bilir) 
Daktilo 
Laborant 

Daktilo 

Aded 

18 
14 

1 
2 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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 . 
ş 

t&$vm.tm, 



Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
» 

Kütüphane Memuru 
Kütüphane Memuru 
Memur 
Kartograf 
Kalorifer işçisi 
Kaloriferci 

» 
« k 

Santralci 
îşçi 
Bahçıvan 
Bahçıvan 

» 
» 
» 
» 

Başhademe 
» 

» 
Gece Bekçisi 

» » 
Hademe 

» 
Teknik Uzmanı 

» » 
» » 

iktisat Fakültesi 

Daktilo (Yabancı dil hilir) 
» 
» 

Memur 
Uzman 
Teknisyen 
Başhademe 
Bekçi 

Hademe 
» 
» 

Aded 

2 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
6 
6 
4 

32 
10 

2 
3 
5 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 

10 
5 

İktisat ve Îçtimaiyet Enstitüsü 

Arşivci (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Hademe 

1 
1 
1 

— 42 — 
Ücret 

400 
300 
350 
700 
400 

1 100 
300 
400 
350 
300 
350 
300 
450 
400 
450 
350 
350 
300 
350 
300 
300 
300 
250 
250 
300 

1 100 
950 
800 

600 
400 
350 
350 
600 
450 
350 
300 
250 
300 
250 
200 

800 
500 
250 | 

(S . »«an 

G. Memuriyetin nev'i A( 

İstatistik Enstitüsü 

Arşiv Memuru (Yabancı dil 
bilir) 
Daktilo 
Hademe 

| Gazetecilik Enstitüsü 

Sekreter 
Memur 
Hademe 

Maliye Enstitüsü 

Daktilo 
Memur 
Hademe 

İktisat Tarihi Enstitüsü 

Uzman 
Arşiv Memuru 
Daktilo 
Hademe 

I İşletme İktisadı Enstitüsü 

Memur 
Daktilo 
Bekçi 
Hademe 

Orman Fakültesi 

Daktilo (Yalbancı dil bilir) 
Daktilo 

» 
Arşiv Memuru 
Ressam 
Elektrikçi 
Usta (Marangoz) 
Makinist * 

» 
Şoför 

Laborant 
» 
» 

m i 4 6 ) 

led 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

i 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

, 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
2 

Ücret 

600 
500 
250 

800 
450 
250 

500 
400 
250 

800 
500 
500 
250 

500 
500 
300 
250 

800 
500 
600 
600 
400 
600 
350 
700 
350 
500 
45ü 
450 
400 
350 
300 



Memuriyetin nev'i 

Teknisiyen 
» 
» 

îşçi 
Santralci 
Başbahçivan 
Bahçivan 

» 
» 
» 
» 

Bekçi 

Aded 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

— 4 3 -
Ücret 

800 
450 
500 
25ü 
300 
600 
400 
350 
30ü 
400 
250 
300 

G. 

- ' 

Memuriyetin nev'i . 

Hademe 
» • 
» 

Kaloriferci 
İtfaiyeci 

Yabancı Diller Okulu 

Daktilo (Y. dil bilir) 
Daktilo 
Kartoteks Memuru 
Hademe 

Aded 

5 
8 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

300 
250 
200 
450 
400 

800 
600 
450 
300 

E - CETVELİ 
Fasıl : 203 — Geçici hizmetliler ücreti 

11 — Rektörlük 
12 — Tıp Fakültesi 
13 — Hukuk Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 — İktisat Fakültesi 
18 — Yabancı Diller Okulu 

Fasıl : 204 — Ecnebi profesörler ve uzmanlar 
ücreti 

1.1 — Rektörlük 
12 — Tıp Fakültesi 
13 — Hukuk Fakültesi 
14 — Edebiyat Fakültesi 
15 — Fen Fakültesi 
16 — İktisat Fakültesi 
l i — Orman Fakültesi 
18 — Yabancı Diller Okulu 

O • CETVELİ 
Kanun No. 

7028 4999 sayılı Kanuna ek 7028 sayılı 
İstanbul Üniversitesi binalarının ya
pılması hakkında Kanun 
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D. 

--' 

5 
6 
8 
7 
8 
9 

10 

5 
7 
8 
7 
8 
9. 

10 
7 

8 

9 

5 
5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Tıp Fkültesi 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

» 
» 
» 

Hukuk Fakültesi 

Profesör 
Doçent 

» 
Asistan 

» 
» 
» 

Kriminoloji Enstitüsü Psi
kiyatri Asistanı 
Kriminoloji Enstitüsü Biyo
loji Asistanı 
Kriminoloji Enstitüsü Psi
koloji Asistanı 

Edebiyat Fakültesi 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Aded 

4 
5 

11 
5 

14 
1 
1 

3 
2 

12 
10 
9 
3 

21 

1 

1 

1 

2 
3 
5 
2 
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Aylık 

1 100 
950 
700 
800 
700 
600 
500 

= 

1 100 
800 
700 
800 
700 
600 
500 

800 

700 

600 

1 100 
1 100 

950 
800 

D. 

7 
8 
9 

10 

1 
5 
7 
8 
9 

2 
5 
6 
7 
7 
8 

10 

4 
5 
6 
7 
7 
8 

Memuriyetin nev'i 

Asistan 
» 
» 
» 

Profesör 
» 

Doçent 
Asistan 

» 

Profesör 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 

Profesör 
Doçent 

» 
» 

Asistan 
» 

Fen Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

Aded 

1 
3 
5 
8 

2 
4 
6 
4 
1 

1 
6 
2 
4 
3 
o 
2 

2 
1 
6 
3 
4 
1 

Aylık 

800 
700 
600 
500 

2 000 
1 100 

800 
700 
600 

1 750 
1 100 

950 
800 
800 
700 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
800 
700 
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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 gereğinc'e ödenecek ?»ylık 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 dekanlıklaıca 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 yardımcılannın 
yolluk, yevmiye ve sair masrafları ile gezilerde rehberlere verilecek ücretler ve bu yaz kursları 
için yapılacak bilûmum masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl §01 - Madde 41-48 — öteberi masrafları 
Aydınlatma maksadı ile kullanılan ampul masrafları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 307 - Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 
Rektörlük ve dekanlıklarca 452 nci fasılda yazılı hizmetler haricindeki bir hizmetin ifası içia. 

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, nehir 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 de bu tertipten ödenir. 

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-
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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 ödenecek 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 1 1 - 1 7 — 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 ahi ması, öğretimi ilgilendiren resim, heykel, tablo, 
vitrin gibi sair masraflarla, öğretimle ilgili benzeri levazım ve ilân ücretleri ile fennî kurumların işlet
me levazımından doğan havagazı ücretleri ile, iş icabı, lâboratuvar, atelye ve tatbikat bahçelerin
de giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve s: tın alınacak öğretim ve araştırma malzemesi, güm
rük resmi, ardiye, nakliye ve komüsyon ücreti g bi masraflar ve Fen Fakültesi Radyosunun işletme 
ve yayin programları için gereken her türlü ma; raflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 - 442 — Enstitülerin her çeşit masrafları 
Enstitülerin demirbaş, döşeme, öteberi, kırtasiye gibi büro malzemesi ile posta, telgraf ve te

lefon ücretleri, kitap, mecmua, gazete broşür satmalına ve abone bedelleri, telif ve tercüme hak
ları 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 (Araşhırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren masraflar) faslına ait formülde ya
zılı masraflar ile yayın masrafları, bilûmum alet, cihaz, ilâç, tesisat, montaj ve nakil onarım 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-
r /ma göre bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Hastanede duyurulacakların yiyecek bedeli 
Yukarda (a) fıkrasında yazılı şekilde tahakkuk edecek personel iaşe bedeli bu tertipten öde

nir. 
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Fasıl 441 — Üniversite Medikososyal Merkezinin her çeşit masrafları 

Üniversite Medikososyal merkezinin işlemesine mütaallik her türlü eşya, tıbbi ecza, kırtasiye ve 
sair masraflarla, ihtiyaç halinde talebeye yapılacak her çeşit ilâç, tedavi ve muayene yardımları 
bu fasıldan ödenir. 

Merkezin her türlü giderlerinin tediyesini Rektör onaylar. 

Fasıl 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 45S — 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 ^ ayın masrafları (Kâğıt be
delleri, telif ve tercüme hakları, 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 şartlan, yönetim kurulunca tosbit 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 yardım ve burslar 
Senatoca tesbit olunacak esaslar dairesinde fakülte yönetim kurulunca yapılacak yardımlarla, 

sağlık durumları fakülteleHnee tesbit edilecek hısta talebelerin tedavi ücretleri, ilâç bedelleri V3 
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 — Y.ıpı onarımı ve küçük yapılar 
20 000 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, |atınalma bedelleri 

ve masrafları, muhammin ve bilirkişi ücretleri, yapı ruhsatiye ve harçlar, inşaat işlerinde kullanıla
cak makina ve araçlarla ihale ve emanet şekillerine göre yaptırılacak işlere lüzumlu her çeşit mal
zeme ve aletin ihtiyaç halinde her zaman satmalmması, 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. 

(&£aywır: 46) 
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1959 yılı masraf bütçesinin 203 ncü geçici hizmetliler ve 204 ncü ecnebi profesör ve uzmanlara ait 

kadro cetveli 

îcra Vekilleri Heyetinin 4/11440 sayılı Kararı 

Ücretleri ilişik cetvelde gösterilen umumi muvazeneye dâhil daireler ile mülhak bütçeli daire
lerin, 1959 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine konulan tahsisattan verilmek suretiyle çalıştırılacak
lara ait kadroların 1 . III . 1959 - 29 . II . 1960 tarihleri arasında muteber olmak üzere tasdiki; 
Maliye Vekâletinin teklifleri üzerine, icra Vekilleri Heyetince 6 . IV . 1959 tarihinde kararlaş
tırılmıştır. 

F. M. 

203 11 

12 

14 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler üc
reti 
Rektörlük 

• 

Tıp Fakültesi 

Edebiyat Fakültesi 

• 

* 

Memuriyetin nev'i 

inşaat bürosu şefi 
inşaat teknisiyeni 
Tesisat teknisiyeni 

» » 
inşaat teknisiyeni 
inşaat sürveyanı 
Tesisat sürveyanı 
Arşiv memuru 
Yazıcı 

» 
Okutman uzmanı 
Hesap kontrolörü 
inşaat muamelât şefi 
Kalorifer ateşçisi 
Kalorifer işçisi 

» » 

Sekreter 
Hemşire 
Laborant 

Uzman 
» 
» 
» 

• 

Aded 

1 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Beheri 
Lira K 

1 750 
1 500 
1 500 
1 250 

800 
500 
500 
450 
500 
400 

1 100 
1 100 
1 100 

400 
300 
300 

600 
600 
350 

.1 250 
400 
300 
250 

Hizmet 
müddeti 

:. Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

6 
6 
5 

Yekûn 

12 
12 
12 

Yekûn 

6 
12 
12 
12 

Yekûn 

Tutarı 
Lira K. 

21 000 
90 000 
18 000 
15 000 
9 600 

18 000 
6 000 
5 400 
6 000 
4 800 

13 200 
13 200 
13 200 

9 600 
3 600 
1 500 

248 100 

7 200 
7 200 
4 200 

18 600 

7 500 
4 800 
3 600 
3 000 

18 900 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

15 Fen Fakültesi 

16 İktisat Fakültesi 

12 Tıp Fakültesi 

13 Hukuk Fakültesi 

Memuriyetin nev'i 

Uzman 
Yardımcı 

Okutman 

204 11 Ecnebi profesör ve uz- Uzman 
manlar ücreti (Rektör- % 

lük) 

Profesör 

Tecrübi Araştırma Şefi 
Protez Uzmanı 
Uzman Hemşire (Diyet; 
Uzman Histoloji 
Uzman Hemşire 

» » 
Uzman 
Uzman Hemşire 
Uzman 

Profesör 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
8 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1—
i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 

1 
1 

1 100 
400 
400 
300 
300 

1 100 
600 

. 450 

3 000 
1 350 

4 300 
2 000 
1 000 
855 

2 700 
1 670 
1 375 
1 325 
1 250 
1 025 
1 025 
200 
150 

3 900 
2 670 

8 
12 
10 
12 
11 

Yekûn 

12 
12 
12 

Yekûn 

5 
12 

Yekûn 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

12 
12 

Yekûn 

8 800 
4 800 
4 000 
3 600 
3 300 

24 500 

13 200 
57 600 
5 400 

76 200 

15 000 
16 200 

31*200 

51 600 
24 000 
12 000 
10 260 
32 400 
20 040 
16 500 
15 900 
15 000 
12 300 
24 600 
4 800 
9 000 

248 400 

46 800 
32 040 

78 840 
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M. Tahsisatın nev'i 

14 Edebiyat Fakültesi 

15 Fen Fakültesi 

16 İktisat Fakültesi 

17 Orman Fakültesi 

Memuriyetin nev'i 

14 Edebiyat Fakültesi Profesör 

Uzman 

Profesör 

Uzman 

Profesör 

Profesör 
Uzman 

18 Yabancı Diller Okulu Uzman 
Okutman 

Hizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 

3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

1 
2 

3 
6 
1 

4 500 
4 500 
4 500 
4 500 
4 000 
4 000 
2 400 
1 400 
1 150 
1 100 
1 000 
800 

5 000 
4 500 
4 000. 
4 000 
4 000 
2 000 
1 500 
2 500 
1 000 

3 026 

4 500 
' 2 500 

550 
500 
500 

12 
8 
6 
4 
12 
3 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

12 
6 
12 
10 
3 
12 
12 
12 
12 

Yekûn 

12 

4 
4 

Yekûn 

12 
12 
9 

Yekûn 

216 000 
36 000 
27 000 
36 000 
48 000 
12 000 
28 800 
84 000 
13 800 
13 200 
24 000 
19 200 

558 000 

120 000 
54 000 
96 000 
40 000 
12 000 
24 000 
18 000 
30 000 
12 000 

466 000 

72 624 

18 000 
20 000 

38 000 

19 800 
36 000 
4 500 

60 300 

»-©-<< 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (1/464) 

T. o; 
Başvekâlet M\. X I \ 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Heyeti 

Sayı : 71 - 1014/2929 
Türkiye Büyük îiffiet Meclisi Yüksek BeisÜğine 

Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan İstan
bul Teknik Üniversitesi 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasının esbabı mucibesi ve ilişiklerile bir
likte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A, Menderes 

Masraf bütçesi esbabı mucibesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yılı câri masrafları 1959 yılma nazaran 7 787 354 lira fazla-

siyle 25 004 388 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 7 865 338 lira ise de geçen 
yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 77 984 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarda belirtildiği 
üzere 7 787 354 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların müfredatiyle esbabı mucibesi ve ilgili tertipleri aşağıda açıklanmıştır : 

Fazlalar 
Lira 

215 250 201 nci faslm 11 nci rektörlük memurları maaşları maddesinde olup 7244 sayılı Ka
nunla maaş tutarlarının artırılmasından münbahistir. 

377 850 201 nci faslın 12 nci İnşaat Fakültesi memurları maaşları maddesinde olup 7244 sayılı 
Kanunla maaş tutarlarının artırılması ve bu yıl (L) cetvelinden fiilî kadroya alman 
1 500 lira maaşlı (3) profesör ile 950 lira maaşlı (2) doçent ve 600 lira maaşlı (4) ve 
500 lira maaşlı (6) asistan kadrosunun yıllık tutarından münbaistir. 

324 775 201 nci faslm 13 ncü Mimarlık Fakültesi memurları maaşları olup 7244 sayılı Kanunla 
maaş tutarlarının artırılması ve bu yıl (L) cetvelinden fiilî kadroya alman 1 500 ve 
1 250 lira maaşlı (2) profesör, 800 lira maaşlı (4) doçent, 700 lira maaşlı (5) ve 600 
lira maaşlı (5) asistan olmak üzere ceman (16) kadronun yıllık tutarlarından mün
baistir. 

513 325 201 nci faslm 14 ncü Makina Fakültesi memurları maaşları maddesinde olup 7244 
sayılı Kanunla maaş tutarlarının artırılması ve bu yıl (L) cetvelinden fiilî kadroya alı
nan 800 lira maaşlı (5) doçent ile 500 lira maaşlı (5) asistan kadrosunun yıllık tuta
rından münbaistir. 

260 600 201 nci faslm 15 nci Elektrik Fakültesi memurları maaşları maddesinde olup 7244 
sayılı Kanunla maaş tutarlarının artırılması ve bu yıl (L) cetvelinden fiilî kadroya 
alman 1 100 ve 950 lira maaşlı (2) doçent ile 700, 600 ve 500 er lira-maaşlı (5) er asis
tan olmak üzere ceman (17) kadronun yıllık tutarlarından münbaistir. 
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Fazlalar 
Lira 

264 425 201 nei faslın 16 ncı Maden Fakültesi memurları maaşları maddesinde olup 7244 sayılı 
Kanunla maaş tutarlarının artırılmasından münbaistir. 

1 055 325 201 nei faslın 17 nei Teknik Okulu memurlan maaşlan maddesinde olup 7244 sayılı 
Kanunla maaş tutarlarının artmlmasmdan ve bu yıl fiilî kadroya alman maaş tutarları 
muhtelif (8) öğretmen ile (6) öğretmen yardımcısı kadrosunun yıllık tutarından 
münbaistir. 

1 525 201 nei faslın 20 nei açık maaşı maddesinde olup halen üniversitemizde açık maaşı alan 
bir profesör ile bir memurun maaşlan tutarlarının 7244 sayılı Kanunla artınlmasından 
ileri gelmiştir. ' 

321 850 202 nei faslın 21 nei rektörlük maddesinde olup 7244 sayılı Kanunla ücret tutarları
nın artması.bu yıl cetvele dâhil edilen (6) hizmetli kadrosu ve (6) kadronun ücret
lerinde yapılan değişiklikten mütevellittir. İlâve ve ücret yükseltilmesinden doğan 
fark 53 400 liradır. * • • . " 

334 600 202 nei ücretler faslının 22 ncı inşaat Fakültesi maddesinde olup farkın 275 800 lirası 
7244 sayılı Kanundan 58 800 lirası da bu yıl cetvele ilâve olunan (6) hizmetli kadro
sundan münbaistir. 

97 275 202 nei ücretler faslının 23 ncü Mimarlık Fakültesi maddesinde olup 66 675 lirası 7244 
sayılı Kanundan 30 600 lirası da bu yıl cetvele ithal olunan (3) kadrodan mütevellittir. 

638 600 202 nei ücretler faslının 24 ncü Makina Fakültesi maddesinde olup 434 700 lirası 
7244 sayılı Kanundan 150 000 lirası bu yıl cetvele ithal olunan 15 kadrodan ve 53 900 
lirası da cetvelde mevcut (7) hizmetli tahsisatının.(12) aylığa iblâğından hâsıl olmuştur. 

332 025 202 nei ücretler faslının 25 nei , E ektrik Fakültesi maddesinde olup 232 625 lirası 
7244 sayılı Kanundan 98 400 lirası da cetvele ilâvo olunan (14) kadrodan mütevel-
littir. 

219 300 202 nei ücretler faslının 26 ncı Maden Fakültesi maddesinde olup 182 700 lirası 
7244 sayılı Kanundan 36 600 lirası da bu yıl cetvele ilâve olunan (4) kadrodan mün
baistir. 

249 975 202 nei ücretler faslının 27 nei Teknik Okulu maddesinde olup 211 575 lirası 
7244 sayılı Kanundan 38 400 lirası da bu yıl cetvele ilâve olunan (7) kadrodan hâ
sıl olmuştur, 

289 475 203 ncü fasılda olup farkın bir kı°mı 7244 sayılı Kanundan bir kısmı da bu yıl 
ilâve olunan kadrolar ile mevcut kadrolardan bâzılarının (9) aydan (12) aya çıka
rılmasından doğmuştur. 

202 000 204 ncü faslın muhtelif maddelerinde olup bu yıl üniversitemizde istihdam olu
nacak ecnebi profesör ve yardımcilarma ödenecek ücretler ile mukaveleleri gere-
ğinco harice târnsfer edecekleri ^meblâğlar için ödenecek dövizlerin primlerinden mün
baistir. 

6 000 206 ncı faslın muhtelif maddelerinde olup zam ödenen çocuk adedi, muhtelif do
ğum ve vefatlar dolayısiyle yapılma :»ı lâzımgelen yardımlar için tahmini olarak ar
tırılmıştır. 

3 000 207 nei fasılda olup (3) şahıs nazara alınarak artırılmıştır. 
286 738 209 ncu faslın 11 nçi maddesinde olup 7236 sayılı Kanunun 7 nei maddesiyle emek

li keseneği nispetinin % 7 e çıkarılmasından mütevellittir. 
84 486 209 ncu faslın 12 nei (% 1 ek kargılıkları) maddesinde olup maaş ve ücret fasıl-

larındaki tahavvülden doğan kanuni bir artıştır. 
36 000 209 ncu faslın 13 ncü (Emekli ikramiyes:) maddesindedir. Yaş haddi dolaysiyle 
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Fazlalar 

Lira 

emekliye ayrılacak 2 000 lira maaşlı (2) ordinaryüs prefesör için sandığa ödenecek 
ikramiyenin farkıdır. 

35 000 209 ncu faslın 14 ncü (Sandık yönetim masrafları) maddesinde kanuni bir artıştır. 
1 966 217 nci faslın 11 nci Rektörlük maddesinde olup Lisan Okulu Müdürüne ödenecek ek 

vazife maaşı için artırılmıştır. 
118 200 219 ncu faslın muhtelif maddelerindedir. Üniversiteler Kanunu gereğince ödene

cek tazmnatların farkıdır. 
8 806 221 nci fasıldadır. 7 806 lirası 7236 sayılı Kanunla yapılan zammın farkı, 1 000 

lirası da emeklilerden vefat edecekler için 7184 sayılı Kanun gereğince ödenecek 
yardım karşılığı olarak konulmuştur. 

147 500 224 ncü faslın muhtelif maddelerinde olup Üniversiteler Kanununun 55 nci mad
desi gereğince verilmesi lâzımgelen ücretler için fakülteler tahsisatları artırılmış, 
Rektörlüğe bağlı Hidrojeoloji Enstitüsü lâboratuvarında yapılan tahliller dolayı-
siyle fasla Rektörlük maddesi açılarak 30 000 lira konulmuş mütenazırı bulunan 
varidat da (B) cetveline ilâve edilm.'ştû. 

377 400 301 nci (Büro masrafları) faslının muhtelif maddelerinde olup ehemmiyetli miktarı su 
ve kömür fiyatlarının artmasından husule gelmiştir. 

11 750 303 ncü (Basılı kâğıt ve defterler) faslında olup baskı ve kâğıt fiyatlarının artma
sından husule gelmiştir. 

36 650 304 ncü faslın posta ve telgraf ile telef oh maddelerinde olup yıl içinde ücretlerde 
vâki artışların karşılanması için artırılmıştır. 

19 175 306 nci (Giyecekler) faslında olup kumaş ve ayakkabı fiyatlarının artması, dikiş 
ücretlerinin yükselmesi dolayısiyle artırılmıştır. 

313 892 307 nci harcırahlar faslının muhtelif maddelerinde olup nakil vasıtaları ücret tari
felerinde yapılan zamlar dolayısiyle artırılmıştır. 

10 000 309 ncu fasılda olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 
3 000 403 ncü (Temsil masrafları) faslın da dır. İhtiyaca binaen artırılmıştır. 

150 000 420 nci faslın muhtelif maddelerinde olup işletme malzemesi fiyatlarındaki 'artış do
layısiyle zammedilmiştir. 

40 000 432 nci fasılda olup banka ve İktisadi Devlet Teşekküllerince bağış yapılmıyacağınm 
bildirilmesi üzerine zammedilmiştir. 

2 000 434 ncü fasılda olup ihtiyaca ve yapılacak faaliyete göre artırılmıştır. 
80 000 436 nci fasılda olup merkezde yevmiye ile kullanılacak teknik personel için artırıl

mıştır. 
20 000 438 nci faslın muhtelif maddelerinde olup topografya ve jeoloji kamplarına iştirak 

edecek talebe sayısının artmasına binaen zammedilmiştir. Halen biri inşaat diğeri 
Maden Fakültesi tarafından (2) kamp yapılmaktadır. 

319 250 451 nci (Yayın masrafları) faslının muhtelif maddelerinde olup kâğıt ve kitap fi
yatlarındaki artış dolayısiyle zammedilmiştir. 

23 000 452 nci fasılda olup staj için yabancı memleketlere gönderilecek asistanların artan 
nakil vasıtaları ücretleri ile tahsisat farklarının karşılanması için zammedilmiştir. 

28 350 453 ncü faslın muhtelif maddelerinde olup gerek ödenecek aidat ve primler ve ge
rekse iştirak olunacak kongreler dolayısiyle artırılmıştır. 

8 000 459 ncu (Spor masrafları) faslında olup yapılacak spor faaliyetleriyle lüzumlu ımal-
— zemeler için artırılmıştır. 
7 865 338 Yekûn 
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Noksanlar 
Lira 

65 484 204 ncü faslın 16 ncı Maden Fakültesi nıaddestindedir. Bu yıl fakültede istihdam 
olunacak ecnebi profesör ve uzmanlara ödenmesi gereken ücretin fazlasıdır. 

10 000 223 ncü fasılda olup bu miktar bir tasarruf sağlanacağının tahminline binaen tenzil 
edilmiştir. 

« 
2 500 448 nci fasıldadır. 6696 sayılı Kanun gereğince hazırlanacak talimatnanıenin neş

rine intizaren tertip ve tahsisatı bütçeden çıkarıldı. 
77 984 Yekûn 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yılı yatırım masrafları 1959 yılma nazaran 2 294 999 li
ra fazlasiyle 7 428 000 lira olarak tespit edi1 mistir. Bu fazlalık haddizatında 2 335 000 lira ise-
de geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 40 001 lira düşülünce hakiki fazlalık yukar
da belirtildiği veçhile 2 294 999 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların ilgili tertipleriyle mucip sebepleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar 
Lira 

50 000 701 nci fasılda olup yapılması gereken tamriat için artırılmıştır. 
43 000 711 nci faslın muhtelif maddelerinde olup muhtacı tamir tedris vasıtaları için artı

rılmıştır. 
550 000 741 nci bina yapımı faslmdadır. Bu sene inşaları mutasavver bina ve lâboratuvar 

için artırılmıştır. 
000 000 742 nci fasılda olup 7146 sayılı Kanunla verilmiş olan salâhiyete binaen artırılmıştır. 
692 000 752 nci faslın muhtelif maddelerinde olup gere'k dâhilden ve gerekse hariçten satm-

alınmaları mukarrer tedris alet ve makinaları için artırılmıştır. 

2 335 000 Yekûn 

Noksanlar 
Lira 

1 731 nci (Arsa bedeli) faslında olup bu yıl alınacak arsa olmamasına binaen tenzil 
edilmiştir. 

40 000 752 nci (Taşıt satmalma) faslında olup bu yıl alınacak taşıt olmamasına binaen tenzil 
edilmiştir. 

40 001 Yekûn 

(S. Sayısı: 47), 
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VARİDAT BÜTÇESİ ESBABI MUCİBESİ 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1960 yılı varidatı 1959 yılma nazaran 10 082 353 lira fazlasiyle 
32 432 388 lira olarak tahmin edilmiş olup bu fazlalığın müfredatı ile esbabı mucibe ve ilgili tertip
leri açıklanmıştır. 

Fazlalar : 
Lira 

4 731 304 1 nci (Umumi bütçeden verilecek tahsisat) faslının 1 nci (Yatırımlar dışındakiler içhı 
verilenler) maddesinde olup cari masraflar için bu miktar yardım alınacağından artı
rılmıştır. 

2 294 999 1 nci (Umumi Bütçeden verilecek tahsisat) faslının 2 nci (Yatırımlar için verilenler) 
maddesinde olup yapılması mutasavver yatırımlar için bu miktar yardıma ihtiyaç oldu
ğundan artırılmıştır. 

•* 100 000 2 nci (Harçlar, kayıt, imtihan ve diploma hardan) faslında olup talebe sayısının art
ması dolayısiyle bu miktar fazla varidat temin edileceği tahmin olunmuştur. 

200 000 3 ncü (Çeşitli varidat) faslının 1 nci (Kitap satışından elde edilenler) maddesinde 
olup kitap satış fiyatlarının ve talebe sayısının artması dolayısiyle bu miktar fazla vari
dat temin edileceği tahmin olunmuştur. 

300 000 3 ncü (Çeşitli varidat) faslının 2 nci maddesindedir. Üniversiteler Kanununun 55 nci 
maddesine tevfikan bu yıla kadar tahsil edilip faslın (Diğer çeşitli varidat) maddesine 
varidat kaydolunan Üniversite ve Teknik Okula girecek namzet talebelerden alman üc
retlerin Senatoca ayrı ve müstakil bir maddeye kaydının kabulüne binaen bu madde mez
kûr ücretlere tahsis edilmiş ve 5 er şubeye müracaat eden 3. 000 er talebeye göre 
300 Ö00 lira konulmuştur. 

340 000 3 ncü faslın, 3 ncü (Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri) maddesinde olup bu miktar 
fazla varidat yapılacağının tahminine binaen artırılmıştır. 

100 000 3 ncü faslın 4 ncü (Diğer çeşitli varidat) maddesinde olup tahsilat seyrine göre bu mik
tar fazlasiyle tahsilat yapılacağının tahminine binaen artırılmıştır. 

2 016 050 5 nci (Eski yıllardan devredilen E akit) faslında olup bu miktar fazlasiyle devredile
ceğinin tahminine binaen artırılmıştır. 

10 082 353 Yekûn. 

4936 sayılı Kanunun 57 nci maddesi gereğince hazırlanan rapor 

Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesine uygun olarak Rektörlük tarafından yapılan davet üze 
rine Üniversite Yönetim Kurulunun 13 . VI I . 1959 ve 20 . VII . 1959 Pazartesi gzünleri yapmış ol
duğu bütçe incelemelerinde bulundum. 

Fakültelerce hazırlanmış bulunan bütçe teklifleri ayrı, ayrı tetkik edilerek Üniversite Bütçesi ha
linde birleştirilmiş ve bu esnada mümkün mertebe tasarrufa riayet edilmiştir. 

Bu seneki bütçe tasarısının diğer başlıca/ hususiyetlerini Senatonun dikkat nazarına sunmaya 
müsaadelerinizi rica ederim. 

1. Bütçenin bâzı fasıllarında bu arada 451 nci yayın masraflannda görülen ödeneğin 4 Ağus
tos 1958 kararlarının inikası ve 1959 bütçe tatbikatı nazarı itibare alınarak artırılması zarureti hâ
sıl olmuştur. Ancak bu artış dahi daima inkişaf etmekte bulunan Üniversitenin ihtiyaçlarına yetmi-
yeceğinden bu faslın bir miktar daha artırılması temenniye şayandır. 

{S, Sayısı; 47 ) 
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2. 7 ilâ 8 milyon gibi mühim bir yekûn tutan bütçenin inşaat faslında geçen senelerdeki tatbi

kat da göz önünde tutularak (Gelecek senelere sâri tahsisat) konulmasına imkân veren kanuni tedbir
ler alınması uygun olur. Aynca bu konuda, bilhassa teknik lâboratuvar inşaatı ve cihazlandırılması 
mevzuunda milletlerarası yardımlardan, bu arada Birleşmiş Milletler, Avrupa İktisadi îş Birliği Teş
kilâtı, Unesco ve benzeri dış imkânlardan faydalanılması yolları da aranmalıdır. 

* 
Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

İktisat ve İdare Hukuk Kürsüsü 
Profesör 

Dr. Reşat Nalbantoğlu 

(S, Sayısı: 47)j 



Rapor 

" f 11 . î . 1960 

Bütçe Encümeni Yüksele Reisliğine 

İktisadi gelişme ve medeni cihazlanma hamlelerimizin teknik cephesine fikir veren, personel ye
tiştiren İstanbul Teknik Üniversitesi rahatlıkla ve iftiharla ifade edilebilir ki, bu vazifelerini kema
liyle yapmakta; muasırları seviyesinde olan ilmî kapasitesi ve cihazlanmasmı da her gün daha da 
iyiye ve mükemmele götürmektedir. 

Teknik Üniversitemiz memleketimizin içinde bulunduğu iktisadi gelişmenin ilmî sahada bir mâke-
sini de teşkil etmektedir. Teknik eleman yetiştiren başka birçok müesseseler mevcudolmasma rağ
men; Teknik üniversite de talebe sayısı büyük bir inkişaf kaydetmekte; Üniversitemize yerli ve ya
bancı talebenin tehacümüne mâruz kalmaktadır. 

Halen talebe mevcudu Üniversitede 3 100 ve Teknik okulda 1 334 dür. 

Bu sene Fakültelere 507 ve Teknik okula 370 Türk öğrenci alınmış, ayrıca 96 sı Fakültelere ve 
58 zi Teknik okula olmak üzere 154 yabancı uyruklu öğrencinin kaydı yapılmıştır. 

Bu sene Fakültelerden 390; Teknik okuldan 147 öğrenci mezun olmuştur. Teknik okul kimya 
mühendisliği şubesi iki sene sonra mezun vereceğinden o zaman bu rakamlar büyük ölçüde artmış 
olacaktır. 

Üniversite tatil aylarında mecburi staj usulü ihdas etmiş, bu stajın Avrupa fabrika ve tesisle
rinde yapılabilmesini temin için kurulan Milletlerarası Teknik Stajyer öğrenci Mübadeleleri Birliği 
(I. A. E. S. T. E.) 1959 yazında 263 Türk öğrenci yabancı memleketlerde staj görmüş ve 240 ya
bancı öğrenci Türkiye'de çalışmıştır. 1958 de bu rakamlar 237 ve 281 dir. 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinde açtığı kurslar semereli olmuş; Enstitü, Kurum ve merkezler 
memleketimiz problemleri üzerinde muhtelif etüdler hazırlamışlar ve gerekli makamlara tevdi etmiş
lerdir. 

1960 yılında faaliyete geçmesi mümkün olacak şekilde Atom Mühendisliği şubesi için gerekli Ha
zırlıklar yapılmıştır. * '*: ~" 

Mühendislerimizin daha iyi yabancı dil bilmelerini temin için bir yabancı diller okulu açılmıştır. 

Ayrıca bugünkü mühendislik ilminin en esaslı bir kısmı olan Otomatik kontrol mevzuunda çalış
mak üzere bir (Türkiye Otomatik Kontrol Kurumu) tesis edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi raporunda tafsilen arz edilmiş bulunan Üniversite tazminatı ile Rektör, 
Dekan, Müdür makamı tazminatlarının bugünün şartlarına intibakı bakımından ileri sürülen mü
talâalar Teknik üniversitemiz için de varit ve lüzumlu bulunmaktadır. 

Ayrıca, bu Üniversitemizde bâzı hizmetlerin ifasında güçlük doğuran, aksatıcı tesirleri olan 
mevzuat güçlüklerine işaret etmenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

7244 sayılı Kanunun 3 nçü maddesi «memur ve hizmetlilerin hususi kanunlarının verdiği ce
vaza müstenidolsa dahi, kadrosu olsun veya olmasın deruhde edebilecekleri bilûmum munzam 
vazifeler dolayısiyle alacakları ücretler ile yukardaki fıkra şümulüne giren veya girmeyen 
çeşitli istihkakların aidat, hisse, prim gibi her ne nam ile olursa olsun bilcümle tediyelerin 
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(harcırah hariç) vasati aylık yekûnu birinci derece tutarının % 60 m geçemez» şeklinde konul
muş bulunan hüküm Üniversite camiasında hem akademik, hem de memleket hizmetlerinin çeşitli 
yönlerinde kendileri ile ilgili sahalarında çalışamaz bir vaziyet ihdas etmektedir. Şöyle ki : 

1. Üniversite tazminatı tezyidedildiği takdir le Teknik Okul halen orada vazife gören tükün-
1 erini tamamen kaybedecektir. 

2. Üniversite mensuplarının mühim bir kısmı % 60 sınırında bulunacaklarına göre fikrî emek
lerinin karşılığı olan telif ve tercüme ücretlerime müstahak oldukları halde ; bu ücretleri ala-
ımyacaklardır. 

Telif, ve tercüme sahasının bu durum muvacehesinde uğrayacağı zararın, telâfisi güç 
neticelerini izahtan vareste addetmekteyiz. 

3. Üniversite lâboratuvarlarmda endüstrinin yaptırmakta olduğu tahlil ve muayenelerin kar
şılığı olarak alınmakta olan ücretlerin yarısı bu faaliyetleri yapanlara tahsis edilmektedir. % 
60 sınırı bu ücretlerden istifadeyi de imkânsız kıl maktadıi". 

4. icra organları veya kaza mercileri kanalı ile yaptırılan arşatırmaların karşılığı ücret
leri de almak imkânı kalmamaktadır. 

5. Aynı sebeple rektörlük ve dekanlık gibi makam ücretlerinden de istifade bugünkü haliy
le bile imkânsız bir duruma girmiş bulunmaktadır. Halen rektör, rektörlük «makam tahsisatın
dan ancak 56 lira alabilmektedir. 

Bu makamların haiz bulundukları mânevi şeref ve geniş mesuliyet teemmül buyurulursa; 

Bu ve yukarda saydığımız diğer haller, mevzuat üzerinde bir revizyon yapmanın lüzumuna 
yüksek enuümenimizi iknaa kâfi sebepler olarak mütalâa ettiğimizi arz ederiz. 

iktisadi gelişmemizin muhtaç bulunduğu teknik elemanları yetiştirune/k suretiyle memleket 
dâvalarına büyük hizmeti olan Teknik Üniversitemiz; kendi kuruluş ve gelişmesini de tamamla
mak için büyük gayretler sarf edegelmiş ve bütçelerinde de bu gayretlerinin makesini bulmuştur. 

1950 bütçe tahsisatına nazaran üniversitenin 1959 ibütçesinde eriştiği tezayüd % 491,83; 1960 
bütçesinde de (Hâlihazır tahsisatla) % 670 dir. 

Teknik Üniversitemizin 1960 yılı masraf bütçesi yekûnu 1959 yılı bütçesinden 7 787 354 lira 
fazlası ile 25 004 388 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bununla beraber yüksek encümene tetkikatınıız esnasında müşahede ve tesbit etmiş bulun
duğumuz bâzı tahsisat ilâveleri tekliflerimizin mevcudolduğunu arz etmek isteriz: 

1. 451 nci fasla tahsisat ilâvesinin lüzumunu ve mucip sebebini istanbul Üniversitesi rapo
runda izah etmiş bulunuyoruz. Aynı mucip sebeple bu fasla 701 700 liralık bir ilâveyi takdiri
nize arz ederiz. 

2. 741 nci fasla 1 550 000 lira tahsisat konmuştur. Bu tahsisat yapılacak işlere cevap ver
mekten çok uzaktır. 

Üniversitenin halen başlamış olan ve bitirilmesi icabeden inşaatları için : 

A) 1. Gümüşsüyü (C) Bloku 850 000 T. L. 
2. Fuat Külünk Yüksek Gerilim Lâboratuvan 1 300 000 T. L. 
6. Ziraat Makinaları Araştırma Merkezi 650 000 T. L. 

2 800 000 T. L. 

(S. Sayısı: 47) 
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B) Üniversitenin gelişme plânında mevcudolup 1960 da kısmen veya tamamen yapılması der

piş edilen inşaatlar için : 

1. İnşaat Fakültesi Lâboratuvarı 
2. Makina Fakültesi Lâboratuvarı 
3.. Kütüphane binası 
4. Teknik okulu 

Ki ceıman 5 050 000 liralık bir tahsisata ihtiyaç bulunduğuna göre bu fasla 3 500 000 liralık 
bir ilâvenin yapılmasını lüzumlu gördüğümüzü beyan ederiz. 

3. 751 nci faslın 15 nci . Eletrik Fakültesi maddesine 350 000 lira ilâvesini teklif etmekteyiz. 
Zira Elektrik Fakültesi fcu tahsisatla 1 nci kısmını Fransa'dan getirecek enerji nakli lâboratu-

varlarına montel etmiş bulunduğu analizörün ikinci kısmını getirecektir. Analizörden istifade etmek 
için ikinci kısmının da gelmiş olması lâzımdır. îkinci .kısım analizör de fabrikasında imal edilmiş 
şevke hazır beklemektedir. Satış bedeli ve nakliye masrafları mecmuu gözönünde tutularak Fakül
tece yapılan hesaplarla bu fasıl maddesinin 1 150 000 liraya çıkarılması neticesine varılmıştır. 

Binaenaleyh konulan tahsisata 350 000 liranın ilâvesi lüzumlu ve zaruri bulunmaktadır. 

4. 752 nci fasla taîısisat konmamıştır. Bâzı fakültenin arazi üzerinde yaptıkları tatbikat ve 
araştırmalarda vasıtai nakliyeye ihtiyaçları aşikârdır. 

Bu fasla iki aded cip alınması için 85 000 liranın vaz 'mı teklif etmekteyiz. 

Varidat bütçesinde 3 ncü faslın 1, 2, 3, 4 ncü maddesinde 940 000 lira tutarında varidat tezayü-
dü tesbit edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversite bütçesinin tekliflerimizle birlikte kabulünü Yüksek Encümene arz 
ederiz. 

Raportörler 
Antalya Denizli Diyarbakır Diyarbakır 

Kenan Akmantar Mehmet Karasan * Halil Turgut M. Hüsrev Ünal 

Edirne Sivas 
Mükerrem Sarol T. Feyzioğlu 

Bulunmadı 

(S , Sayısı: 47) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. 31. 31. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/464 
Karar No: 49 

10.11.1960 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1960 yılı büt
çesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 30 . XI . 1959. tarihli ve 71 -1014/2929 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası encü
menimize havale edilmiş olmakla Maarif Vekili, 
Üniversite Rektör ve Dekanları ile Maliye Vekâ
leti mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Üniversitenin 1960 yılı bütçesini encümenimiz 
namına tetkik eden raportörlerimizin hazırladık
ları rapor mütalâa edildikten ve Üniversitenin 
faaliyet sahasına giren mevzular üzerinde Rek
tör ve dekanlar tarafından verilen izahat dinlen
dikten sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tet
kikine geçilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1960 yılı büt
çesi, masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işa
retli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle 7 787 354 
lira fazlalıkla 25 004 388 ve yatırım kısmını teş
kil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise yine 
10 032 353 lira fazlasiyle 32 432 388 lira ki ce
man 57 436 776 lira olarak Hükümetçe ihzar ve 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan tet-
kikat neticesinde fasıl ve maddelere mevzu tah
sisatın hizmetlerin ifasına kâfi geleceği kanaati
ne varılarak Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cet
velin fasıl ve maddeleri üzerinde yapılan incele
me sonunda Elektrik Fakültesinde monte edilmiş 
olan birinci kısım analizörün, hazır bulunan ikin
ci kısmının satmalma bedeli ile nakliye masrafı 
k;arşılığı olarak 751 nci satınalmaeak makina, 
alet ve malzemeler faslının 15 nci Elektrik Fa
kültesi maddesine 350 000 liranın ilâvesi muva
fık görülmüş ve bu suretle (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu da 7 778 000 lira olarak encümenimizce 
kabul edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe 

Üniversitenin 1960 yılı varidatını gösteren 
(B) işaretli cetvel yekûnu, 23 892 387 lirası umu
mi bütçeden ayrılan tahsisattan ve mütebakisi 
kendi gelir kaynaklariyle eski yıllardan devre
den nakit mevcudundan terekkübetmek üzere 
32 432 388 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tek
lif edilmiş bulunmaktadır. 

(A/2) işaretli cetvelde yapılan zammın karşı
lığı olan rakam (B) işaretli cetvelin 5 nci eski 
yıllardan devreden nakit faslına aksettirilmek 
suretiyle cetvel yekûnu 32 782 388 lira olarak 
encümenimizce tes'bit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın'birinci ve ikinci maddeleri, metin
lerinde yapılan rakam değişiklikleriyle ve müte
akip maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

istanbul Teknik Üniversitesinin 1960 yılı 
bütçe kanunu lâyihası merbutatı bulunan cetvel
lerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 

H. îmre 

Mazbata Muharriri 
izmir 

B. Bilyin 
Antalya 

K. Akmantar 

Balıkesir 
M. II. Timurtaş 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
H. Z. Tigrel 

Edirne 
M. Sarol 
Gazianteb 

E. Cenanı 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Kâtip 
Diyarbakır 
31. H. Ünal 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bolu 
N. Tütüncüoğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

Denizli 
31. Karasan 

Diyarbakır 
// . Turgut 
Eskişehir 

31. Başkurt 
İsparta 

T. Tığlı 

(S. Sayısı; 47) 
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İstanbul 

İV. Kırşan 
Kastamonu 
N. Batur 
Kayseri 

0. Kavuncu 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Kars 
B. öcal 

Kastamonu 
M. tslâmoğlu 

Kırşehir 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Yalçın 
Konya 

H. ölçmen 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

R;ze 
II. Agun 

Siird 
B. Er dm 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Nevşehir 
N. önder 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Siird Sinob 
M. D. Süalp ö. özen 

Yozgad 
T. Alpay 

(S. Sayısı: 47) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF! I 

1960 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi bütçe 
kanunu lâyihası 

r I 
MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 

1960 bütçe yılı yatınmlar dışında kalan mas
raflar- için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildi £ i üzere 25 004 388 lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 7 428 000 lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1960 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 32 432 388 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1960 bütçe yılında elde edilecek varidat 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversite
sinin '6(ı. VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun li) ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

36Ö!) 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
yihası ile, Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

k" I 
MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversite

since (fc'.ecek yıllara geçici yüklenmelere giriş-
/-îneye yetki veren kanunlar, bağlı (O) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . VII. 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçlan faslmda-
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgıii oldukları hizmet fasıllarından bu faa- | 

(S. Sayısı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1960 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi bütçe 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1960 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan mas
raf lan için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 25 004 388 lira ve yatırım mas
rafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 7 778 000 lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1960 bütçe yılı masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 32 782 388 lira olarak tahmin edilmiştir. 

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. 

:47> 
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IIÜ. 

la Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan 
ödenir. 

19iS - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göte zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1960 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden ve
ya 3 - 6 ncı kısım fasılları ile yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mar; 1960 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 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
üf, Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili 

Devlet Vekili 
/. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili ve 

Bas - Yay. ve Turz. V. V. 
H. Şaman 

Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

îmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

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 

İkinci kısım 
rnasra 

I - Maaşlar 
Maaşlar 
Rektörlük 

, - Personel 
\fları 

ve ücretler 

înşaat Fakültesi 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Teknik Okulu 
Açık maaşı 

Ücretler 
Rektörlük 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

înşaat Fakültesi 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

» 
» 
» 
» 

Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlar
la bunlara yardı: 
ücretleri 
Rektörlük 

mcı personelin 

înşaat Fakültesi 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Teknik Okulu 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

114 750 
801 550 
592 025 
834 275 
584 800 
448 375 

1 541 475 
8-075 

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 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

330 000 
1 179 400 

916 800 
1 347 600 

845 400 
712 800 

2 596 800 
9 600 

7 938 400 

973 800 
1 004 400 

259 200 
1 626 600 

899 400 
663 000 
763 800 

6 190 200 

784 800 

144 000 
327 000 
140 000 
382 500 
272 500 
235 316 
20 000 

1 521 316 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

330 000 
1 179 400 

91ö 800 
1 347 600 

845 400 
712 800 

2 598 800 
9 000 

7 938 400 

973 800 
1 004 400 

259 200 
1 626 600 

899 400 
663 000 
763 800 

6 190 200 

784 800 

144 000 
327 000 
140 (.00 
382 500 
272 500 
235 316 
20 000 

1 521 316 

(S. Sayısı: 47) 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 

11 Rektörlük memurları çocuk 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

20 
30 

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 

7 500 

5 500 

8 500 

4 500 

5-000 

3 000 
5 000 
6 000 

50 000 

5 000 

7 500 

6 000 

10 000 

4 500 

5 000 

3 000 
7 000 
8 000 

56 000 

5 000 

7 500 

6 000 

10 000 

4 500 

5 000 

3 000 
7 000 
8 000 

56 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 4 500 4 500 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kese-

12 
13 
14 
15 

11 
12 

nekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
Rektörlük 
înşaat Fakültesi 

328 350 
59 700 
12 000 
15-000 
60 000 

475 050 

5 395 
2 842 

615 088 
141 186 
48 000 
50 000 
60 000 

914 274 

7 361 
2 842 

615 088 
14i 186 
48 000 
50 000 
60 000 

914 274 

7 361 
2 842 
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id 

F. M. 

13 
14 
15 
16 
17 

219 

12 
13 
14 
15 
16 

Tahsisatın nev'i 

Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
înşaat Fakültesi 
Mimarlık » 
Makina » 
Elektrik » 
Maden » 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

39 155 

174 000 
121 800 
185 000 
99 600 
90 000 

670 400 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

41 121 

196 800 
136 800 
203 000 
122 400 
129 600 

788 600 

kabul edilen 
Lira 

2 842 
2 842 
2 842 
2 842 

19 550 

41 121 

196 800 
136 800 
203 000 
122 400 
129 600 

788 600 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 20 250 29 056 29 056 

223 Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirileceklerin üc
ret ve harcırahlariyle başka 
masrafları 120 000 110 000 110 000 

224 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

4936 sayılı Üniversiteler 
nununun i 55 nci maddesi 
ğince verilecek ücretler 
Rektörlük 
înşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

Fakültesi 
» 
» 
» 

Ka-
gere-

Fasıl yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

0 
80 000 
2 500 

45 000 
40 000 
40 000 

207 500 

12 385 880 

30 000 
120 000 
10 000 
75 000 
60 000 
60 000 

355 000 

18 733 267 

30 000 
120 000 
10 000 
75 000 
60 000 
60 000 

355 000 

18 733 267 

•i S. Sayısı : 47 ) 
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M. Tahsisatın nevi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları 

Büro masrafları 
11 Rektörlük kırtasiye 
12 İnşaat Fakültesi kırtasiye 
13 Mimarlık Fakültesi kırtasiye 
14 Makina Fakültesi kırtasiye 
15 Elektrik Fakültesi kırtasiye 
16 Maden Fakültesi kırtasiye 
17 Teknik Okulu kırtasiye 
21 Rektörlük döşeme 
22 İnşaat Fakültesi döşeme 
23 Mimarlık Fakültesi döşeme 
24 Makina Fakültçsi döşeme 
25 Elektrik Fakültesi döşeme 
26 Maden Fakültesi döşeme 
27 Teknik Okulu döşeme 
31 Rektörlük demirbaş 
32 İnşaat Fakültesi demirbaş 
33 Mimarlık Fakültesi demirbaş 
34 Makina Fakültesi demirbaş 
35 Elektrik Fakültesi demirbaş 
36 Maden Fakültesi demirbaş 
37 Teknik Okulu demirbaş 
41 Rektörlük öteberi masrafları 
42 İnşaat Fakültesi öteberi mas

rafları 
43 Mimarlık Fakültesi öteberi 

masrafları 
44 Makina Fakültesi öteberi mas

rafları 
45 Elektrik Fakültesi öteberi 

masrafları 
46 Maden Fakültesi öteberi mas

rafları 
47 Teknik Okulu öteberi masraf

ları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira 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 

5 000 
3 750 
1 500 
3 000 
1 875 
1 875 
7 500 
4 000 
10 000 
3 000 
4 000 
4 000 
25 000 
20 000 
6 250 
10 000 
3 750 
3 750 
5 000 
12 500 
25 000 
S4 000 

7 500 

5 000 
3 750 
1 500 
3 000 
1 875 
1 875 
7 500 
4 000 
10 000 
3 000 
4 000 
4 000 
25 000 
20 000 
ö 250 
10 000 
3 750 
3 750 
5 000 
12 500 
25 000 
84 000 
7 500 

4 500 6 750 6 750 

9 500 50 000 50 000 

6 000 9 000 9 000 

4 500 6 750 6 750 

15 000 22 500 22 500 
100 000 150 000 150 000 
275 200 481 600 481 600 

601 450 978 850 978 850 

(S. Sayısı : 47 ), 
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M. Tahsisatın nev'i 

Basılı kâğıt ve defterler 
11 Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Rektörlük posta ve telgraf 
masrafları 

12 İnşaat Fakültesi posta ve 
telgraf 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 

17 Teknik Okulu posta ve telgraf 
" masrafları 

21 Rektörlük telefon masrafları 
22 İnşaat Fakültesi telefon mas

rafları 
23 Mimarlık Fakültesi telefon 

masrafları 
24 Makina Fakültesi telefon mas

rafları 
25 Elektrik Fakültesi telefon 

masrafları 
26 Maden Fakültesi telefon mas

rafları 
27 Teknik Okulu telefon masraf

ları 

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısı: 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Ilükümetçe Kııcümence 

tahsisatı istenen kabul edifen 
Lira Lira Lira 

8 000 
2 600 
1 500 
2 500 
2 000 
1 500 
7 500 

25 600 

12 000 
3 600 
2 500 
4 000 
3 000 
2 250 
10 000 

37 350 

12 000 
3 GOO 
2 500 
4 000 
3 000 
2 250 
10 000 

37 350 

3 200 5 000 5 000 

750 
750 
800 
750 
750 
60t) 
000 

750 
750 
750 
000 
000 

1 250 

1 250 

1 250 

1 250 

1 500 

2 000 
75 000 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 

2 000 

1 250 

1 250 

1 250 

1 250 

1 500 

2 000 
75 000 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 

2 000 

2 000 5 000 5 000 

64 850 101 500 101 500 
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M. 

10 
21 

22 

23 
• 

24 

25 

26 

27 

41 
, 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Tahsisatın nevi 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Rektörlük muvakkat vazife 
harcırahı 
înşaat ^Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Mimarlık Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Makina Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Elektrik Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Marlen Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 
Teknik Okulu muvakkat vazi
fe harcırahı 
Rektörlük ecnebi memleketler 
harcırahı 
în«aat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Mimarlık Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Makina Fakültesi ecnebi mem
leketi rr harcırahı 
Elektrik Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 
Maden Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 
Teknik Okulu ecnebi memle
ketler harcırahı 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

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 
v 

81 825 

18 750 

1960 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

63 675 

750 

10 937 

7 812 

6 250 

17 812 

6 250 

7 812 

3 906 

10 000 

177 000 

130 000 

177 000 

151 700 

130 000 

25 313 

l. için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

63 675 

750 

10 937 

7 812 

6 250 

17 812 

6 250 

7 812 

3 906 

10 000 

177 000 

130 000 

177 000 

151 700 

130 000 

25 313 
51 Rektörlük ecnebi profesör ve 

uzman harcırah ve sair mas
rafları 0 6 000 6 000 

52 înşaat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair 
masrafları 5 000 10 000 10 000 

53 Mimarlık Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve 
sair masrafları 6 000 10 000 10 000 

54 Makina Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve sair 
masrafları 15 000 25 000 25 000 

(S.. Sayısı.: 47), 
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M. Tahsisatın nev'i 

55 Elektrik Fakültesi ecnebi pro
fesör ve uzman harcırah ve sair 
masrafları 

56 Maden Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzman harcırah ve sair 
masrafları 

72 İnşaat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
sair masrafları 

73 Mimarlık Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve sair masrafları 

74 Makina Fakültesi yurt içi 
araşıtırma ve inceleme harcı
rah ve sair masrafları 

75 Elektrik Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve sair masrafları 

76 Maden Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
sair masrafları 

77 Teknik Okulu yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve sair 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Taşıt masrafları 

71 Taşıt işletme masrafları 
72 Taşıt onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

10 000 12 000 12 000 

15 000 20 000 20 000 

25 000 35 000 35 000 

15 000 22 500 22 500 

25 000 35 000 35 000 

15 000 25 000 25 000 

25 000 35 000 35 000 

10 000 30 000 30 000 

814 150 1 128 042 1 128 042 

6 000 6 000 6 000 

6 000 10 000 10 000 
3 000 9 000 9 000 

9 000 19 000 19 000 

565 550 2 334 417 2 334 417 

İS. Sayısı: 47) 
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M. Tahsisatın nev'i 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetten 

Temsil masrafları 
Muhasebei umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar 

30 G-eriverilecek paralar 
40 Mahkeme hare ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Vergi ve resimler 
Lâboratuvar ve atelyeler işlet
me masrafları 

12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

îneaat Fakültesi Zemin Meka
niği Araştırma Kurumu her 
çeşit masrafları 
Mimarlık Fakültesi Yapı Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
inşaat Fakültesi Su tşleri 
Araştırma Kurumu her çeşit 
masrafları 
Isı Tekniği ve Ekonomisi Araş
tırma Kurumu her çeşit mas
rafları 
UNESCO teknik yardımı ile 
açılan ve idaresi î . T. Ü. ye ve
rilen Sismoloji Enstitüsünün 
her çeşit masrafları 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

7 000 10 000 10 000 

1 000 1 000 1 OCO 
7 500 7 500 7 500 

8 500 8 5C0 8 500 

2 000 2 000 2 OCO 

120 000 
30 000 
330 000 
215 CO0 
150 000 
85 000 

930 000 

130 000 
30 000 
380 000 
250 000 
160 000 
130 000 

1 080 000 

130 000 
30 000 
380 000 
250 000 
160 000 
130 000 

1 080 C00 

7 000 7 000 7 000 

45 OCO 45 000 45 000 

6 000 6 000 6 000 

23 000 23 000 23 000 

70 000 70 000 70 000 
(S. Sayısı:.47) 
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Tahsisatın nevi 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

î. T. Ü. Sivil Havacılık Ensti
tüsünün her çeşit masrafları 40 0C$ 40 000 40 000 
t. T. Ü. Teknik Haberleşme 
Merkezi her çeşit masrafları 40 000 40 000 40 000 
î. T. Ü. Hidroloji Enstitüsü 
her çeşit masrafları 80 000 80 000 80 000 
Motorlar Enstitüsü her çeşit 
masrafları 50 000 50 000 50 000 
Malzeme ve îmal Usulleri 
Enstitüsü her çeşit masrafları 55 000 55 000 55 000 
Türk Gemi Endüstrisini iler
letme Enstitüsü her çeşit mas
rafları 55 000 55 000 55 000 
Pevnelmilel Staiyer öğrenci 
Mübadelesi Türkiye Merkezi 
her çeşit masrafları 10 000 60 000 50 000 
Ci^re Türkiye Merkezi her çe
şit masrafları 2 000 2 000 2 000 
Elektroteknik Kurumu her 
çeşit masraf lan 5 000 7 000 7 000 
Telekomünikasyon Enstitüsü ^ ~ 
her çeşit masrafları 5 000 5 000 5 000 
Ziraat Makinaları Muayene ve 
Araştırma Merkezi her çeşit 
masrafları 20 000 100 000 100 C00 
Türk Otomatik Kontrol Kuru
mu her çeşit masrafları 5 000 5 000 5 000 
Topografya ve Jeoloji kampla
rı her çeşit masrafları 
în saat Fakültesi 
Maden Fakültesi 
Teknik Okulu 

Fasıl yekûnu 

42 000 
30 000 
18 000 

90 000 

50 000 
35 000 
25 000 

110 000 

50 000 
35 GOO 
25 C00 

110 000 

(S. Sayjsı: 47 > 
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M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

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 2 500 0 0 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Yayın masrafları 
Rektörlük satınalma ve abone 
inşaat Fakültesi satınalma ve 
abono 
Mimarlık Fakültesi satınalma 
ve abone 
Makina Fakültesi satınalma ve 
abone 
Elektrik Fakültesi satınalma 
ve abone 
Maden Fakültesi satınalma ve 
abono 
Teknik Okulu satınalma ve 
abone 
Rektörlük başka her çeşit mas
rafları 
İnşaat 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 başka her çeşit 
masrafları 

Fasıl yekuiu 

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 

65 000 

70 000 

45 000 

100 000 

60 000 

60 000 

80 000 

160 000 

180 000 

70 000 

185 000 

120 000 

75 000 

160 000 

1 430 000 

65 000 

70 000 

45 000 

100 000 

60 000 

60 000 

80 000 

160 000 

180 000 

70 000 

185 000 

120 000 

75 000 

160 000 

1 430 000 

(S. Sayın : 47) 
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M. Tahsisatın nev'i 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleektlere 
gönderileceklerin harcırahla-
riyle başka her çeşit masrafları 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 

11 Rektörlük milletlerarası ku
ram ve derneklere katılma payı 9 350 

21 Rektörlük kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 9 000 

22 înşaat Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları 18 000 

23 Mimarlık Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 12 000 

24 Makina ^Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 18 000 

25 Elektrik Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecekle
rin harcırah ve masrafları 12 000 

26 Maden Fakültesi kongre ve 
konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları 12 000 

27 Teknik Okulu kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve masrafları 6 000 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

înşaat 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 

Fakültesi 

Teknik Okulu 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

30 000 
20 000 
40 000 
30 000 
26 000 

1 

146 001 

35 000 
24 000 
45 000 
35 000 
30 000 

1 

169 001 

,35 000 
24 000 
45 00O 
35 000 
30 000 

1 

169 001 

10 700 

12 000 

24 000 

12 000 

24 000 

16 000 

16 000 

10 000 

10 700 

12 000 

24 000 

12 000 

24 000 

16 000 

16 000 

10 000 

Fasıl yekûnu 96 350 124 700 124 700 

(S. Sayısı: 47) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

459 Spor masrafları 
476 Kurslar umumi masrafları 

Dördüncü kısım yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsis atı 
Lira 

17 000 
15 000 

2 943 101 

1960 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
15 000 

3 614 201 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

25 000 
15 000 

3 614 201 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 1 0O0 1 000 1 000 
502 

505 

602 

Eski yıllar borçlan 
10 1955 - 1958 yılları borçları 
20 1928 - 1954 » » 

Fasıl yekunu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekûnu 

1 
1 

2 

1 

1 003 

1 
1 

2 

1 

1 003 

i 
t 

2 

1 

1 003 

Altıncı kısım - Yardımlar 

601 Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardım 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

11 
17 

inşaat Fakültesi 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Teknik Okulu 

Teknik Üniverı 

» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

site ve Teknik 
Okulu Talebe birliklerine yar
dım 
Üniversite Talebe Birliği 
Teknik Okulu Talebe Birliği 

Fasıl yekûnu 

18 000 
12 000 
16 500 
12 000 
7 000 

25 000 

90 500 

4 COO 
2 000 

6 000 

18 000 
12 000 ' 
16 500 
12 000 
7 000 

25 000 

90 500 

4 000 
2 000 

6 000 

18 000 
12 000 
16 500 
12 000 
7 000 

25 000 

90 500 

4 000 
2 000 

6 000 

(j3. Sayısı: 47 ) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

603 Talebe kantinlerine yardım 225 000 225 000 225 000 
TTTT , J - = ' -. • : gr . ı . , ; ' J. •' : ı ı ı, . „ı.ı —n 

Altıncı kısım yekûnu 321500 321500 321500 
= = = = = = rrr,: ',",„.-,. ;„..•;• u x M •••• „•;,„: •••••'„ a 

KISIMLAR YEKÛNU 

ikinci kısım yekûnu 12 385 880 18 733 267 18 733 267 
Üçüncü kısım yekûnu 1 565 550 2 334 417 2 334 417 
Dördüncü kısım yekûnu 2 943 101 3 614 201. 3 614 201 
Beşinci kısım yekûnu 1 003 1 003 1 003 
Altıncı kısım yekûnu 321500 321500 321500 

UMUMÎ YEKÛN 17 217 034 25 004 388 25 004 388 

701 
711 

731 
741 

A/2 - CETVELÎ 

Yatırımlar 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve 
Makina, alet ve 
rımı 

küçük yapılar 
malzeme ona-

İnşaat Fakültesi 
Mimarlık 
Makina 
Elektrik 
Maden 
Teknik Okulu 

» 
» 
» 
> 

Fasıl yekûnu 

250 000 

40 000 
10 000 
85 000 
20 000 
40 000 
15 000 

210 000 
"ıTTnr 

300 000 

45 000 
10 000 

100 000 
23 000 
45 000 
30 000 

253 000 

300 000 

45 000 
10 COO 

100 000 
23 000 
45 000 
30 000 

253 000 

I I - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Arsa bedeli 1 
Bina yapımı 1000 000 

(S. Sayısı : 47) 
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1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nevi Lira Lira Lira 

Özel Kanunu gereğince yapıla
cak Maden Fakültesi binaları 
ile lâboratuvarlarının tesia ve 
inşası 
Satınalmacak makina, alet ve 
malzemeler 

11 Rektörlük 
12 İnşaat Fakültesi 
13 Mimarlık » 
14 Makina » 
15 Elektrik » 
16 Maden » 
17 Teknik Okulu 

Taşıt satmalma 

Fasıl yekûnu 

İma 

Yatırımlar yekûnu 

2 133 000 

40 000 

5 133 001 

1 500 000 

20 000 
410 000 
40 000 
683 000 
480 000 
200 000 
800 000 

2500 000 

170 000 
430 000 
55 000 
720 000 
800 000 
250 000 
400 000 

2 500 000 

170 000 
430 000 
55 000 
720 C00 

1 150 000 
250 000 
400 000 

2 825 000 3 175 000 

7 428 000 7 778 000 

Ift. •»*««*?* 
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B - CETVELİ 

1959 3960 vılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen ftahmin edilen 
Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek tan-
H i a n 4 -

Yatırımlar dışındakiler için 11 733 083 16 464 387 16 114 387 
verilenler 
Yatırımlar için verilenler 5 133 001 7 428 000 7 778 000 

Fasıl yekûnu 

Harçlar, (Kayıt, imtihan ve 
diploma harçları) 
Çeşitli varidat 
Kitap satışından elde edilenler 
Giriş ve sıralama imtihanların
da ilgililerden alınacak ücret
ler 
Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri 
Diğer çeşitli varidat 

16 866 084 

700 000 

200 000, 

0 

500 000 
100 000 

23 892 387 

800 000 

400 000 

300 000 

840 000 
200 000 

23 892 387 

800 000 

400 000 

300 000 

840 000 
200 000 

Fasıl yekûna 800 000 1 740 000 1 740 000 

Bağışlar 1 1 1 
Eski yıllardan devredilen nakit 3 983 950 6 000 000 6 350 COO 

UMUMÎ YEKÛN 22 350 035 32 432 388 32 782 388 

(.S. Sayısı : 47 ) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın 
dayanakları 

Nev'i 

Kanon 

Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

13 . 6 . 1946 4936 Üniversiteler Kanunu 

D - CETVELİ 
G. 

1 

1 

5 

4 
5 

5 

5 

4 
5 
4 

4 
5 

Memuriyetin nev'i A 

Rektörlük Bürosu 

Sökreter (Yabancı dil bilir) 
Sekreter 

Genel Sekreterlik 

Spiker 
Teknisiyen (Radyo bakım) 
Matbaa Memuru 

Satınalma ve Tahakkuk 

Daktilo 
Memur 

Zatişleri Müdürlüğü 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Yazı îşleri Müdürlüğü 

Momur (Yabancı dil bilir) 
Memur 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Momur 
Daktilo 

•> 

Kütüphane Müdürlüğü 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur 

ded 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Ücret 

950 
800 

600 
600 
700 

600 
G00 

050 
700 
600 
450 
400 

800 
600 
700 
600 
300 

* 

700 
600 

1 G. 

4 

5 

4 

1 
5 
4 
2 

2 

3 

6 

Memuriyetin nev'i A 

» 
Daktilo 

• 
Muhasebe Müdürlüğü 

Memur 
» 
» 

» * 

» 
Daktilo-

Merkez Bakım Servisi 

Şef Teknisiyen 
Memur 
Daktilo 
Elektrik Tesisatçısı t 
Telefon Tesisatçısı 
Usta 

» 
» 

Kaloriferci Ustası 
Kaloriferci 

> 

Boyacı ve Badanacı 
Santralci 

» 
Başbahçivan 
Bahçivan 
itfaiyeci 

» 

ded 

1 
1 

1 
1 
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 

Ücret 

400 
400 

050 
800 
700 
600 
noo 
450 
500 

1 250 
450 
450 
800 
300 
600 
450 
350 
250 
600 
350 
300 
250 
500 
400 
350 
400 
350 
400 
400 

(S. Sayısı : 47 ) 
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G. Memuriyetin ner'İ Aded Ücret 

Başhademe 
Hademe 

» 
Beıkçi 

Kapıcı 
Hastabakıcı 
Doktor 
Hastabakıcı 

3 Şoför 

Sismoloji Enstitüsü 

Teknisiyen' (Sismolog taş
rada) 
Teknisiyen (Sismolog mer
kezde) 
Sismolog (Uzman Yar d. Y. 
D. bilir) 
Teknisiyen (Elektrik) 

» (Mekanik) 
» (Harita) 
> 

Desinatör 
Jeolog Yardımcısı 
Sekreter (yabancı dil bilir) 
Memur 
Laborant (Merkezde) 
Hademe (Taşrada) 

» » 
» (Merkezde) 

79 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

22 

Sivil Havaahk Enstitüsü 

1 Şef Teknisiyen 
Teknisiyen 

Memur 

300 
250 
200 
350 
250 
200 
300 
500 
300 
350 
500 

3 1 250 

2 1 250 

1 250 
1 100 
1 100 
800 
700 
700 
400 
700 
700 
450 
250 
200 
250 

1 250 
800 
800 
700 
600 
500 

Tehnİk Haberleşme Merkezi 

10 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

1 Hidrojeoloğ Teknisiyeni 
Teknisiyen 

5 Memur 
» 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Kütüphaneci (Y. dil bilir) 

5 Arşivci 
3 Şoför 

» 
6 Hademe 

14 

Beynelmilel Stajyer ö&ronci 

Mübadelesi Türkiye Merkezi 

5 Memur 1 
1 Teknisiyen 1 
4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 
6 Hademe * 1 

inşaat Fakültesi 

1 Teknisiyen 
Şef Teknisiyen 

33 
2 

Ö. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 Daktilo (Yabancı dil bilir) 1 
6 Hademe 1 

600 
250 

Şef Teknisiyen 
Teknisiyen 

» 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Memur 

» 

1 
2 
4 
1 
1 
1 

1 250 
800 
700 
600 
500 
450 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

1 250 
950 
800 
700 
700 
700 
700 
500 
450 
250 

1 100 
950 
700 
250 

1 250 
1 100 

(S. Sayısı: 47 > 



Gk 

2 
1 

2 

5 
2 

2 

1 
2 

4 
2. 

1 
5 
2 

6 

1 

1 

Memuriyetin nevi 

Yapı Elemanları Teknisiyeni 
Şef Teknisiyen 
Usta 
Baraj Model Teknisiyeni 
Teknisiyen 
Desinatör 
Laborant 
Memur 
Marangoz Ustası 
Makina Ustası 
Duvarcı Ustası 
Kârgir Model Ustası 
Tesisler Teknisiyeni 
Usta 
Modelci 
Usta 
Daktilo (Yabancı Dil Bilir) 
Fotoğrafçı 
Laborant 
Usta 
Teknisiyen 
Memur 
Laborant 
Ozalitçi 
Usta 

» 
Topoğraf 
Laborant 
Usta 
Laborant 
Dağ tıcı 
İşçi 

» 
Hademe 
» 
» 

Bekçi 
» 

Aded 

2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

*2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
5 

. 1 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
4 
6 
1 
3 

112 

Zemin Mekaniği araştırma Kurumu 

Şef Teknisiyen 
Mütehassıs Teknisiyen 

1 
1 

Su î§leri Araştırma Kuruniu 

Lâboratuvar Te&njsiyeni 1 

— c 
Ücret 

1 250 
1 100 

600 
950 
950 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 
600 
600 
500 
500 
600 
400 
500 
450 
400 
400 
350 
350 
300 
300 
250 
200 
250 
200 
250 
250 
200 

, 

1 250 
1 100 

800 

(S. Say 

û — 
G. 

1 

5 
2 

5 
1 

5 
2 

5 
2 
6 

1 

5 
1 
3 
2 

1 
4 

1 

2 

6 

ısı ; 

Memuriyetin nev'i 

Mimarlık Fakültesi 

Teknisiyen 
» 
> 

Memur 
Madelci 
Usta 

» 
Memur 
Renkli Foto 
Mikro Foto 
Memur 
Laborant 

» 
Memur 
Laborant 
İşçi 

.a 

Makina Fakültesi 

Teknisiyen 
Taşıt Operatörü 
Memur 
Makina Ressamı 
Makinist Şoför 
Atelye Şefi 
Usta 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Teknisiyen 
Daktilo (Yabancı Dil Bilir) 
Daktilo 
Modelci 
Proje Ressamı 
Ressam 
Laborant 

> 

Hademe 

£7) 

Aded 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

29 
'===-

27 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
8 
1 
5 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
7 
6 
6 

Ücret 

1 250 
950 
800 
800 
700 
700 
700 
600 
950 
950 
800 
500 
400 
700 
350 
400 

1 250 
950 
950 

1 100 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
350 
500 
300 
450 
950 
700 
500 
350 
300 
250 
250 
200 



T. 

5 
2 
5 
6 

3 
2 
1 

2 
1 

5 

1 

2 

r-l 

5 
1 

5 
1 
5 

r-i 

5 
1 
2 

Memuriyetin nev'i 

Memur 
Makinist 
Memur 
îşçi 

Bekçi 
G-ece Bekçisi 
Şoför 
Usta 
Kazan Şef Teknisiyeni 
Klima Şef Teknisiyeni 
Kaynakçı Ustası 
Ziraat teknisiyeni 
Ziraat Makinalan Atelye 
Şefi 
Ziraat Makinisti 
Döküm Teknisiyeni 
Oto Tamir TekrAsiyeni 
Kaynakçı Teknisûyeni 
Memur 

» 
Ressam 

» 
Tornacı Ustabaşısı 
Tesviyeci Ustası 
Ustabaşı 
- .- > 
öğrenci Staj işleri Şefi 
Memur 
Hassas Aletler Teknisiyeni 
Kazan Teknisiyeni 
Dizel Teknisiveni 
Motolografi Teknisiyeni 
Su Türbünleri Teknisiyeni 
Gemi Model Teknisiyeni 
Tekstil Teknisiyeni 
Ziraat Aletleri Teknisiyeni 
Memur 
Tezgâh Atelye Şefi 
Memur 
Ziraat Makinalan Teknisi
yeni 
Memur 
Benzin Teknisiyeni 
Usta 

Aded 

4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1.50 

— 34 — 
Ücret 

300 
400 
500 
300 
250 
250 
250 
350 
600 
800 
800 
500 
800 

700 
600 
800 
800 
800 
700 
600 

1 100 
950 
950 
950 
950 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
600 

600 
500 
700 
800 

(S. Say 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

İsi Tekniği ve Ekonomisi Araştırma Kurumu 

1 

1 

4 

1 
2 
2 

6 

1 

4 
1 
2 

6 

Teknisiyen 
Proje Ressamı 
Teknisiyen 

* 
Motorlar Enstitüsü 

Teknisiyen 
Proje Ressamı 
Daktilo (Yabancı Dil Bi
lir) 
Atelye Şefi 
Usta 
Laborant 

> 
ÎŞÇİ 
> 

1 
1 
1 

3 

1 
1 

1 

2 
o 3 
1 
1 
4 
2 

16 

1 250 
1 100 

950 

1 250 
800 

600 

600 
500 
400 
350 
300 
250 

Malzeme ve İmal Usulleri Enstitüsü 

Teknisiyen 
Proje Ressamı 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Atelye Şefi 
Usta 
Laborant 

» 
İŞÇİ 

» 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 

15 

1 250 
800 
600 
600 
500 
400 
350 
300 
250 

Türk Gemi Endüstrisini İlerletme Enstitüsü 

1 
4 
1 
2 

Teknisiyen 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Atelye Şefi 
Usta 

» 

ısı : 47 ) 

1 
1 
1 
1 
o o 

1 250 
600 
600 
600 
500 



"I 

6 

1 
6 

1 

1 

5 
4 

5 

2 

5 

Memuriyetin nev'i 

Laborant 
» 

îşçi 
» 
» 

Ziraat Makinaları Muayene ve 
Merkezi 

Sekreter (Yabancı dil bilir) 
Bekçi 
Hademe 
Ressam 
Ziraat Makinaları Operatörü 

» » » 
Ziraat Makinaları Teknisi
yeni 
Hassas Âletler uzmanı 
Tornacı Teknisiyeni 
Tesviyeci Teknisiyeni 
Kaynalkçı Teknisiyeni 

Elektrik Fakültesi 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Harita Ressamı 
Ressam 
Bakım Şefi 
Memur 
Daktilo (Yafbancı dil bilir) 

» 
MemuT 

» 
Laborant 

» 
» 

Usta 
Laborant 
Usta 
Memur 

Aded 

1 
1 
i 
4 
2 

16 
• • 

Araşfo 

1 
3 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
I 

15 

26 
13 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
6 
1 
4 
2 

— 3 5 -
Ücret 

400 
350 
400 
300 
250 

rma 

1 100 
400 
300 

1 250 
950 
950 

1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 

1 250 
800 
700 
600 
800 
700 
800 
500 
600 
700 
500 
700 
600 
600 
500 
450 
450 
400 
350 

( S . Sayı 

G. 

2 

5 
2 
6 

4 

5 

1 

4 

5 

2 

6 

3 
6 

. 

Memuriyetin nev'i A 

Laborant 
» 
* 
» 
» 

Memur 
Laborant 
Hademe 

Bekçi 

Cigre Türkiye Merkezi 

Daktilo (Yabanci dil bilir) 

Elektroteknik Kurumu 

Memur 

Maden Fakültesi 

Teknisiyen 
Şef Teknisiyen 
Teknisiyen 

> 

Haritacı (Desinatör) 
Sürveyan 
Ressam 
AteJye şefi 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 

> 
Memur 

» 
Usta 

* 
Laborant 

» 
Dağıtıcı 
îşçi 

> 
Şoför 
Hademe 

» 

ı» : 47; > 

ded 

12 
3 
2 
2 
4 
1 
7 
2 
3 
2 

113 

1 

1 

16 
4 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
3 

14 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
7 

87 

Ücret 

350 
400 
300 
250 
250 
600 
200 
250 
200 
250 

700 

700 

İ 250 
1 100 

950 
700 
500 
800 
600 
700 
700 
600 
500 
500 
400 
600 
400 
350 
300 
250 
250 
200 
450 
250 
200 



Q. Memuriyetin nev'i 

Teknik Okulu 

1 Şeü teknisiyen 
Marangozhane Şef Teknisi
yeni 
Duvarcılık Şef Teknisiyeni 
Talaş Kaldırma Şef Teknisi
yeni 
Kuvvet Makinaları Teknisi
yeni 
Teknisiyen 
Kaynak Teknisiyeni 
Teknisiyen 

Desinatör 
2 Usta 

Laborant 

5 Memur 
3 Hastabakıcı 
4 Daktilo 

» (Yabancı dil bilir) 
2 Kaloriferci 
3 Şoför 
6 Bashademe 

- 36 -
Aded Ücret j G. 

4 1 250 

1 1 250 
1 1 250 

1 1 100 

1 100 
1 100 
1 100 
950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
600 
500 
450 
400 
700 
450 
500 
700 
700 
500 
250 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Gece Bekçisi • 
Hademe 

» 
Balıçivan 

6 işçi 
2 Usta 

» 
1 Kimya Lâboratuvarı Şef 

Teknisiyeni 
Tosviyehane Şef Teknisiyeni 
Bobinaj ve Motor Atelye 
Şepı Teknisiyeni 
Dökümhane Şef Teknisiyeni 
Merkez Bakım Şef Teknisi
yeni 
Elektrik Teknisiyeni 
Döküm Teknisiyeni 
Sıhhi Tesisat Teknisiyeni 
Telefon Teknisiyeni 

2 Laborant 
5 Ambar Memuru 
3 Santralci 
6 İtfaiyeci 

Bashademe 
Kapıcı 
Dağıtıcı 
î§çi 

4 
10 
11 
1 
3 
2 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

250 
200 
250 
250 
250 
500 
400 

1 250 
1 250 

1 250 
1 250 

1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
600 

600 
450 
350 
350 
300 
250 

109 

(S, Saîyısi; 47), 



F. 

203 
2U4 

M. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

- 3 7 — 
E - CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı profesör ve uzmanlarla 
bunlara yardımcı personelin ücretleri 
Rektörlük 
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 bmalariyle lâ-
boratuvarlarmın inşa ve tesisi hak
kındaki 6034 sayılı Kanuna ek Ka
nun. 

(S. Sayısı: 47) 
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L - CETVEÜ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

înşaat Fakültesi 

A) Öğretim Üyesi 
5 Profesör 
7 Doçent 

2 Profesör 
3 » 

B) öğretim Yardımcıları 

9 Asistan 
10 » 

Elektrik Fakültesi 

A) öğretim Üyesi 

6 Doçent 
7 » 

B) öğretim Yardımcıları 

8 Asistan 
9 » 

10 » 

Maden Fakültesi 

A) öğretim Üyesi 

2 Profesör 
3 »• 

1 1 100 
6 800 

B) Öğretim Yardımcıları 

10 Asistan 18 500 

Mimarlık Fakültesi 

A) öğretim Üyesi 

2 1 750 
2 1 500 

5 600 
5 500 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

B) öğretim Yardımcıları 

7 Asistan 

9 
10 

Teknik Okulu 

A) öğretim Üyeleri 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Öğretmen 

» 

i?,) öğretim Yardımcıları 

800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
r/00 
«"Î00 
500 

4 
10 

3 
4 

11 

1 
2 

950 
800 

700 
600 
500 

1 750 
1 500 

7 
9 

10 
11 
8 
7 
8 

12 
11 
11 

öğretmen Yardımcısı 
» s> 
» » 
» » 

Atelye öğretmeni 
Okutman 
Uzman 

• 

C) Memurlar 

Büro Memuru 
Hesap Memuru 
Şube Kâtibi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ı . 
1 
1 

800 
600 
500 
450 
700 
SOO 
700 

400 
450 
450 

( & Sayısı: 47) 
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R - CETVELİ 
(Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr kanuna bağlı (R) işaretli cetveldeki for

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 arattırma ve inceleme harcırah ve masrafları 
Araştırma ve inceleme maksadiyle yapılacak seyahatlerde öğrencilere muayyen tarifeli vasıta

larda ikinci mevki bilet ücreti ve gayrimuayyeıı 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 için alınan 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 Resmi 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 
P>üro. posta, telgraf ve telefon, yayın, araştırma ve inceleme masrafları, öğretimi ilgilendiren 

malzemelerin satmalmması, 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. 

t 

Fasıl 432 — Beynelmilel staj iyer 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 imtihanlarını yapacaklarına verilecek ücretler çle bu tertipten ödenir. 

Fasıl 438 - Madde 12 - 16 - 17 — Topografya ve jeoloji arazi kampları her çeşit masrafları 
Kampta vazifeli öğretim üye ve yardımeılariyle 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 2 1 - 2 7 — Yayın masrafları 
öğrenci seçme kâğıtlarının inceleme ücretleri ile diploma baskı ve yazdırma ücreti, senato karar-

lariyle üye davetiye kartları ve kılavuz, yönetmelikle benzerlerinin baskı ücretleri de bu tertipten 
ödenir. 

( S . Sayısı : . 47 > 
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Fasıl 459 — Spor masrafları 

Her nevi beden terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilerin yoliuklariyle, 
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 
stacl, 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

lar 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 makinalarmm onarımı. 

Fasıl 751 - Madde 1 1 - 1 7 — Satmalmacak makina, alet ve malzemeler 
Rektörlük ve fakültelere bağlı konferans salonu, kürsü, lâboratuvar, atelye, dershane, resimha-

ne, proje salonu ve odalarına gerekli ve öğretimle ilgili her türlü cihaz, makina, alât ve edevat, mo
tor ve benzerleri, dershane sıraları, proje masaları, ortelâj, tabure, her çeşit alât muhafaza dolap 
ve vitrinleri, alât muhafaza örtüleri, yazı tahtası, kütüphane ve aparet ile benzerlerinin ve bu yer
ler için öğretimle 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 
montaj masrafları faslın ilgili maddelerinden ödenir. 

v 
( S . Sayısı: 4 7 ) 
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Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1959 yılına ait kadrolar İstanbul Teknik 

Üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

(Vekiller Heyetinin 6 . IV . 1959 tarih ve 4/11440 sayılı karariyle) 

F. M. 

203 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler üc
reti 

>. . , . - •> . 

Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 

Merkez proje ve kontrol bü
rosu şefi (Yüksek mühendis 
veya mimar) 
Yüksek mimar 
Yüksek mühendis 

» » 
Başsürveyan 
Sürveyan 
Ressam 
Sekreter 
Daktilo 

(Statikçi) 
(Tesisatçı) 

(D 

Yekûn 

Maden Fakültesi 

Yüksek mühendis 
» » 

Yüksek mimar 
Sürveyan 

(Statikçi) 
(Tesisatçı) 

Yekûn 

Aded 

1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

13 

1 
1 
1 
3 

6 

Beheri 
Lira K. 

-. -. 

1 750 
1 750 
1 750 
1 750 
1 500 
1 100 

950 
700 
500 

1 750 
1 750 
1 750 
1 100 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira K. 

. ' : , ' ' • • • • • 

21 000 
84 000 
21 000 
42 000 
18 000 
13 200 
11 400 
8 400 
6 000 

225 000 

21 000 
21 000 
21 000 
39 600 

102 600 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

Sondaj tekniği uzmanı (Ba
rem dışı) (2) 1 750 12 21000 

(1) Bu kadroda çalıştırılacaklardan mühendis veya mimar olmıyanlara 1 250 liradan fazla ücret 
verilemez. 

(2) Bu kadroda çalıştırılacaklardan 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ta-
dadedilenlerden bulunmıyanlara 1 250 liradan fazla ücret verilemez. 
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R M. Tahsisat m nev'i Memuriyetin nev'i 

Ilizmet 
Beheri müddeti Tutarı 

Aded Lira K. Ay Lira K. 

Sismoloji Enstitüsü 

Sismolog mühendis (Barem 
dışı) 
Sismolog mühendis (Barem 
dışı) 

Yekûn 

1 1 750 

1 1 500 

2 21 000 

12 18 000 

39 000 

Ziraat makinaları muayene ve araştırma merkezi 

Tahrik şubesi uzmanı (Yük
sek mühendis) (Barem dışı) 
Muayene şubesi uzmanı (Yük
sek mühendis) (Barem dışı) 
ölçü tekniği şubesi uzmanı 
(Yüksek mühendis) (Barem 
dışı) 
Elektrik yüksek mühendisi 
Ziraat mühendisi 

Yekûn 

1 750 

1 750 

12 

12 

2 000 

2 000 

1 
1 
1 

5 

1 750 
1 750 
1 750 

12 
12 
12 

21 000 
21 000 
2\ 000 

105 000 

Kurslar 

Hidrojeoloji Enstitüsü 

Kurs öğretmeni (Barem içi) 10 800 

Elektrik Fakültesi 

Gece kursu öğretmeni (Ba
rem içi) 15 800 

72 000 

12 144 000 

Makina Fakültesi 

Gece kaynak kursu öğret
meni (Barem içi) 
Gece motor kursu öğretme
ni (Barem içi) 

Yekûn 

4 

4 

8 

800 

800 

12 

12 

38 400 

38 400 

76 800 

( S . Sayısı : 47) 
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Bütçe Kanununun 4 ncü maddesi gereğince hazırlanan 1959 yılına ait kadrolar İstanbul Teknik 

Üniversitesi (E) cetveline dâhil geçici hizmetliler 

F. M. 

(Vekiller Heyetinin 6 . IV . 1959 tarih ve 4/11440 sayılı karariyle) 

Tahsisatın nev'i 

204 Yabancı profesör ve uzmanlarla bunlara yardımcı personelin ücreti 

Kadronun adı 
Aylık Müddet Yıllığı Primi Yekûn 

Sayı Lira (Ay) Lira Lira Lira 

11 

Profesör veya uzman 

Rektörlük (Sismoloji Enstitüsü) 

3 000 
3 000 

Yekûn 

12 
12 

36 000 
21 000 

26 568 
15 498 

62 568 
36 498 

57 000 42 066 99 066 

12 

Profesör veya uzman 
» » » 

inşaat Fakültesi 

2 3 000 
1 3 000 

12 
8 

72 000 
24 000 

53 136 
17 712 

125 136 
41 712 

Yekûn 96 000 70 848 166 849 

13 

Profesör 
» 

Uzman 

Mimarlık Fakültesi 

3 
1 
1 
1 

3 000 
1 250 
2 000 
1 000 

3 
12 
12 
12 

27 000 
15 000 
24 000 
12 000 

19 926 
11 070 
17"700 
8 868 

46 926 
26 070 
41 700 
20 868 

Yekûn 78 000 57 564 135 564 

14 
Profesör veya uzman 

» » » 
» » » 
» » > 

T. C. Tâbiiyetinde Yb. 
dımcısı 
T. C. Tâbiiyetinde Yb. 
dımcısı 
T. C. Tâbiiyetinde Yb. 
dımcısı 

Uz. 
Uz. 

Uz. 

Makina Fakültesi 

Yar-

Yar-

Yar-

is. 

2 
6 
1 
1 

1 

1 

4 
Sayışa 

3 000 
3 000 
1 500 
1 250 

1 100 

950 

800 
:47)i 

12 
4 
12 
12 

12 

9 

12 

72 000 
72 000 
18 000 
15 000 

13 200 

8 550 

38 400 

53 136 
53 136 
13 284 
11 067 

_ 

_ 

— 

125 136 
125 136 
31 284 
26 067 

13 200 

8 550 

38 400 



F. M. 
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Tahsisatın nev'i 

Kadronun adı 

Teknik yardım fonundan davet 
edilecek Prof. veya Uzman (3) 

Aylık Müddet Yıllığı Primi Yekûn 
Sayı Lira (Ay) Lira Lira Lira 

Yekûn 16 

8 100 5 977 14 077 

245 250 136 600 381 850 

15 Elektrik Fakültesi 

Profesör veya uzman 
» » > 
» » » 
» » » 
» » » 

Profesör veya uzman yardımcısı 
(T. C. Tâbiiyetinde olabilir.) 
Profesör veya uzman yardımcısı 
(T. C. Tâbiiyetinde olabilir.) 
Profesör veya uzman yardımcısı 
(T. C. Tâbiiyetinde olabilir.) 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 
1 

1 

1 

1 

9 

3 000 
3 000 
2 500 
2 000 
675 

1 100 

950 

800 

12 
4 
12 
12 
12 

12 

12 

12 

36 000 
12 000 
60 000 
24 000 
8 100 

13 200 

11 400 

9 600 

174 300 

26 568 
8 856 
44 280 
17 712 

— 

.__ 

— 

97 416 

62 586 
20 856 
104 280 
41 712 
8 100 

13 200 

11 400 

9 600 

271 716 

16 

Ord. Prof. 
Profesör 
Uzman 

»» 
Prof. veya uzman yardımcısı (T. 
C. Tâbiiyetinde olabilir.) 

Yekûn 

Maden Fakültesi 
3 3 000 
2 3 000 
1 1 800 
1 1 350 

4 
12 • 
12 
9 

36 000 
72 000 
21 600 
12 150 

26 568 
53 136 
15 941 
8 967 

62 568 
125 136 
37 541 
21 117 

1 1 500 12 18 000 18 000 

195 750 104 612 300 362 

17 

Uzman 

Teknik Okulu 

2 700 12 16 800 16 800 

(3) 6114 sayılı Kanun gereğince Birleşmiş Milletler Teknik Yardım Fonu ile Unesco vasıta* 
siyle getirtilecek uzamnın resmî tatil günleri çıkarıldıktan sonra günde 23 T. L, yevmiye ile bir sene
lik tutarı, 
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Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası (1/455) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1012/2927 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan Ankara 
Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunuduğu-
nu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

1960 YILI MASRAF BÜTÇESİ ESBABI MUCİBESÎ 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı bütçe lâyihasının tetkikinden de anlaşılacağı üzere bu yıl sarfiyatı 
yatırımlar da dâhil olduğu halde 45 009 254 lira olarak bağlanmıştır. Bu miktar geçen seneye na
zaran 13 592 956 lira bir artış arz etmekte ise de; hakiki artış 7244 sayılı Kanunla 1959 yılı maaş 
ve ücretlerine yapılan % 100 zam tutarı olan 5 846 866 lira tenzil edildikten sonra hakiki artış 
7 746 090 liradan ibaret bulunmaktadır. 

P. M. 

201 Maaşlar •. 
Bu faslın muhtelif maddelerinde görülen 5 592 216 lira artış 7244 sayılı Kanunla yapı-» 
lan % 100 zam ve 7221 sayılı^Teşkilât Kanunu ile alman ve (L) cetvelinde bulunan bâzı 
kadroların serbest bırakılmasından hâsıl olmuştur. Ancak, bu artıştan 4 042 466 lirası 
1959 yılına aidolduğundan mezkûr yıla ilâve edildikte bu yılın maaş faslının hakiki ar
tışı 1 549 750 liradır ki, bu miktardan da 702 000 lirası 7352 sayılı Kanunla Tıp Fakül
tesi için alman 113 Asistana ait bulunmaktadır. 

202 Ücretler : 
Keza bu fasıldaki 2 271 200 liralık artıştan 466 800 lirası yeniden (D) cetveline ilâ- * 
ve olunan ve ekserisi Tıp Fakültesine ait bulunan bâzı kadroların tutarıdır. 1 804 400 
lirası ise 7244 sayılı Kanunla yapılan zam olup 1959 yılı bütçesine ilâvesi gereken mik
tarı ihtiva etmektedir. 

201 20 Açık maaş : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

(S. Saya»: 48) 
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203 Geçici hizmetliler ücreti : 
11 Eektörlük : 

Rektörlüğün (E) cetvelinde bulunan 950 liralık Sürveyan kadrosu kaldırılmış bu suret
le 11 400 lira tasarruf edilmiştir. Ancak 5 500 lira fazlalık 7244 sayılı Kanunla yapı
lan zamdan hâsıl olmuştur. 

15 Tıp Fakültesi: 
Keza Tıp Fakültesinden de 1 100 liralık bir memur kadrosu kaldırılmıştır. Bu suretle 
hem 7244 sayılı Kanunla yapılan zam karşılanmış ve hem de 600 lira tasarruf edilmiştir. 

204 Ecnebi Profesör ve Uzmanlar ücreti : 
Bu fasim muhtelif maddelerindeki 251 873 lira artış bâzı profesör, uzman ve okutman 
kadrolarına yapılan zamlardan ve prim farklarından hâsıl olmuştur. 

206 4598 sayılı Kanun mucibince yapılacak zam ve yardımlar ; 
10 Çocuk yardımı : 
20 Doğum yardımı : 
30 ölüm yardımı : 

Bu maddelerdeki tahsisat geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler : 
11 •% 6,5 Emekli keseneği ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları : 
12 % 1 Ek karşılıklar : 
13 Emekli ikramiyesi : 
14 Sandık yönetim masrafları : 

Bu fasılda görülen 1 270 709 lira fazlalık 7244 sayılı Kanunla maaş nispetlerinin ve 
emekli keseneğinin artmış olmasından ve (L) cetvelinden serbest bırakılan kadrolarla 
(D) cetveline yapılan ilâvelerden hâsıl olmuştur. 

15 Diğer ödemeler : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

217 4644 sayılı Kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı : 
11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk Fkaültesi 
15 Tıp Fakültesi 
16 Veteriner Fakültesi \ 
17 Ziraat Fakültesi 
18 İlahiyat Fakültesi 
W9 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek Ünivresite tazminatı : 
Bu faslın muhtelif maddelerindeki 283 800 lira artış (L) cetvelinden serbest bırakılan 
Profesör, Doçent ve asistanların tazminatını teşkil etmektedir. 
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Yurdun içinden ve dışından konferans için getirtileceklerin ücret ve hareırahlariyle 
başka masrafları : 

Lira 

13 Fen Fakültesi 1 000 
14 Hukuk Fakültesi 1 500 
15 Tıp Fakültesi ' 2 000 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 5 000 

9 500 

Devamlı olarak kadroya dâhil edilmiyen Türk ilim adamlarının ve konferans için za
man zaman memleketimize celbedilen yabancı bilginlerin harcırah ve konferans ücret
lerini karşılamak üzere mevcut tahsisata ceman 9 500 lira ilâve edilmiştir. 

Büro masraf lan : 
Kırtasiye, döşeme, demirbaş, öteberi, ayd-nlatma ve ısıtma masraflarını ihtiva eden bu 
faslın muhtelif maddelerine ceman 737 250 lira ilâve edilmiştir. Bu artışın en büyük 
rakamlarını bütçenin alâkalı maddelerinde görüleceği üzere öteberi, aydınlatma ve 
ısıtma maddelerinde müşahede edilmekte olup su, kömür, havagazı ve elektrik fiyat
larında yapılan zamlar dolayısiyle bu artışa zaruret hasıl olmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
Her geçen yıl talebe adedi biraz daha artmaktadır. Bu sebeple fakültelerdeki basılı kâ
ğıt ve defterler kâfi gelmemektedir. Bu ihtiyacı, kâğıt ve baskı ücretlerindeki artışı 
karşılamak için bütün fakültelere ceman 10 750 lira ilâve edilmiştir. 

Posja, telgraf, telefon ücret ve masrafları : ^ 
Bu fasıldaki 4? 250 lira fazlalık artmış bulunan posta, telgraf ve telefon ücretlerini 
karşılamak üzere ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Giyecekler : 
Bu fasılda 81 350 lira bir fazlalık arz etmektedir. Bu fazlalık kumaş, dikiş ve kundura 
fiyatlarındaki artış nazarı itibara alınarak ve her fakültenin müsthadem adedine göre 
elbise, palto, dikiş ve kundura fiyatları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle hesabedilerek 
bütçeye aksettirilmiştir. 

Harcırahlar : 
Bu faslın muhtelif maddelerine ceman 311 489 lira ilâve edilmiştir. 251 615 lirası Üni
versiteler Kanununun 62 nci maddesi mucibince yabancı memleketlere gideceklerin 
harcirahlariyle prim farklarm karşılamak üzere ve 80 lira asli maaşlı bir Profesörün 
yevmiyesi nazcrı itibare alınarak ve altı ay müddetle hesabedilmiştir. 

33-î-282,52 = 12 $ 74,40X180=13.392 Prim 
620 X 12 = 74,40 33,00X180= 5.940 Yevmiye 
74,40 Prim 5.000 Hacirah (gidiş ve dönüş için) 
3300 Yevmiye 

24.332 Bir kontenjan tutarı 
107.40 X 5 

121.660 Beş kontenjan 
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4598 sayılı Kanunla ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları : 
Gerek hastane ve gerök 'kaplıca tedavi ücretlerinin ve gerekse ilâç bedellerinin artmış 
olması 1959 yılı .'bütçesindeki tahsisat, hasta memurların ilâç paralarına bile kâfi gel
memektedir. Bu sebeple 1959 yılındaki 15 500 liralık tahsisat bütün fakültelere birer 
miktar ilâve etmeik suretiyle 23 000 liraya çıkarılmıştır, 
Taşıt masrafları : 
Fakültelerdeki motorlu taşıtların büyük bir kısmı Tıp Fakültesine ait*'hasta nakil ara
balarıdır. Bir kışımı da Ziraa Fakültesinin tarlalarda ve talebe tatbikatlarında kulla
nılan vasıtalar teşkil etmektedir. Gerek yağ ve benzin gibi işletme malzeme fiyatla
rının yükselmesi ve gerekse mevcut vesaitin hayli yıpranmış olması sık sık tamirle
rine ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Bu masrafları karşılamak üzere faslın her iki madde
sine (İşletme ve onanım) ceman 15 500 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 
Temsil masrafları : 
Yabancı memleketlerdeki üniversitelerle olan münasebetlerimiz her geçen yıl biraz da
da artmaktadır. Bu sebeple gelen ilim adamlarının ve memleketimizi ziyaret eden 
yabancı büyük Devlet adamlarının zaman, zaman üniversitemize de şeref vermekte
dirler. 1954, yılından 'beri 'bütçeye konulan .7 500 lira ile bu masrafları karşılamak 
imkân olmam aiktadır. 1960 yılı bütçesine 2 500 lira ilâvesiyle 10 000 liraya çıkarılması 
zaruri görülmüştür. 
Geri verilecek paralar : 
Bu faslın tahsisatına 500 lira daha ilâvesiyle 1000 liraya çıkarılmıştır. 
Mahkeme masrafları : 
Üniversitemiz dâvalarını takip ve intacetmek üzere maktuan ve üç taksitte ödenmek 
kaydiyle 3 500 lira ücret verilmek üzere mukavele ile bir avulkat tutulmuştur. İlân 
ve mahkeme (harçlarının mühim bir nispette artmış olması bu fasla da 6 000 liranın 
ilâvesi zaruri görülmüştür. 

Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzeme ile ilgili her çeşit masraflar : 
Fakültelerin kürsü a'dedi her geçen yıl biraz daha artmaktadır. Bununla beraber 
adedi çoğalan ve mevcut enstitülerin, lâboratuvar malzeme ve âletlerinin çoğu ya
bancı memleketlerden satmalmmaktadır. Bedel ve pirim farklarının karşılanabilmesi 
ve mubayaa gücünün artırılabilmesi. için 416 000 lira ilâve edilmişir. 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma 
Ye incelemelerin her çeşit masrafları : 
Talelbe adedi her sene biraz daha artmaktadır. Grup halinde profösör, doçent ve asis
tanlarla beraber sık sık tecrübe istasyonlarında tatbikat yapılmaktadır. Nakil vası
talarının ücretlerinde yapılan zam ve Muvazenei Umumiye Kanunu ile yevmiyelere 
yapılan % 25 zam da nazarı itibara alınmak suretiyle 5 000 lira ilâve edilmiştir. 
Arkeoloji Doğu ve Of ta ve Batı Anadolu Araştırma istasyonlarının her çeşit masraf
ları : 
Protohistorya ve önasya Medeniyetleri kürsüleri de kurulmuştur. Bu sebeple artan 
'kürsü masraflarını 'karşılamak üzere 5 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelerine ilişkin masraflar : 
Tıp Fakültesi hastanelerinden başka hastanelerde bulunan kliniklerin öğretimi ilgi
lendiren masraflar ile yatak (bedeli ve her çeşit masrafları : 
Geçen yılın taüısisatı aynen 1 lira olarak teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı : 48 ) 



12 Hastanelerde doyurulaca'klann yiyecek bedeli ve hastane personelinin umumi mas
rafları : 

Hesabı 

Üç öğün 
yemek yi
yenlerin 

adedi 

Bir öğüıi 
yemek yi
yenlerin 

adedi 

Üç öğün 
yemeğin 

Bir günlüğü 

Bir Öğün 
yemeğin 

Tutarı Müddet 

X 

X 

1 035 
350 

3622,50 
350 

X 

X 

347 
200 

694 
350 

350 200 350 

1 268 900 + 242 900 = 1 510 800 

13 Tıp Fa'kültesi Hastanesi umumi masrafları 
Hasta Beherinin Günlüğü- Müddet 
adedi günlüğü nün tutarı gün Tutarı 

1 159 
1 159 
1 159 

X 
X 
X 

500 
237 
131 

= 5 795 
= 2 747 
= 1 513,30 

X 
X 
X 

365 
365 
365 

= 1 941 475 
= 1 003 407 
= 554 179 

84 000 

Yiyecek 
ilâç 
Müteferriîk masraflar 
Suyun fiyat farkı ö 
zam olunan 

3 583 061 
14 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesi umumi tmasraflan : 

Beher 

Hasta 
adedi 

hastanın 
ıbir 

ıgünlük 
- tutarı 

500 
237 
131 

Günlük 
t u t a n -

f 

Müddet 
gün • Tutarı 

Yiyecek 
İlâç 
Müteferriik masraflar 

200 X 968 X 1 936 X 350 = 677 600 • 
40 000 Beher yatağın 2 000 lira

dan 20 yatağın tesis mas
rafı 

120 000 Isıtma masrafları 
174 000 Aydınlatıma, su ve hava

gazı (*) 

1 011 600 

(S. Sayısın48) 
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(•) Beyanı 

10 000 Elektrik 
2 000 Havagazı 
2 500 Su 

14 500 X 12 Ay = 174 000 

15 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü Hastanesinde duyurulacakların 
yiyecek bedeli ve hastane personelinin umumi masrafları : 

Bir gün-
Bir Personel lüğün 

öğün günlüğü adedi tutarı Gün 

3 350 X 144 = 504 X 350 176 400 
1 200 X 86 = 172 X 350 60 200 

236 600 

Nebraslka «ve New-York üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların »gerektirdiği her çeşit 
masraflar : 

14 Hukuk Fakültesi : 
Anlaşma sona erdiğinden 81 999 lira 'tasarruf ledilmiştir. 

16 Veteriner Fakültesi : 
Geçen yılın 'tahsisatı aynen itefklif edilmiştir. 

17 Ziraat Fakültesi : 
Neibraska Üniversitesiyle yapılan anlaşma 31 Aralık 1960 yılında sona «receğinden bu 
maddedeki tahsisattan 50 000 lira tasarruf edilmiştir. 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi : 
Yapılan anlaşma sona erdiğinden 159 999 lira tasarruf edilmiştir, 

Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları: 
1960 yılı Maliye Enstitüsü faaliyetinin finansmanını karşılamak üzere 1959 malî yılı 
bütçesiyle kabul edilmiş bulunan 20 000 liraya 5 000 lira daha ilâve edilmiştir. 

idari ilimler enstitüsü her çeşit marrafları: 
idari ilimler Enstitüsü, adına rağmen gerçekte idari, siyasi ilimler departmanı halin
dedir. Siyasal bilimlere giriş, Anayasa Hukuku, Sosyal Bilimler Metedolijisi, Sosyoloji, 
Amme idaresi, idare Hukuku, Türk idare Teşkilâtı Tarihi, Devlet idaresi, Kamu oyu 
ve meseleleri, Âmme hürriyetleri, Siyasi partiler, mahallî idareler ve tatbikatı idari 
ameliyeler tahlili, Türkiye'nin sosyal ve etnik bünyesi, siyasi fikirler tarihi, disiplin
lerin öğretimi düzenlenmesi, bu hususlardaki lisans, doktora, öğrencileriyle yapılan bil
cümle pratik çalışma, seminerlerin tertibiyle siyasi ilimler alanındaki meslekdaşlar 
arasında veya bütün memleketteki ilgililer arasında yapılan seminer ve sempozyum
ları düzenlemek hep bu enstitünün görevleri arasındadır. Bu itibarla faaliyet alanı geniş
tir. Bu sebeple geçen seneki tahsisatına 5 000 lira ilâvesi zaruri görülmüştür. 

(S. Sayısı : 48 ) 
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436 Dış münasebetler Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Siyasal Bilgiler Fakültesinin 100 ne a yılını kutlama programı içinde yer alacak olan 
ve 1960 baharında Milletlerarası müıasebetler ve Hukuk haftası tertibedilecektlr. Bu 
sebeple yayınlanacak tebliğler üzerine varılacak sonuçlar ve ayrıca Devletler hukuku 
alanında (Annuairc) yayınlanması da düşünülmektedir. Bu masrafları karşılamak 
için bu fasla da 5 000 lira ilâve edilmiştir. 

437 İskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları : 
İskân ve Şehircilik Enstitüsünün oldukça bir mazisi olmakla beraber gittikçe artan ve 
gelişen faaliyetlerinin icabettirdiği masrafları karşılamak üzere 5 000 liranın ilâvesiyle 
tahsisatı 15 000 liraya çıkarılmıştır. • 

438 Türk İslâm Santiarı Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Kâğıt ve baskı ücretlerinin artmış olması 16 000 lira ile ancak bir iki eser bastırıla-
bilmektedir. Diğer eserlerin de bir an önce bastırılarak talebelerin istifadelerine arz 
edilebilmesi için 19C0 yılı tahsisatı 21 000 liraya çıkarılmıştır. 

439 islâm İlimleri Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Bu enstitünün de tahsisatı aynı mülâhaza ile 12 000 liradan 17 000 liraya çıkarılmıştır. 

440 Tiya'tro Enstitüsü her çeşH masrafla] ı : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edi mistir. 

441 Hitit Araştırma Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edi mistir. 

442 Arkeoloji Enstitüsü her çeşit masraiları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edi mistir. 

443 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Patoloji, mikrobiyoloji, biyo-kimya ve şiruji departmanlarının çok zaruri araştırma 
ve inceleme masraflarını karşılamak için geçen yılın tahsisatına 30 000 liranın ilâvesiyle 
50 000 liraya çıkarılması zaruri görülmüştür. 

444 İktisadi İşletme ve Muhasebe Enstitüsü her çeşit masrafları : 
Kütüphane Arşiv Tesis ve tanzimi araştırma ve ilmî yayın ve tercüme Türkiye Muhasebe 
kongresine katılma ve müteferrik masraflarını karşılamak üzere 1959 yılı tahsisatına 
10 000 liranın ilâvesiyle 20 000 liraya çıkarılmıştır. 

451 Yayın giderleri : 
Fakültelerin satmalma ve abone madleleriyle her çeşit yaym masraflarını ihtiva eden bu 
fasla, yabancı memleketlerden satmalman kitapların prim farklarını karşılamak ve 
adedi çoğalan kürsülerin kitap, meımua satmalma gücünü artırma ve günden güne 
artış kaydeden çalışmaların dünya ilim adamlarına duyurabilmek ve talebeler için yazı
lan ders kitaplarının artan baskı ve kâğıt ücretlerini karşılamak üzere bu fasla ceman 
196 000 lira ilâve edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere • gönderileceklerin harcırah-
lariyle her çeşit masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. . 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar: 
Üç maddeden ibaret bulunan bu fasıldaki tahsisatta geçen yılın aynı olarak teklif 
edilmiştir. 

459 Spor masrafları : 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

CS. Sayışı : .48 ) 
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50i Geçen yıl borçları : 
Bu fasla konulan tahsisat kâfi gelmediğinden senenin ikinci üçüncü ayında hemen 
aktarma teklif edilmektedir. Bu suretle ilgili fasıllann senesi içerisindeki hizmetleri 
karşılamak üzere bütçeye konulmuş bulunan tahsisat azalmaktadır. Bu sebepledir 
ki, geçen yılın tahsisatına 4 000 liranın ilâvesiyle 10 000 liraya çıkarılması zaruri 
görülmüştür. 

502 Eski yıllar borçlan: 
10 1955 - 1958 yılları borçları: 

Geçen yılm«tahsisatından 10 800 lira tenzil edilmiştin 
20 1928 - 1954 yılları borçları: 

Geçen yılın tahsisatı aynen bir lira olarak teklif iedilmıştir. 
505 Hükme bağlı borçlar : 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir* 
601 Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar : 

Bu faslın da 'muhtelif maddelerinde ceman 9 200 lira ilâve edilmiştir. 
002 Ankara Üniversitesi Talebe Birliğine yardım : 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
<>()3 Talebe Kantinine vardım : 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
<>04 Vehbi Koç öğrenci Yurduna yardım : 

Vehbi Koç tarafından yurt binasının lıer iki tarafının kanat inşa etmek suretiyle 
yeniden 78 oda ilâve edilmiştir. Bu odalardan yeniden 108 öğrencinin barınması te
min edilecektir. Ancak beher yatağın tesis masrafı vasati olarak 925 liradan 300 000 
liraya ihtiyaç vardır. Talebe adedinin artmış olması yurdun iç hizmetleri ve masraf 
lan da avın suretle artmış oklusundan yapılmakta olan 10 000 lira yardım kâfi gel
memektedir. Bu yardımın da 30 000 liraya çıkarılması yine inşaat dolayısiyle bozu
lan bahçenin tanzimi ve dâhili tesisatın onarılması için der 30 000 lira ilâvesi sure
tiyle bu faslın tahsisatı 160 000 liraya çıkarılmıştır. 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar : 
Lira 

11 Rektörlük 000 Eektörlüğun işgal etmekte olduğu odaları gay£1 
rikâfi gelmektedir. Yapılacak bölme ve küçük 
tamirlerin masraflarını karşılamak üzere artı
rılmış bulunmaktadır. ,-

12 
14 
16 
17 
î* 
n 

Fen Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
.Veteriner Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
ilahiyat Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

4 000 
35 000 
25 000 
40 000 
28 000 
7 000 

140 000 

Lâboratuvarlar ye bürolarda yapılacak tadilât ve ufak tamirlerle badana, yağlı boya 
gibi hizmetlerin bedellerini karşılamak üzere 140 000 lira ilâve edilmiştir. 

(S. Sayısı: 48 > 
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Satmalına, yapı, tesis ve sermaye tahsisleri : . ,. >, *•' 
Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Enstitüsü bina inşaatı: ' 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Yapı işleri ve tesisler : % 
Bu maddedeki tahsisat geçen seneye nazaran 1 071 000 lira bir fazlalik arz etmek
tedir. 

Lira 

300 000 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin eskimiş bulunan kalorifer kazanla
rının değiştirilmesi için 

200 000 Fen Fakültesinde inşaatı devam etmekte bulunan rasathane binasının ik
mal inşaatı için 

400 000 Tıp Fakültesi kalorifer kazanlarının ve radyatörlerinin değiştinilımesi ve 
tehlike arz eden elektrik tesisatının yeniden yapılması için 

100 000 Veteriner Fakültesi, devam etmekte ve ikmal edilmek üzere bulunan lâ-
boratuvar binasının sıhhi tesisatı için 

100 000 Siyasal Bilgiler Fakültesi : Halen Nafıa Vekâletince yapılmakta olan in
şaat sahası dâhilinde olup evvelce istimlâk edilen parsellerin bedel fiyat
larının tezyidini karşılamak ve yeniden istimlâk edilecek arsa bedellerini 
ödemek üzere. 

1 100 000 

Göz Bankası bina inşaatı için : 
Vehbi Koç tarafından 1 200 000 lira vermek suretiyle yapılmakta olan Göz Bankası 
inşaatının rektörlükçe akdedilen mukavele icabı olarak bu yıl bütçesine 500 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Taşıt satmalma masrafları : 
Lira 

40 000 Eektörlük ; 
Kullanılmakta olan hizmet arabası 1946 modeli olup tamir edilmiyecek 
derecede eskimiş bulunmaktadır. Yeni bir hizmet arabası alınması için 
teklif edilmiştir. 

60 000 Tıp Fakültesi : 
Geçen seneye nazaran hasta adedi artmıştır. 5 sene evvel alınmış bulu
nan bir ambulans ihtiyacı karşılıyamamakta ve sık sik arıza yapmakta 
olduğundan hasta nakline ait hizmet aksamaktadır. Bu sebeple 6Q 000 li
ra 4eklif edilmiştir. 

Satmalmacak maMna alât ve malzemeler. 
Üniversitemiz neşriyatı her geçen yıl biraz daha artmakta ve bu suretle bütçeye ağır 
bir yük tahmil etmektedir. Bu yükü hafifletmek hazırlanan ve sıra beklemekte olan 
eserlerin zamanında basılmasını ve öğrencilerin istifadelerine arz edilebilmesi ve bu işin 
bir elden idaresini sağlamak üzere bir matbaanın kurulmasını zaruri kılmaktadır. Ge
rekli matbaa makiha ve levazımatım satmalmak üzere 1960 yılı bütçesine 750 000 lira-
tahsisat teklif edilmiştir, 

(S. Sayısı: 48) 
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771 Döner sermaye : 
16 Veteriner Fakültesi : 

Bu fakülteye geçen sene verilen 25 000 lira kâfi gelmediğinden sermayesinin 40 00u 
liraya çıkarılması için 15 00Q lira teklif edilmiştir. 

RAPOR 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 57 nci maddesi gereğince Ankara Üniversitesi 1959 yılı 
bütçe tatbikatiyle 1960 yılı bütçe lâyihası tetkik edilmiş ve bu husustaki düşüncelerimiz aşağıda 
ar? edilmiştir : 

I - 1959 yılı bütçe tatbikatı 

1. Ankara Üniversitesi 1959 yılı bütçesi, umumiyet itibariyle, memnunluk verici bir şekil
de tatbik seyri göstermektedir. Kuruluşundan beri Ankara Üniversitesi bütçesinin her yıl or
talama 2 000 C00 lira artmak suretiyle, yatırımlar dâhil, 5 000 000 liradan 31 000 000 liraya çıkmış 
oHası Üniversitemizin, kanunları çerçevesinde, hiznet. ve gayelerinin tahakkukunda başlıca âmildir. 

1958 - 1959 ders yılı itibariyle bütün üniver^te fakültelerine kayıtlı öğrencilerin sayısı 14 728 
di?\ Bunun fakültelere göre tevzi şekli şöyledir : D:l ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 1 578, Fen 
Fakültesi 878, Hukuk Fakültesi 8 413, Tıp Fakültesi 1 145, Veteriner Fakültesi 490, Ziraat 
Fakültesi 1 272, İlahiyat Fakültesi 154 ve Siya »a! Bilgiler Fakültesi 798. 

2. Üniversite personel kadrolarında 7 221 sayılı Kanunla yapılan artışlar, bu sahada öte
den bori hissedilen tıkanıklıkları önlemiş bulun Hıktadır. Tıp Fakültesine ayrıca verilen 113 
asistan kadrosu da bu Fakültenin ihtiyacını mühim mikyasta karşılamıştır. Bu kadroların fahrî 
asistanlara tahsis edilmiş olması ayrı bir ferahM; sebebi sayılmalıdır. 

3. Fakültelerin umumiyetle büro masrafların lan ısıtma aydınlatma ve su ve telefon masraf
larında sonradan vâki olan fiyat artışları dolayı liyle; mevcut tahsisatın kifayetsiz kaldığı an
laşılmaktadır. Bütçenin hazırlanması sırasında tıhmini mümkün olmıyan bu gibi artışların mez
kûr hizmetlerin ifasında müşkülleri muciboldu^ı görülmüştür. Ayrıca kitap ve değeri masraf-
lanyle bir kısım fakültelerin lâboratuvar alet ve malzemelerinin satmalmmasmda, tahsisat ki
fayetsizliğinden, hizmetlerin lâyikı veçhile yapıl nadığı müşahade edilmiştir. Hususiyle Fen Fa
kültesinin, ilmî araştırmalarda lüzumlu yeni Lâboratuvar malzeme ve aletlerini doğrudan döviz 
tahsisatından mahrum bulunması; kota usulü ve gümrüklerde vâki olan gecikmeler ve Gümrük 
Tarifeler Kanununun §0/20 pozisyonunun bahşettiği muafiyetten istifade edilmemesi e dolayısiyle, 
zamanında getirtilmiyen öğretim ve ilmî gelişmelerin yakından takibi bakımından, engellerle kar
şılanmasını mucibol maktadır. 

4. Öğrenci ve personel sayısının ehemmiyetli derecede artmış olması, fakültelerin sınıf ve 
çabsma mahallerinin kifayetsizliğinin açık bir hale getirmiştir. Bunun neticesi olarak fakülteler 
hor sene alacakları öğrenci miktarını kontenjan'ara bağlamakta ve öğretim üyelerinin bir kıs
mına müsait çalışma yerleri tahsis edememektedirler. Bu bakımdan Tıp Fakültesine ait binalarla 
Siyasal -Bilgiler Fakültesinin ek inşaatının Nafıa Vekâletince bir an evvel «tamamlanması ve İla
hiyat Fakültesine ayrı bir bina yapılması ehemmiyetli bir ihtiyacın ifadesi olmaktadır. Bun
dan başka Tıp Fakültesi bir kısım kliniklerinin kalorifer ve elektrik tesisatının ıslah edilmesi, 
daha fazla yer temini zamanında bâzı binalara kat atılması lüzumlu görülmektedir. Göz Ban
kası inşaatının ikmali için bütçeye gerekli talnicatıu konulmuş olmasının yerinde bir tedbir 
olarak z?kretmek isterim. 

(S. Sayısı: 48) 
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II - 1960 yılı bütçe lâyihası 

1. 1960 yılı bütçesi, yatırımlar dâhil 45 009 254 lira olarak tahinin vo tesbit edilmiştir. Bu 
bütçe, geçen seııekine nazaran takriben % 43 nispetinde fazla olarak 13 757 106 lira bir fark 
arz etmektedir. Farkın başlıca sebepleri arasında 7244 sayılı Kanunun gerektirdiği maaş ve üc
retler, yukarda bahsi geçen büro ve inşaat masrafları ve enstitüler için konulan yeni tahsisat 
zikredilebilir. Hükümetimizin takibetmekte olduju istikrar siyaseti karşısında, bütçemizdeki ar
tışın dikkati çekeceği düşünülebilirse de, bütçe tahminlerinin hakjtfri ihtiyaçlar çerçevesinde mâ
kul hatlarda bulunduğuna kaaniim. 

Memleketimizde hayatî ehemmiyeti haiz üniversite öğretiminin aksamaması ve normal seyrini 
takibedebilmesi ve üniversitemize, kanunları çerçevesinde terettübeden vazifelerin lâyikı veçhile 
yerine getirilebilmesi için yeni bütçenin büyük bir hüsnüniyet ile ele alınacağını kabul ediyoruz. 

2. 7244 sayılı Kanunla maaş ve ücretlerde yapılan ehemmiyetli artışlara rağmen üniversite 
tazminatlarının 1946 senesindeki seviyesinde tutulması bu hususta Üniversiteler Kanununun 
güttüğü gayenin bugünkü şartlar dâhilinde tahakkukuna artık imkân kalmadığı söylenilen bir 
haklı mucip sebeplere dayanılarak, diğer bir kınm hâkim ve memur tazminatlarının artırılması 
karşısında üniversitelerin âdeta mağdur durumca kaldığı aşikârdır. Bu itibarla öğretim üye
lerinin asli vazifelerine daha kuvvetle bağlanma'arı, gerek tedrisat gerekse araştırma ve etüdler 
bakımından daha fazla verimli olmaları geçim şartlarının göz önünde bulundurulmasını âmir
d i . Diğer taraftan bâzı profesörlerin üniversiteden ayrılması ve ehliyetli asistan bulunma
sın daki güçlükler, üniversitelerin istikbali bakımından da ehemmiyet arz eder. İzah edilen bu 
durum karşısında üniversite tazminatının artırılmasını istemek bir vazife sayılmalıdır. 

3. Masrafların fazlalığı karşısında tamamen Devlet bütçesine yük olmıyarak üniversitelere 
hususi gelir kaynakları temini yerinde bir hareket olarak görülebilir. Bu mânada, hemen bü
tün medeni memleketlerde olduğu gibi, masrafların bir kısmının üniversite öğretiminden istifa
de edenlere intikal ettirilmesi, yayın satışlarının maliyetten üstün fiyatlara göre yapılması ve 
bağışların teşviki zımmında gayretler sarf edilmesi akla uygun teklifler olarak kabul edilmeli
dir. 

4. Gelir kaynaklarının artırılması imkânları yanında üniversitenin daha rasyonel usullerle bir 
kısım masraflanmn kısılması imkânları bulunduğunu da kabul etmek lâzımdır. Bu mânada bir 
üniversite matbaasının kurulması ilk bir tedbir sayılmalıdır. Gerçekten yaptığımız hesaplara gö
re Ankara Üniversitesinin kitap ve sair neşriyat baskı masrafları yıllık 350 - 400 bin lira arasın
da bulunmaktadır. Bir matbaanın kurulması halinde her sene daha da artmakta olan bu mas
raflardan, mühim bir kısmının tasarruf edileceği ve ayrıca üniversite yayını normal bir seyir 
alacağı ve öğrencilerin kitap endişelerinin bcrta^a" edileceği düşünülebilir. Bunun içindir ki 
matbaa satmalmması maksadiyle 1960 yılı bütçesine 750 000 lira tahsisat konulmuş olmasını çok 
yerinde bir tedbir saymaktayız. 

Ankara Üniversitesi 
Malî Danışmanı 

Prof. Dr. Akif Erginay 

(aSaym;4$), 
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Rapor 
il . / , 1960 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Ankara Üniversitesi kuruluşu üzerinden bir üniversitenin hayatında pek kısa sayılabilecek bir 
zaman geçmiş olmasına rağmen kaydettiği inkişaflar iftiharı mucibolacak kadar büyüktür. Her 
geçen gün Ankara Üniversitesinin gelişmesinde belki bir mikyas taşımaktadır. 

Kısa yılların büyük semerelerini rakamlar daha açık bir dille ifade etmektedirler, 
Öğretim üyeleri kadrosu şöyledir : 

Profesör Doçent Asistan Uzman Okutman 

193 143 

Talebe mevcudu ise : 

552 

Kız 

25 

Erkek 

45 

Yekûn 

1948 -
1953 
1958 • 
1959 

• 1949 
- 1954 
• 1959 
1960 

1 005 
1 226 
2 258 
2 713 

4 991 
6 518 
12 470 
14 325 

5 996 
7 744 
14 728 
17 038 

Baliğ olmaktadır. 
Kuruluş ve tekâmül faaliyetlerini karşılamak için umumi bütçeden yapılan yardımlarda büyük 

miktarlarda tezayüt kaydetmişlerdir. 1950 senesinin 7 401 350 liralık bütçesi mebde alındığında 
1959 yılı tezayüt nispeti % 324,46, 1960 yılında ise % 600 den de fazladır. 

Tetkiklerimiz esnasında talebe adedinin fazlalığından; istiap sıkıntılarından bahsedilmiştir. 
Bina kifayetsizliği mevzuunda umumiyetle üniversitelerimizin bir istimal değişikliği sis

temi bulmalarının lüzumlu olduğuna kaani bulunmaktayız. 
Bilhassa tatbiki olmıyan ilim bölümlerinde başka memleketlerde olduğu gibi bütün gün tedri

sat yaparak öğretim üyelerinden ve dersanelerden daha çok istifade sağlanabileceği kanaatin
deyiz. Bu suretle mevcut talebenin rahat okuyabilmesi imkân dâhiline girebileceği gibi; yeniden ta
lebe. almak imkânı da doğmuş olacaktır. 

Diğer branşlar içinde binaları istimlâk mevzuunda rantabilite araştırmaları tetkika değer bir 
mevzu mahiyetindedir. 

Diğer üniversitelerimizin raporlarında da tebarüz ettirmiş bulunduğumuz gibi öğretim üyele
rinin tazminatı meselesi bu üniversitemizde de ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Uzun yıllar 
evvel tesbit edilmiş bulunan üniversite tazminatını bugünün şartlarına uyrudmanm zaruretini 
ifade etmek isteriz. Tedris, heyetinin köklerini teşkil eden asistan kadrolarında bu keyfiyet 
bilhassa katı bir lüzum ifade etmektedir. Üniversitelerimizin yarını bakımından meselenin taşı
dığı ehemmiyete Yüksek Encümenin nazarları tevcih etmesini ifade etmek isteriz. 

Bektör, dekan, müdür makam tahsisatları da aynı mucip sebeplerle teemmüle değer bir mev
zudur. 

Yukarda bütün tezayüt nispetlerini işaret etmiş bulunduğumuz, Ankara Üniversitesi 1960 
bütçesi üzerinde bâzı tahsisat ilâveleri tekliflerimiz olacaktır. Yüksek Encümenin müsamahasını 
talebettiğimiz teklifleri arz ediyoruz : 

1. 304/27 maddeye 180 000 lira ilâvesi icabetmektedir. Zira Ziraat Fakültesinin telefon san
trali istimlâl miadını doldurduğundan bugün fakülto kendi kürsü ve lâboratuvarlan arasında ve 

(S. Sayısı ; 48) 
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gerekse hariç ile irtibat tesis edemez durumdadır. Bu ihtiyaca encümenimizce ve Büyük Mec
lisçe 1955 yılında 40 000 lira, 1958 yılında 100 000 lira tahsisat verilmiş ise de fiyat değişiklik
leri sebebi ile satmalma mümkün olmadığından tahsisatlar Maliyeye iade edilmiştir. 

Âcil ve zaruri bulunan bir ek tahsisatın kabulünü rica etmekteyiz. 
2. 741/20 Veteriner Fakültesinin yeni inşa edilen binasının havagazı ve su tesislerinin yapıl

ması ve tefrişi için 100 000 liralık bir ilâvenin yerinde olacağı kanaatindeyiz. 
3. 451 nci faslın ehemmiyeti diğer raporlarımızda beyan etmiş bulunmaktayız. Tekrardan 

çekinerek bu fasla 500 000 liralık bir ilâveyi takdirlerinize arz ederiz. 
Varidat bütçesinin 2 nci faslında 650 000 liralık bir artış tesbit edilmiştir. 
Ankara Üniversitesi bütçesinin tekliflerimiz ile birlikte kabulünü Yüksek Encümene arz ede

riz. 

Antalya Denizli Diyarbakır DiyarK'iktı 
K. Akmanlar M. Karasan H. Turgut M. H. Ünal 

Denizli 
M. Karasan 

Edirne 
M. Sarol 

Raportörler 

Diyarbakır 
H. Turgut 

Sivas 
T. Feyzioğlu 
Bulunmadı. 

( S . Sayısi: 48), t_ 



— 16 — 
Bütçe Encümeni mazbatam 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/455 
Karar No. 47 

10.11.1960 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Üniversitsi 1960 malî yılı bütçesi 
hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı İcra 
Vekilleri Heyetince kararlaştrılıp Başvekâletin 
30 . XI . 1959 tarihli ve 71 - 1012/2927 sayılı tez
keresiyle gönderilen kanun lâyihası encümenimi
ze haval& edilmiş olmakla Maarif Vekili, Üniver
site Rektör ve dekanları ile Maliye Vekâleti mü
messilleri hazır olçlukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Üniversitenin 1960 yılı bütçesini encümnimiz 
namına tetkik eden Raportörler Heyetinin ihzar 
etmiş olduğu rapor mütalâa edildikten ve üniver
site camiasına dâhil müesseselerin faaliyet saha
sına giren mevzular üzerinde vâki sualler Maarif 
Vekili, Üniversitje Rektör ve dekanları taraf n-
dan cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve 
maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Ankara Üniversitesinin 1960 yılı yatırım dışı 
masraflarını ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel ye
kûnu geçen y.la nazaran 11 596 956 lira fazla-
siyle 40 891 254 ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise yin& 1 996 000 
lira fazlasiyle 4 118 000 lira olarak Hükümetçe 
tanzim ve teklif edilmiş bulunmakta olup, bu ar
tışın mucip sebebi lâyihan n gerekçesinde her 
fasıl ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah 
dilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesine merbut (A/ l ) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapı
lan tetkikat neticesinde 204 ncü ecnebi profesör 
ve uzmanlar ücreti faslının 15 nci T:p Fakültemi 
maddesine, Ortopedi kiliniğine lüzumu olan iki 
aded teknik uzman kadrolarının ücret ve prim 
karşılıkları olarak n 74 600 ve 18 nci İlahiyat 
Fakültesi maddesine, mevcut uzman ve okutman 
kadrolarında istihdam edilenlerin ücretlerine 
zam yapılması maksadiyle 25 000, 304 ncü posta 
telgraf ve telefon ücret ve masrafları faslının 
27 nci Ziraat Fakültesi telefon masrafları mad
desine mevcut santralin iş görmez halde ol
masından dolayı yeni santralin mubayaa ve te

sis bedeli karşılığı olarak 180 000, 307 nci har
cırahlar faslının 55 nci tıp fakültesi maddesine 
yeniden ortopedi kliniği için getirilecek iki 
teknik uzmanın harcırahı karşılığı olarak 5 000, 
420 nci araştırma, inceleme ve öğretimi ilgi
lendiren malzeme ile ilgili her çeşit masraflar 
faslının. 13 ncü fen fakültesi maddesine, yabancı 
memleketlerden getirtilecek lâboratuvar âlet
lerinin mubayaa ve kur farklarının karşılığı 
olarak 50 000 liranın ilâvesi uygun görülmüş 
ve bu suretle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu da 
encümenim izce 41 225 853 lira olarak tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmını teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin fasıl vo maddeleri üzerinde ya
pılan inceleme sonunda 741 nci yapı işleri ve tesis
ler faslının 20 nci maddesine, Veteriner Fakültesi
nin lâboratuvar, sıhhi tesisat ve dersane sıralarının 
ikmali karşılığı olarak 100 000 liranın ilâvesi uy
gun görülmüş ve bu suretle (A/2) işaretli cet
vel yekûnu da eneümenimizce 4 218 000 lira 
olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Ankara üniversitesinin 1960 yılı varidatı
nı gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu 45 009 254 
lira olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edil
miş olup bu varidatın 41 354 253 lirası umumi 
bütçeden ayrılan tahsisattan ve mütebakisi üni
versitenin kendi gelir kaynaklarından ve ge
cen yıllardan devreden nakit mevcudundan te-
rekkübetm ektedii". 

Masraf ve yatırım tertiplerini ihtiva eden 
(A/ l ) vo (A/2) işaretli cetvellerin muhtelif 
fasıl ve maddelerine yapılan zamların karşılığı 
olan rakamlar (B) işaretli cetvelin 5 nci eski 
yıllardan devreden nakit faslına aksettirilmek 
suretiyle cetvel yekûnu 45 443 853 lira olarak 
eneümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri, me
tinlerinde yapılan rakam değişiklikleri ile ve 
mütaakıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 48 ) 
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Ankara Ünh 

nunu lâyihası, 
birlikte Umumi 

rersitesinin 1960 yılı Bütçe ka-
merbutatı bulunan cetvellerle 
Heyetin tasvibine arz edilmek 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 

" H. tmre 
Kâtip 

Diyarbakır 
M. H. Ünal 

Ankara 

Reisvekili Mazbata M. 
Muğla îzmir 

İV. Özsan, B. Bilgin 

Afyon K. Ankara 
M. Â. Ülgen M. Akpınar 

Antalya 
Söz hakkım mahfuz K. Akmantar 

1. Seçkin 
Artvin 

H. Çeltikçioğlu 
Bolu 

S. Bilir 
Çorum 

Y. Gürsel 
Diyarbakır 

H. Z. Tigrel 

Artvin Balıkesir 
Y. Gümüşel M. H. Timurtaş 

Bolu Çorum 
İV. Tütünciioğlu II. Bulgurlu 

Denizli Denizli 
A. B. Karaca M. Karasan 
Diyarbakır Eskişehir 
H. Turgut M. Başkurt 

Eskişehir 
H. Sezen 

İstanbul 
N. Kırşan 

Kastamonu 
N. Batur 
Kocaeli 

C. Tüzün 
Maraş 

Muhalifim 
E. Soysal 

Rize 
//. Agun 

Siird 
B. Erden 

Tekirdağ 
Z. Eratamat 

Yozgad 
<T. Alpay 

Gazianteb 
E. Cenani 

Giresun 
M. Şener 

Kars^ 
S. Atalay 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 

M. îslâmoğlu 
Konya 

M. Bağrıaçık 
Nevşehir 

N. Önder 

Rize 
M. önal 
Siird 

M. D. Süalp 

\> 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Konya 
H. ölçmen 

Ordu 
A. H. Onat 

Sakarya 
N. Kirişcioğlu 

Sinob 
ö. özen 

Van 
Muhalifim 

JP. Melen 
Zonguldak 
T, öktem 

.(Si Sayısı : 48 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 büt
çe, yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde göşıterilddği üzere 
40 891 253 lir'a ve yatırım masraf lan için de bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 4 i 18 000 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1960 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat bağb 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 45 009 254 
fora olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesince 1960 
bütçe yılinda elde edilecek varidat çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yılında da 
devam olunur. 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesinin 30.VI. 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra Ve
killeri Heyeti karan ile kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu lâyihası ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin aid-
olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
olduMan hizmet fasıllanndan bu fasla Maliye 

\ Vekâletince aktanlacak tahsisattan ödenir. 
İ 1928 - 1958 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebe! Umumiye Kanununun 93 neü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıktan yıl-

„• lan bütçelerinde bulunan borçlar 1960 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı 
kısto fasıllan ile yatırım fasılları bakiyelerinden 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADILl 

Ankara Üniversitesi 1960 yılı bütçe Kanunu 
lâyihası 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1960 büt
çe yılı yatırımlar dışında kalan masraf lan için 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
41 225 853 lira ve yatırım masrafları için "de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 218 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesi 1960 büt
çe yılı masraflarına karşılık olan varidat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
45 443 853 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Lâyihanın 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Lâyihanın 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Lâyihanın 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 46) 
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eski yıllar borçları faslına- Maliye Vekâletince ak
tarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak 
sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1960 tarihin
den itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker t 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekilli 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekli 
II. Erkmen 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlü 

Sanayi Vekili V. 
8. Ataman 

tmar ve îskân Vekild 
M. Berk 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Kırdur 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
, Çalışma Vekili ve 
Bas.-Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
8. Ataman 

B.& 

MADDE 7. — Lâyihanın 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Lâyihanın 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Lâyihanın 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 48} 
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A/ l - CETVELİ 

Tahsisatın nevi 

îkinci kısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Dil ve Tarih ^ Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp * » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı • 
Lira 

122 400 

976 650 
724 625 
631 550 

2 936 125 
741 200 

1 160 000 
292 400 
746 300 

7 000 

8 338 250 

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 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

217 200 

1 650 000' 
1 130 000 

927 600 
5 176 066 
1 246 600 
1-956 400 

440 000 
1 179 600 

7 000 

13 930 466 

250 000 

276 600 
460 200 
190 200 

4 028 700 
360 600 
799 200 
50 400 

178 400 

6 594 300 

48 000 
30 000 

78 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

217 200 

1 650 000 
1 130 000 

927 600 
5 176 066 
1 246 600 
1 956 400 

440 000 
1 179 600 

7 000 

13 930 466 

250 000 

276 600 
460 200 
190 200 

4 028 700 
360 600 
799 200 

50 400 
178 400 

6 594 300 

48 000 
30 000 

78 000 

(S, Sayısı : 48 ) 
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Tahsisatın nev'i 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Dil ve Tarih - oCğrafya Fakül
tesi 
Fen Fakültesi 
Hukuk » 
Tıp » 
Veteriner » 
Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

I I - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gerekince 
yapılacak zam ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Don-um vardımı 
ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

• 

408 353 
369 873 
75 343 

322 341 
24 001 
73 062 

169 362 
126 320 

1 568 655 

92 000 
14 000 
13 000 

119 000 

1960 yılı içim 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

500 000 
320 393 
34 550 

352 294 
46 420 
51 453 

228 468 
175 068 

1 708 646 

92 000 
14 000 
13 000 

119 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

500 000 
320 393 
34 550 

426 894 
46 420 
51 453 

253 468 
175 068 

1 808 246 

-

92 000 
14 000 
13 000 

119 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 8 000 8 000 8 000 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığma*yapıla-
cak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 
% l.ek karşılıklar. 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

519 433 
94 442 
40 000 
40 000 

171 630 . 

865 505 

1 334 109 
205 247 
60 000 

159 980 
171 630 

1 930966 
* 

1 334 109 
205 247 
60 000 

159 980 
171 630 

1 Ö30 966 

(S; Sayısı: 48V 
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M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

11 Rektörlük 
12 Dila ve Tarih - Coğrafya Fa-

5 395 5 395 5 395 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

kültesi 
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 

4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 

12 Dila ve Tarih - Coğrafya Fa-

13 
14 
15 
İ6 
17 
18 
19 

Jiültesi 
Fen 

'Hukuk 
Tıp 
Veteripaer 
Zirâat 

' flâhiy^t 

Fakültesi 

Siyasâî Bilgiler 

» 
» 
3» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

225 600 
177 000 
132 600 
550 600 
186 600 
294 000 
58 000 

150 000 

1 804 400 

300 000 
184 200 
122 600 
726 600 
201 000 
298 200 
60 400 

175 200 

2 088 200 

300 000 
184 200 
122 600 
736 600 
201 000 
298 200 
60 400 

175 200 

2 088 200 

Yurdun içinden ve dımndan 
ko&jferins için getirtileceklerin 
üclit ve harcırahlâriyle başka 
masrafları 

11: Rektörlük 
12 Dila ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
13 F*n Fakültesi 
14 Hülhık » 
15 TiD » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 

500 500 500 

10 000 
1 500 
1 500 
3 000 
1 000 
1 000 

10 000 
2 500 
3 000 
5 000 
1 000 
1 000 

10 000 
2 500 
S 000 
5 000 
1 000 
1 000 

(8. Sayısı: 48), 
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M- Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

18 ilahiyat » 1 000 
19 Siyasal Bilgiler » 5 000 

Fasıl yekûnu 24 500 

ikinci kısım yekûnu 17 154 535 

1 000 
10 000 

34 000 

26 521 603 

1 000 
10 0ÜÖ 

34 000 

26 621 203 

Üçüncü kısım - Yönetim 
masrafları ., *> 

Büro masrafları ' •# 
11 Rektörlük kırtasiye 2 000 3 000 3 000 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi kırtasiye 4 000 5 000 5 000 
13 Fen Fakültesi kırtasiye 2 000 3 000 3 000 
14 Hukuk Fakültemi kırtasiye 6 000 5 000 5 000 
15 Tıp Fakültesi kırtasiye 12 000 13 000 13 000 
16 Veteriner Fakültesi kırtasiye 3 000 3 500 3 500 
17 Ziraat Fakültesi kırtasiye 3 000 3 500 3 500 
18 ilahiyat Fakültesi kırtasiye 1 000 1 000 1 000 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi kır

tasiye 2 400 4 000 4 000 
21 Rektörlük döşeme 1 500 2 000 2 000 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi döşeme 7 000 9 000 9 000 
23 Fen Fakültesi döşeme 10 000 6 000 6 000 
24 Hukuk Fakültesi döşeme 5 000 5 000 5 QÖ0 
25 Tıp Fakültesi döşeme 17 500 25 000 25 000 
26 Veteriner Fakültesi döşeme 4 000 5 000 v 5 00CİL 
27 Ziraat Fakültesi döşeme 8 500 8 500 8 500 
28 ilahiyat Fakültesi döşeme 5 000 5 000 5 t)0p 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi dö

şeme 7 000 8 000 8 000 
31 Rektörlük demirbaş 2 000 2 6ÖÖ 2 500 
32 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi demirbaş 6 000 7 500 7 5®0 
33 Fen Fakültesi demirbaş 10 000 10 000 10 000 
34 Hukuk Fakültesi demirbaş 3 000 3 ÖOÖ 3 000 
35 Tır) Fakültesi demirbaş 20 000 20 000 20 000 
36 Veteriner Fakültesi demirbaş 2 000 2 500 2 5ÖÖ 
37 Ziraat Fakültesi demirbaş 3 000 3 500 3 500 
38 ilahiyat Fakültesi demirbaş 4 000 4 000 4 000 

(S. Sayısı : 48 ) 
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M. Tahsisatın nev'i 

39 Siyasal Bilgiler Fakültesi de
mirbaş 

41 Rektörlük öteberi masrafları 
42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi öteberi masrafları 
43 Fen Fakültesi öteberi masraf

ları 
44 Hukuk Fakültesi öteberi mas

rafları 
45 Tıp Fakültesi öteberi masraf

ları 
46 Veteriner Fakültesi öteberi 

masrafları 
47 Ziraat Fakültesi öteberi mas

rafları 
48 İlahiyat Fakültesi öteberi mas

rafları 
49 Siyasal Bilgiler Fakültesi öte

beri masrafları 
52 Bil ve Tarih - Coğrafva Fa

kültesi avdmlatma masrafları 
53 Fen Fakültesi aydınlatma mas

rafları 
54 Hukuk Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
55 Tın Fakültesi aydınlatma mas

rafları 
56 Veteriner Fakültesi aydınlat

ma masrafları 
57 Ziraat Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
58 îlahivn't Fakültesi aydınlatma 

masrafları 
59 SîvRsnl Bil H1 er Fakültesi ay

dınlatma masrafları 
62 B'l ve Tarih - Conrafva Fa-

.frfiltpRV'ısıtma masrafları 
63 Fen Fakültesi ısıtma masraf

ları • 
64 H^kuk Fakültesi ısıtma mas

rafları 
65 Tıp Fakültesi ısıtma masraf

ları 
66 Veteriner Fakültesi ısıtma 

masrafları 

1959 
Yılı 

tahsisatı 
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 

1 
10 000 
45 000 

85 000 

55 000 

300 000 

91 600 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

25 000 

20 000 

3 000 

15 000 

25-000 
50 000 

30 000 

400 000 

27 000 

" 40 000 

1 
12 500 
60 000 

120 000 

80 000 

525 000 ' 

127550 

5 000 
4 000 

25 000 

18 750 

30 000 

24 000 

25 000 

20 000 

3 000 

15 000 

25 000 

50 000 

30 000 

400 000 

27 000 

40 000 

1 
12 500 

60 000 

120 000 

80 000 

525 000 
127 550 

(S. Sayısı: 48) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

67 Ziraat Fakültesi ısıtma mas--
rafları 

68 İlahiyat Fakültesi ısıtma mas
rafları 

69 Siyasal Bilgiler Fakültesi ısıt
ma masrafları 

Fasıl yekûnu 

l 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Basılı kâğıt 
Bektörlük 

ve 

Dila ve Tarih -
kültesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

defterler 

• Coğrafya Fa 

Fakültesi 

Siyasal Bilgiler 

» 
» 
» 
» 
» 
y> 

Fasıl yekûnu 

304 Posta, teteraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

11 Rektörlük posta ve telgraf üc
retleri 

12 Dil ve Tarm - Co£rafva Fa
kültesi posta ve telgraf ücret
leri 

13 Fen Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

14 Hukuk Fakültesi posta ve telg
raf ücretleri 

15 TID Fakültesi posta ve telgraf 
ücretleri 

16 Veter.m«r Fakültesi posta ve 
t<*le:raf îîcrpfleri 

17 Ziraat Fakültesi posta ve telg
raf ücretimi 

18 îlâhivat Fakültesi posta ve 
falörraf iVretleri 

19 Siyasal Bİ1P-ÎW Fakültesi pos
ta ve telgraf ücretleri 

(3. Sayısı : 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

91 600 127 550 127 550 

1 1 1 

35 000 60 000 60 000 

1 289 602 2 021 852 2 021 852 

1 000 

1 000 
1 000 
4 000 
7 500 
1 500 
1 000 

500 
3 000 

20 500 

1 500 

1 000 
1 500 
6 000 

11 250 
'3 000 
1 500 
1 000 
4 500 

31 250 

1 500 

1 000 
1 500 
6 000 

11 250 
3 000 
1 500 
1 000 
4 500 

31 250 

1 000 1 500 1 500 

2 000 

1 000 

750 

3 000 

1 500 

2 000 

1 000 

1 500 

3 Ö0Ö 

• 1 500 

1 500 

3 000 

2 250 

3 000 

1 500 

2 250 

3 000 

1 500 

1 500 

3 000 

2 250 

3 000 

1 500 

2 250 
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M. Tahsisatın nev'i 

21 Rektörlük telefon masrafları 
22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi telefon masrafları 
23 Fen Fakültesi telefon masraf

ları 
24 Hukuk Fakültesi telefon mas

rafları 
25 Tıp Fakültesi telefon masraf

ları 
26 Veteriner Fakültesi telefon 

masrafları 
27 Ziraat Fakültesi telefon mas

rafları 
28 İlahiyat Fakültesi telefon mas

rafları 
29 Sivasal Bilgiler Fakültesi tele

fon masrafları 

Fasü yekûnu 

n 
12 
13 
14 
15 
İR 
17 
18 
19 

CH-n-ecfikler 
Fnktörh"k 
Dil ve Tarih -
kültesi 

Coğrafya Fa-

F<n Fakültesi 
Hukuk 
TTD 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 
Siyasal Bilgiler 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
21 Rektörlük muvakkat vazife 

harcırahı 
22 Dil ve Tarih - Coğrafva Fa

kültesi muvakkat vazife harcı
rahı 

23 Fon Fakültesi muvakkat vazi
fe harcırahı 

24 HnVnk Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

(S. Sayısı 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

3 000 

6 000 

8 000 

5 000 

25 000 

8 000 

11 000 

2 500 

6 000 ' 

88 250 

5 000 

9 000 

12 000 

8 000 

40 000 

12 000 

17 000 

5 000 

9 000 

136 500 

5 000 

9 000 

12 000 

8 000 

40 000 

12 000 

197 000 

5 000 

9 000 

316 500 

5 000 

11 000 
15 000 
17 000 
50 000 
9 600 . 
24 000 
2 500 
6 000 

140 100 

8 800 

18 200 
15 000 
16 850 
100 000 
23 175 
15 750 
3 430 
11 800 

213 005 

8 800 

18 200 
15 000 
16 850 
100 000 
23 175 
15 750 
3 430 
11 800 

213 005 

5 750 7 000 7 000 

4 000 5 000 5 000 

10 000 10 000 10 000 

9 000 9 000 9 000 

7 000 8 750 8 750 
48) 
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M. Tahsisatın nev'i 

25 Tıp Fakültesi muvakkat vazife 
harcırahı 

26 Veteriner Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

27 Ziraat Fakültesi muvakkat va
zife harcırahı 

28 İlahiyat Fakültesi muvakkat 
vazife harcırahı 

29 Siyasal Bileriler Fakültesi mu- f 

vakkat vazife harcırahı 
41 Rektörlük ecnebi memleketler 

harcırahı 
42 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi ecnebi memleketler 
harcırahı 

43 Fen Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı 

44 Hukuk Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 

45 TID Fakültesi ecnebi memle
ketler harcırahı 

46 Veteriner Fakültesi ecnebi 
memleketler harcırahı 

47 Ziraat Fakültesi ecnebi mem-
jnVotler harcırahı 

48 İlâhi vat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 

49 Sivasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi mernlrketler hareırahı 

52 Dü ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ecnebi nrofesör ve uz
manlar harcırah ve masrafları 

53 Fen Fakültesi ecnebi profesör 
ve uzmanı harcırah masrafları 

54 Hukuk Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzmanı harcırah masraf
ları 

55 Tıp Fakültesi ecnebi profesör 
ve uzmanı harcırah masrafları 

56 Veteriner Fakültesi ecnebi 
profesör ve uzmanı harcırah 
masrafları 

57 Ziraat Fakültesi ecnebi profe
sör ve uzmanı harcırah masraf
ları 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 
3 750 
7 500 
3 000 
6 250 

0 

20 000 
5 000 
9 375 
3 000 

1 1 

7 500 
12 000 

20 000 
5 000 
9 375 
3 000 
7 500 
12 000 

85 715 
85 715 
85 715 
85 715 
85 715 
85 715 
34 286 
51 429 

121 660 
121 660 
121 660 
121 660 
121 660 
121 660 
48 664 
72 996 

121 660 
121 660 
121 660 
121 660 
121 660 
121 660 
48 664 
72 996 

10 000 8 000 8 000 

10 000 8 000 8 000 

1 1 1 

10 000 7 000 12 000 

1 5 000 5 000 

6 000 6 000 6 000 (S. Sayı» : 48), 
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M. Tahsisatın nev'i 

58 İlahiyat Fakültesi ecnebi pro
fesör ye uzmanı harcırah mas
rafları 

59 Siyasal Bilgiler Fakültesi ec
nebi profesör ve uzmam harcı
rah masrafları 

72 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi yurt içi araştırma ve 
inceleme harcırah ve masraf
ları 

73 Fen Fakültesi yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

74 Hukuk Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

75 Tıp Fakültesi yurt içi araştır
ma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

76 Veteriner Fakültesi yurt içi 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve masrafları 

77 Ziraat Fakültesi yurt içi araş
tırma ve inceleme harcırah ve 
masrafları 

78 îlâhivat Fakültesi yurt ici 
araştırma ve inceleme harcırah 
ve masrafları 

79 Siyasal Bilgiler Fakültesi vurt 
içi aratırma ve inceleme harcı
rah ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Rektörlük 
12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa

kültesi 
13 Fen Fakültesi 
14 Hukuk » 
15 Tıp » 
16 Veteriner » 

(S. Sayısı : 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 000 2 000 ^ 2 000 

5 000 5 000 5 000 

15 000 18 000 18 000 

12 000 15 000 15 000 

4 000 1 1 

8 000 8 000 8 000 

12 500 25 000 25 000 

30 000 37 500 37 500 

5 000 7 500 7 500 

10 000 15 000 15 000 
814 757 1 115 247 1 120 247 

2 500 5 000 5 000 
2 000 2 500 2 500 
1 000 2 000 2 000 
2 000 2 000 2 000 
500 1 000 1 000 

2 500 3 500 3 500 
48) 
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403 
407 
419 

M. Tahsisatın nev'i 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Geriverilecek paralar 
Mahkeme masrafları 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

7 500 
500 

4000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira 

10 000 
1 000 

10 000 

Lira 

10 000 
1 000 

ıocoo 
420 Araştırma, inceleme ve öğreti

mi ilgilendiren malzeme ile il
gili her çeşit masraflar 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa-

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

kültesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

Fakültesi 

Siyasal Bilgiler 

» 
» 
» 
» 
» 

Fasıl yekûnu 

25 000 
350 000 

15 000 
400 000 
250 000 
350 000 

4 000 
10 000 

1 404 000 

35 000 
500 000 
15 000 

500 000 
350 000 
400 000 

5 000 
15 000 

1 820 000 

35 000 
5̂50 000 
15 000 

500 000 
350 000 
400 000 

5 000 
15 000 

1 870 000 

421 Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe 
istasyonlarında ve işletmele
rinde yapılacak araştırma ve 
incelemelerin her çeşit mas
rafları 25 000 30 000 30 000 

422 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji, Doğu ve Orta ve 
Batı - Anadolu araştırma is
tasyonlarının her çeşit masraf
ları 30 000 35 000 35 000 

423 Türk Devrim Tarihi Enstitüsü 
her çeşit masrafları 10 000 10 000 10 000 

424 Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin masrafları 

. 11 Tıp Fakültesi hastanelerinden 
başka hastanelerde bulunan 
Siniklerin öğretimi ilgilendi
ren masrafları ile yatak bedeli 
ve her çeşit^masrafları 1 1 1 

(S. Sayısı: 48) 



M. 

17 
18 
19 

Tahsisatın nev'i 

- 2 9 -

Ziraat » 
İlahiyat » 
Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

3 000 
1 000 
1 000 

15 500 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabui edilen 
Lira Lira 

4 000 
1 000 
2 000 

23 000 

4 000 
1 000 
2 000 

23 000 

Taşıt masrafları 
11 Rektörlük taşıtları işletme 

masrafları 
12 Rektörlük taşıtları onarma 

masrafları 
31 Fen Fakültesi taşıtları işlet

me masrafları 
32 Fen Fakültesi taşıtları onarma 

masrafları 
51 Tıp Fakültesi taşıtları işletme 

masrafları 
52 Tıp Fakültesi taşıtları onarma 

masrafları 
53 Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ta

şıtları isletme masrafları 
54 Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ta

şıtları onarma masrafları 
61 Veteriner Fakültesi taşıtları 

isletme masrafları 
62 Veteriner Fakültesi taşıtları 

onarma masrafları 
71 Ziraat Fakültesi taşıtları iş

letme masrafları 
72 Ziraat Fakültesi taşıtları onar

ma masrafları 
91 Sivasal Bilgiler Fakültesi ta

şıtları isletme masrafları 
92 Sivasal Bilgiler Fakültesi ta

şıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

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 

7 000 

3 000 

6 000 

5 000 

40 000 

9 000 

7 000 

3 500 

10 000 

5 000 

15 000 

5 000 

4 500 

3 500 

7 000 

3 000 

6 000 

5 000 

40 000 

9 000 

7 000 

3 500 

10 000 

5 000 

15 000 

5 000 

4 500 

3 500 

108 000 

2 476 709 

123 500 

3 664 354 

123 500 

3 849 354 

C^«I^B':"48). 
,x 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1 177 750 

3 579 726 

1960 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 325 625 

3 583 061 

ı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 325 G25 

3 583 061 

12 Hastanelerde duyurulacakla
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 669 030 1 011 600 1 011 600 

15 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü Has
tanesinde duyurulacakların yi
yecek bedeli ve hastane perso
nelinin umumi masrafları 236 600 236 600 236 600 

432 Nebraska ve Ne w - York Üni
versiteleriyle yapılan anlaşma
ların gerektirdiği her çeşit 
masraflar 

14 
16 
17 
19 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

Fasıl yekunu 5 663 107 6 156 887 6 156 887 

Hukuk Fakültesi 
Veteriner » 
Ziraat » 
Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

Kriminoloii Enstitüsü her çe
şit masrafları 
Maliye Enstitüsü her çeşit 
masrafları 
İdari İlimler Enstitüsü her çe
şit masrafları 
Dış Münasebetler Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
İskân ve Şehircilik Enstitüsü 
her çeşit masrafları 
Türk - îslâm Sanatları Ensti
tüsü her çeşit masrafları 
îslâm İlimleri Enstitüsü her 
çeşit masrafları 

(S. Sayısı: 

82 000 
50 000 

150 000 
160 000 

442 000 

6 000 

20 000 

17 500 

25 000 

10 000 

16 000 

12 000 
: 48 ) 

1 
50 000 

100 000 
1 

150 002 

6 000 

25 000 

22 500 

30 000 

15 000 

21 000 

17 000 

1 
50 000 

100 000 
1 

150 002 

6 000 

25 000 

22 500 

30 000 

15 000 

21 000 

17 000 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

440 Tiyatro Enstitüsü her çe§it 
masrafları 

441 Hitit Araştırmalar Enstitüsü 
her çeşit masrafları 

442 Arkeoloji Enstitüsü her çeşit 
masrafları 

443 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü her 
çeşit masrafları 

444 İktisadi İşletme ve Muhasebe 
Enstitüsü her çeşit masraflan 

451 Yayın masrafları 
11 Rektörlük satınalma ve abone 

TY1 f\ Ç* T1 n Tİ n T*1 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi satınalma ve abone mas
rafları 

13 Fen Fakültesi satınalma ve 
abone masrafları 

14 Hukuk Fakültesi satınalma ve 
abone masrafları 

15 Tıp Fakültesi satınalma ve 
abone masrafları 

16 Veteriner Fakültesi satınalma 
ve abone masrafları 

17 Ziraat Fakültesi satınalma ve 
abone masrafları 

18 İlahiyat Fakültesi satınalma 
ve abone masrafları 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi sa
tınalma ve abone masrafları 

21 Rektörlük çeşitli yayın mas
rafları 

22 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi yavm masrafları 

23 Fen Fakültesi yayın masraf
ları 

24 Hukuk Fakültesi yayın mas
rafları 

25 Tın Fakültesi vavm masrafları 
26 Veteriner Fakültesi yayın 

masrafları 
... '.'•«>.-•. - ' 4 v . . ,;.,v 

($, Bay 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

50 000 50 000 50 000 

30 000 30 000 30 000 

30 000 30 000 30 000 

20 000 50 000 50 000 

10 000 20 000 20 000 

' 1 500 1 500 6 500 

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 

75 000 

50 000 

35 000 

45 000 

18 000 

15 000 

25 000 

45 000 

12 000 

125 000 

117 000 

160 0Ö0 
140 000 

60 000 

75 000 

50 000 

35 000 

45 000 

18 000 

15 000 

25 000 

45 000 

12 000 

125 000 
117 000 

160 000 
140 000 

60 000 
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F. M. 

27 

28 

29 

Tahsisatın nevi 

Ziraat Fakültesi yayın masraf* 
lan 
ilahiyat Fakültesi yayın mas
rafları 
Siyasal Bilgiler Fakültesi ya
yın masrafları 

Fasıl yeırunu 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

İö ööo 
72 000 

120 000 

1 079 500 

1960 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

120 000 

72 000 

.160 000 

1 275 500 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

120 000 

72 000 

160 000 

1 275 500 

452 

453 

459 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ile her çeşit masrafları 
Rektörlük 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 
Fen 
Hukuk 
Tıp 
Veteriner 
Ziraat 
İlahiyat 

Fakültesi 
» 
» 
» 
» 
» 

Siyasal Bilgiler » 

Fasıl yekûnu 

4 815 

25 680 
20 865 
16 050 
36 110 
6 420 

19 260 
8 045 

19 260 

156 505 

5 000 

25 680 
18 000 
16 050 
36 110 
6 420 

17 000 
8 045 

19 260 

151 565 

5 000 

25 680 
18 000 
16 050 
36 110 
6 420 

17 000 
8 045 

19 260 

151 565 

10 

20 

30 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği masraflar 
Üniversitelerarası birliğe ka
tılma payı 
Milletlerarası kongre ve kon
feransların lier çeşit masrafla
rı ile bunlara katılacakların 

3 221 3 221 3 221 

harcırah ve masrafları 
Derneklere katılma payı 

Fasıl yekûnu 

Spor masrafları 

224 700 
6 420 

234 J41 

224 700 
6 420 

234 341 

5 000 

224 700 
6 420 

234 341 

5 000 

Dördüncü kısım yekimi ^ Ş 0 7 J 5 3 10 205 795 10 255 795 

(a Ü$» :~İ8) 
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M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 6 000 10 000 10 000 
Eski yıllar borçları 

10 1955 - 1958 yıllan borçlan 
20 1928 - 1954 » » 

Fasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım yekimi 

15 800 
1 

15 801 

5 000 

26 801 

5 000 
1 

5 001 

5 000 

20 001 

5 000 
1 

5 001 

5 000 

20 001 

Altıncı hısım - Yatırımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar 

10 Ecnebi memleketlerden gelecek 
öğrencilerin burs ve harcırah
ları 10 800 15 000 15 000 

12 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 7 500 7 500 7 500 

13 Fen Fakültesi 7 000 .10 000 10 U00 
14 Hukuk » 6 000 8 000 8 000 
15 Tıp » 15 000 15 000 15 000 
16 Veteriner » 3 000 3 000 3 000 
17 Ziraat » 5 000 5 000 5 000 
18 İlahiyat » 20 000 20 000 20 000 
19 Siyasal Bilgüer » 39 000 31 000 31 000 

Fasıl yekûnu 

Ankara Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 
Talebe kantinine yardım 
Vehbi Koç öğrenci yurduna 
yardım 

Altıncı kısım yekînu 

113 300 

5000 
200 000 

10 000 

328 300 

114 500 

5 000 
200 000 

160 000 

479 500 

114 500 

5 000 
200 000 

160 000 

479 500 

(S. Sayısı: 48) 
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M. Tahsisatın nev'i 

KISIMLAR YEKÛNU 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümene© 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

17 154 535 
2 476 709 
9 307 953 

26 801 
328 300 

29 294 298 

26 521 603 
3 664 354 

10 205 795 
20 001 

479 500 

40 891 253 
1—X • = 3 

26 621 203 
3 849 354 

10 255 795 
20 001 

479 500 

41 225 853 

11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

A/2 - OETVELÎ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Rektörlük 5 000 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 25 000 
Fen Fakültesi 3 000 
Hukuk » 50 000 
Tıp » 400 000 
Veteriner » 35 000 
Ziraat » 80 000 
İlahiyat » 2 000 
Siyasal Bilgiler » 13 000 

Fasıl yekûnu 613 000 

6 000 

25 000 
7 000 

85 000 
400 000 
60 000 

120 000 
30 000 
20 000 

753 000 
— ı — = = = s a 

6 000 

25 000 
7 000 

85 000 
400 000 
60 000 

120 000 
30 000 
20 000 

753 000 

(S. Sayısı: 48 ) 



~u 

751 

752 

Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira F. M. 

II - Satınalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahssleri 

741 Yapı işleri ve tesisler 
10 Çoöük Sağlığı Bilimsel ve Sos

yal Araştırma Enstitüsü bina 
inşâatı 

20 Yapı işleri ve tesisler 
30 Göz Bankası bina inşaatı için 

900 000 
529 000 

0 

900 000 
1 100 000 

500 000 

900 000 
1 200 000 

500 000 

Fasıl yekûnu 50 000 15 000 

Fasıl yekûnu 1 429 000 2 500 000 2 600 000 

11 

11 
15 

Satmalınacak makina alet ve 
malzemeler 
Rektörlük 
Taşıt satınalma 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

0 

0 
0 

30 000 

30 000 

750 000 

40 000 
60 000 

0 

100 000 

750 000 

40 000 
60 000 

0 

100 000 

771 Veteriner Fakültesi döner ser
mâyesi 0 0 15 000 

0 Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sos
yal Araştırma Enstitüsü döner 
sermayesi 25 000 0 0 

0 Veteriner Fakültesi döner ser
mayesi 25 000 15 000 0 

Yatırımlar yekûnu 2 122 000 4 118 000 4 218 000 
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B - CETVELÎ 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. Varidatın ncv'i Lira Lira Lira 

Umumi bütçeden verilecek tah
sisat 

1 Yatırım dışındaki masraflar 
için verilenler 26 125 147 37 236 252 37 136 252 

2 Yatırımlar için verilenler 2 122 000 4 118 000 4 218 000 

Fasü yekûnu 28 247 147 41 354 252 41 354 252 

2 Hare, kayıt, imtihan ve diplo
ma harçları 300 000 950 000 950 000 

3 Çeşitli varidat 
1 Kitap satışından elde edilenler 125 000 125 000 125 000 
2 Muayene, tahlil ve tecrübe üc

retleri 5 000 5 000 5 000 
3 Diğer çeşitli varidat 75 000 75 000 75 000 

Fasü yekûnu 205 000 205 000 205 000 

4 Bağışlar 1 1 1 
5 Eski yıllardan devreden (na

kit) geür 2 664 150 2 500 000 2 934 600 

UMUMÎ YEKÛN 31 416 298 45 009 253 45 443 853 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin re başka varidatın 
dayanakları , 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun - 13.6.1946 4936 üniversiteler Kanununun 54 ncü maddesi. 

<&8ap?u4Ş) 
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D - CETVELİ 

G. 

5 
6 
7 
2 
1 
4 
9 
4 
6 
7 
9 

10 
11 
12 
13 
9 
3 
5 
6 
7 
8 

12 
4 
9 

Memuriyetin nev'i 

Rektörlük 

Usta 
Şoför 

Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Mütercim 
Daktilo (Yabancı dil bilir) 
Daktilo 
Memur 

Dağıtıcı 
Başhademe 
Hademe 

Aded Ücret 

Fiş Memuru, 
Matbaa Şefi 
Operatör 

Mürettip yardımcısı 
Başmücellit 
Mücellit 

(*) 
(•) 
(#) 
(•) 
(*) 
(*) 
(•) 
O 

Muhasebe Md. 

7 Daktilo 
4 Memur 
5 
6 
7 
8 
9 

10 Dağıtıcı 
12 Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 

700 
600 
500 

1 100 
1 250 
800 
400 
800 
600 
500 
400 
350 
300 
250 
200 
400 
950 
700 
600 
500 
450 
250 
800 
400 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

6 Fotoğrafçı 
7 » 
7 Desinatör 
5 Ciltçi 

500 
800 
700 
6Ö0 
500 
450 
400 
350 
250 

600 
500 
500 
700 

Memuriyetin nev'i 

(*) Bu kadrolar ^(6) aylıkhr. 

G. 

7 Kaloriferci 
C Usta 

10 » 
12 » * 
9 Elektrikçi 

10 Santralci 
10 Bahçıvan 
9 Laborant 
9 Daktilo 

10 » 
3 Daktilo (Yabancı Dil Bilir) 
6 Memur 
7 » 
7 » . . 
8 .> 

10 » 
11 .» 
9 » (Müstahzır) 

11 Da^Ttıcı 
11 Başhademe 
10 Hademe 
12 > 
13 » 
11 Kapıcı 
11 Gece Bekçisi 

Aded Ücret 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
6 

10 
13 
1 
1 

Türk İnkılâp Tarîki Enstitüsü 

10 Memur 
12 Hademe 

Fen Fakültesi 

4 Baştekniısyen 
5 Botanik Teknisyeni 
4 înce Makanik Uzmanı 
4 Mikroanaliz Uzmanı 
2 Analiz ve Praparat Uzmanı 
3 > » > » 
3 Elektronik Uzmanı 
4 > » 
6 Teknisyen 
7 > 
9 Desinatör 

11 Fotoğrafçı 
6 Kaloriferci 

12 > yardımcısı 

500 
600 
350 
250 
400 
350 
350 
400 
400 
350 
950 
600 
500 
500 
450 
350 
300 
400 
300 
300 
350 
250 
200 
300 
300 

350 
250 

800 
700 
800 
800 

1 100 
950 
950 
800. 
600 
500 
400 
300 
600 
250 

1(0. &J1* i -48* 



G. Memuriyetin nev'i 

5 Usta 
8 > 

11 > 
7 Şoför 
3 Bahçivan (Mütehassıs) 
9 Bahçivan 

12 » Yardımcısı 
7 Laborant 
9 » 

10 » 
11 » 
6 Daktilo (Yabancı dil bilir) 
9 Daktilo 

10 » 
6 Memur (Dahiliye Şefi) 
9 Memur 

11 » 
12 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
13 » 
12 » 
12 Lâboratuvar Hademesi 
12 Bekçi 
12 Kapıcı 

/ 
Hukuk Fakültesi 

6 Kaloriferci 
10 » Yardımcısı 
6 Eloktrikçd 

11 » Yardımcısı 
10 Usta 
10 Bahçivan 
12 » 
6 Daktilo (Y. dil bilir) 
9 Daktilo 

10 » 
6 Memur 

7 » 
8 » 

,9 » 
10 » 
11 Dağıtıcı 
İ l Başhademe 
12 Hademe 
13 . » 
11 Bekçi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

.4. 
15 
7 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

10 
10 
14 
4 
2 
\ 

2 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 

10 
16 
1 
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Ücret i 

700 
450 
300 
500 
950 
400 
250 | 
500 
400 
350 
300 
600 
400 
350 
600 
400 
300 
250 
300 
250 
200 
250 
vm 
250 
250 

600 
350 
600 
300 
350 
350 
250 
600 
400 
350 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
300 
250 
200 
300 

(S . Sw 

G. 

1 
1 
Q 
o 
1 
3 
2 
3 
5 
6 

. 7 
8 
9 

11 
3 
5 
1 
6 

10 
11 
6 
8 
9 

10 
11 

1 1 2 

i 5 
1 • 4 
i - 6. 

8 
9 
8 
9 

-10 
11 
7 
5 
6 
7 
8 
9 

10-
11 
12 

I 9 

Memuriyetin nev'i 1 

Tıp Fakültesi 

Anestezi Uzmanı 
Narkozcu 

y> 

Uzman 
» 
» 

Teknisiyen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadın Doğum EnstürmantÖr 
Fotoğrafçı 

» 
Kaloriferci 

» Yardımcısı 
» » 

Usta 
» 
» 
» 
» 
» 

Şoför 

» 
» Muavini 

Bahçivan 
» 
» 
» 

Laborant 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» (Gastroenterelojd içi) 

m. 

^ded 

2 
1 
ı 
1 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
4 
7' 
1 
2 
5 
2 
3 
4 
1 
-i 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
7 
5 

21 
13 
19 
4 
1 

Ücret 

1 250 
1 250 

950 
1 250 

950 
1 100 

950 
700 
600 
500 
450 
400 
300 
950 
700 

1 250 
G00 
350 
300 
600 
450 
400 
350 
300 
250 
700 
800 
600 
450 
400 
450 
400 
Ü50 
300 
500 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
400 



G, Memuriyetin nev'i 
- 4 Û ~ 

Aded Üferet G. Memuriyetin nev'i Aded 

10 
11 
13 
11 
11 
9 

10 
11 
12 
13 
5 
4 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
6 
9 
6 

10 
11 
12 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
6 
1 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
6 

12 
11 
7 

11 
12 
13 
12 

Pamımancı 
» 

Hemşire Namzedi H. Ç. B 
Hemşire Yardımcısı 
Hayvan Bakıcısı 
Hastabakıcı 

Aşçıbaşı 

» Yardımcısı 
» » 

Aşçı yardımcısı 

Daktilo (Y. Dilbilir) 
Daktil© 

Memur 

» 

Sekreter (Gasto Enterelogi 
Eczacı 

» Kalfası 

îmam 
Dağıtıcı 
Başhademe 

» 
Hademe 

Bekçi 

4 
3 

40 
10 
1 
6 

16 
40 
45 
97 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
2 
7 
6 
2 
2 
2 
3 
.1 
1 
7 

17 
içhi) 1 

2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

49 
108 

6 

350 ' 12 
300 . 10 
200 I 
300 İ 
300 I 
400 j 3 
350 ! 11 

Gardiyan 
Gassal 

Fitizyoloji (Göğüs hastalıkları) 

300 
250 
200 
700 

;S800 
450 
400 
350 
1300 
251) 
200 
600 
400 
600 

d35Ö 

mo 
$50 
§00 

450 
400 
î£50 
İ3O0 
600 

l §00 
1 250 
1*00 

$00 
£00 
000 
600 
000 
£50 
300 
500 
300 
250 
200 
250 

12 
11 
3 
9 

12 
7 
8 

10 
11 
11 
10 
12 
10 
10 
11 
11 
12 
13 

Teknisiyen 
Usta 

» 
Kaloriferci 
Hasta ve Çocuk bakıcısı 

> * y> 

» » » 
Laborant 

Bahçıvan 
Aşçı 

Daktilo 
Memur 

Başhademe 
Hademe 

1 
1 
1 
2 
7 
1 

14 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
1 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve öosyal 
Araştırma Enstitüsü 

Uzman 

Teknisiyen 
> 

1 
1 
2 
4 
1 
2 
3 » 
3 » 
4 » 
6 » 
7 » 
7 Usta 
8 Kaloriferci 

10 » Yardımcısı 
5 Terzi 
9 Bahçıvan 

10 » 

<JS. Şa^şı: ^3 ) 



G. 

5 
6 
8 
9 

10 
7 
8 

10 
11 
8 
9 
4 
5 

10 
8 
9 

10 
11 
13 
11 
12 
7 
5 
9 

10 
11 
5 
9 
1 
2 
3 
4 
6 
8 
1 
4 
5 

11 
12 
13 
11 
12 
11 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Laborant 
» 

T> 

Şoför 
» 

Pansımancı 
» 

Çocuk bakıcısı (Pramatüre) 
> » » 

Teknik Uzman (Lise mezunu) 
» » » > 
» » >• » 

Çocuk sağlığı bakıcısı 
» » » 
> » » 
» » » 
» » » 

Hasta ve Çocuk Bakıcısı 
» » » 

İmamı 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

% (Yardımcısı) 
» » 

Daktilo (Y. dil bilir) 
Daktilo 
Memur 

> 
» 
» 
» 
» 

Eczacı veya Kimyager 
» Kalfası 
» » 

Hademe 
» 
» 

Kapıcı 
» 

Bekçi 
TVİpfnnrm 

> 

Aded 

3 
7 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 

12 
4 
8 
5 

24 
10 
6 

11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

20 
6 
1 
1 
1 
1 
2 

- 41 -
Ücret 

700 
600 
İ T A 
450 
400 
350 
500 
450 
350 
300 
450 
400 
800 
700 
600 
450 
400 
350 
300 
200 
300 
250 
500 
700 
400 
350 
300 
700 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 
600 
450 

1 250 
800 
700 
300 
250 
200 
300 
250 
300 
600 
500 

1 G. Memuriyetin nev'i 

Veteriner Fakültesi 

7 Memur 
7 Teknisiyen 
7 » 
8 » 
7 Desinatör 
6 Usta 
7 » 
1 Usta 
8 » 
9 » 

10 » 
6 » (Camcı) (•) 

11 Kaloriferci 
7 Elektrikçi 

11 Telefoncu 
7 Şoför 
9 » * 

11 Bahçıvan 
10 Laborant 
11 » 
12 » 
t 

7 Tekniker 
11 Veteriner hizmetlisi 
12 » % 
13 » % 

' 11 Daktilo 
12 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
13 * 
12 Bekçi 

Ziraat Fakültesi 

4 Teknisyen 
5 » 

- 6 > 
7 » 
9 » 

12 »•. 
3 Desinatör 
8 > 
7 » 
9 > 

* 

(*) On aylıktır. 

Aded 

3 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
8 
4 
1 
1 
1 

13 
2 
1 
1 

10 
17 
3 

, i 
7 
6 6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

500 
500 
500 
40Ö 
500 
600 
500 
500 
450 
400 
350 
600 
30Q 
500 
300 
500 
400 
300 
350 
300 
250 
500 
300 
250 
200 
300 
250 
30Ö 
250 
200 
25Ö 

800 
700 
600 
500 
400 
250 
950 
450 
500 
400 

(SL Sayı»-: 48) 



G. 

4 
2 
6 
7 
8 

11 
7 

11 
7 
9 

11 
7 
S 
6 
9 

11 
13 
9 

10 
11 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 
u. 42 — 

Aded Ücret I G. 

Utta 

Kaloriferci 
> 

Elektrikçi 
Telefoncu 

Şoför 
> 

Bahçivan 
» 

> 
Laborant 

Yardımcısı 

Yardımcısı 

Daktilo 

10 Memur 
5 Matbaa Şefi 
6 Başmürettip 

11 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
V* » 
9 Tarım Hikmetlisi 

10 » s> 
11 » » 
12 » » 
13 * * 
11 Bekçi 
10 Arabacı 
11 > 

1 
1 
2-
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
5 

22 
17 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 

14 
20 
8 

10 
6 
5 
8 
5 
1 
1 

80Ü 
1 100 

600 
500 
450 
300 
500 
300 
500 
400 
300 
500 
450 
600 
400 
300 
200 
400 
350 
300 
400 
350 
300 
350 
700 
600 
300 
300 
250 
200 
400 
350 
300 
250 
£00 
300 
350 
300 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

İlahiyat Fakültesi 

7 Fotoğrafçı 
10 Santralci 
6 Daktilo (Y. dil bilir) 
9 Daktilo 
9 Memur 
7 Düzeltici 

12 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
12 Hademe 
13 » 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
8 Kaloriferci 
8 Elektrikçi 
8 Santıralci 
9 Usta, 

11 » 
6 Şoför 
9 Bahçivan 

11 » Yardımcısı 
Z Daktilo (Y. dil bilir) 
7 % 
4 » 
6 Daktilo 
h » 
9 » 
8 Memur 
9 » 

11 Dağıtıcı 
11 Başhademe 
13 Hademe 
13 » 
11 Bekçi 
11 Kapıcı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

500 
350 
600 
400 
400 
500 
250 
300 
250 
200 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
5 
1 
1 

450 
450 
450 
400 
250 
600 
400 
300 
950 
500 
800 
600 
450 
400 
450 
400 
300 
300 
250 
200 
300 
300 

(S. Sayua: 48) 



F. M. 

203 
11 
15 

204 
12 
13 

• ] 

Tahsisatın nev'i 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 

— 43 — 
E - CETVELİ 

Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
Dil ve Tarih - Coğrafya 
Fen Fakültesi 

D. Memuriyetin nev'i » A 

Dil 

ı Fakültesi 

• 

ded 

ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

1 Profesör (öğretim üyeleri) 
3 > 
4 » 
5 » 

» 
» 
» 

5 Doçent » 
6 > 
7 * 
8 > 

> 
» 
» 

7 Asistan (öğretim Yardımcıları 
8 » > 

10 1. Mümeyyiz 
11 2. » 
10 Hesap Memura 
10 Ambar Memuru 

fen Fakültesi 
2 Profesör (öğretim Üyeleri) 
3 > » 
4 » » 
5 » > 
6 Doçent » 
7 * > 
8 » > 
7 Asistan (öğretim Yardımcüan) 
8 » 
9 » 

10 > 

» 
> 

• > 
8 Kütüphane Memuru 
9 » > 

1 
2 
2 
1 
4 
5 
7 
5 

10 
11 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
5 
4 
1 
4 
7 
2 
7 

10 
4 
1 
1 

1 F. M. Tahsisatın nev'i 

14 Hukuk Fakültesi 
¥> Tıp » 
16 Veteriner » 
17 Ziraat » 
18 İlahiyat \ 
19 Siyasal B.» 

L - CETVELİ 

Ayiık -

2 000 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 
800 
700 
500 
450 
500 
500 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 | 
800 
700 1 
600 
500 j 
700 
€00 

1 D. Memuriyetin nev'i 

11 2. Mümeyyiz 
10 Ambar Memuru 
10 Hesap, Memuru 

Hukuk Fakültesi 

2 Profesör (öğretim Üyeleri) 
3 » » " . . 
4 » » 
5 » > 
5 Doçent » 
6 > » 
7- > > 
8 > » 

Asistan (öğretim Yardım
cıları) 

7 Asistan (öğretim Yardım
cıları) 

8 Asistan (öğretim Yardım
cıları) 

6 Asistan (öğretim Yardım
cıları) 

10 Okutman (öğretim Yardım
cıları) 

8 Okutman (öğretim Yardım
cıları 

6 Kütüphaneci 
8 Memur-

Tıp Fakültesi 
1 Profesör (öğretim Üyeleri) 
2 > » » 

Aded 

1 
1 
1 

2 
4 
6 
2 
3 
2 
8 

10 

6 

5 

5 

6 

3 

1 
1 
1 

3 
4 

Aylık 

450 
500 
m 

ms» 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

050 
800 
700 

800 

700 

600 

500 

800-

950 
700 
450 

2 000 
1 750 

(S. Sayısı: 48) 



D. Memuriyetin nev'i 

3 Profesör (öğretim Üyeleri) 

Aded Ücret 

» 
» 

Doçent 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

Yardım-

Yardım-

Yardım-

Yardım-

Yardım-

Yardıin-

Yardım-

Yardım-

Yardım-

3 
4 
5 
8 
2 

,13 
20 

~ 4 4 ~ 

500 
250 

1 100 
100 
950 
800 
700 

Asistan (öğretim 
cilan) 

8 Asistan (öğretim 
cilan) 

9 Asistan (öğretim 
cıiarı 

10 Asistan (öğretim 
cilan) 

4 Uzman (öğretim 
cilan) 

^ Uzman (öğretim 
cilan) 

6 Uzman (öğretim 
•.-»,,, cilan) 

7 Uzman (öğretim 
cilan) 

8 Uzman (öğretim 
ıcılari) 

; & Eczfccı 
10 Hesap Memuru 
7 Kütüphaneci 
8 » 

11 Memur 
10 1. Mümeyyiz 
10 Klinik Hemşiresi 
12 » » 
11 » » 
8 Ebe 

10 > 
11 » 

Çocuk Sağlığı Bilimsel ve Sosyal Araştırma Ens
titüsü Hacettepe Çocuk Hastanesi j 

6 Hastane Md. Muavini 1 
6 Kitaplık Müdürü 1 
9 Ayniyat Levazım Memuru 1 
5 Başeczacı 1 
9 Eczacı 1 
7 Başhemşire 1 

D. 

8 
11 
4 
6 
8 
9 

10 

2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
7 
4 

7 
6 
8 

> 
11 
10 

10 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hemşire 
" » • ' 

Uzman 
» 

Asistan (öğretim yardımcıları) 

Veteriner Fakültesi 

Profesör (öğretim üyeleri) 

» » > 

Doçent » » 

Asistan (öğretim yardımcılan) 
Uzman » » 

Okutma » 
Kütüpane Müdürü 
Kütüpaneci 

2. Mümeyyiz 
Hesap memuru 

Ziraat Fakültesi 

Profesör (öğretim üyeleri) 

Doçent 
P 

Asistan (Öğretim yardımcı
ları) 
Asistan (öğretim yardımcı
ları 
Asistan (öğretim yardımcı
ları 
Asistan (öğretim yardımcı
ları 
Okutman (öğretim yardım
cıları) 
Okutman (öğretim yardım
cıları) 

1 
1 
6 
3 
2 
7 
12 
6 
2 
İ 
2 
İ 
1 
2 
1 
1 

1 
7 
6 
2 
7 
10 
5 

10 

9 

11 

İ 

1 
•t 

1 

700 
450 

1 250 
950 
700 
600 
500 

750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 
700 
800 
250 
100 
800 
950 
700 
600 
450 
500 

000 
250 
103 
100 
950 
800 
700 

800 

700 

600 

57)0 

1 100 

?00 
(S. i Sayın : 48) 



D. 

8 
8 
9 

10 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
7 

8 

9 

Memuriyetin nev'i 

Kütüphane Müdürü 
Kütüphaneci 

Hesap Memuru 
Uzman 

> 

' İlahiyat Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri 
» > 
» ' * . 
» » 
» » 

Doçent » 
» » 
» > 
» » 

Asistan (öğretim yardımcı
ları) 
Asistan (öğretim yardımcı
ları) 
Asistan (öğretim yardımcı
ları) 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
3 

4 

4 

5 

Ücret 

950 
700 
600 
500 

1 100 
950 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 

700 

600 

D. 

10 

6 

7 

10 
11 
9 

. - « 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 

.8 

8 

Memuriyetin nev'i1 

Asistan (öğretim Yardımcı
ları 
Okutman (öğretim Yardım
cıları) 
Okutman (öğretim Yardım
cıları) 
1 nci Mümeyyiz 
2 » » 
Kütüphaneci 
" " 1 » • , ; 1 ._ • 

Aded 

4 

2 

1 
1 
1 
1 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

Profesör (öğretim Üyeleri) 
» » 
» » 
» » 

Doçent 
» 

Asisitan (öğretim yardımcı
ları) 
Asisıtan (öğretim yardımcı
ları) 
Enstitü Sekreteri 

1 
2 
3 
4 
2 
rr ( 

1 

2 
1 

Ücret 

500 

950 

800 
500 
450 
600 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
700 

800 

700 
700 

•E'- CETVELÎ 

Umumi bütçede mütenazırı olan tertipleri için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki 
formül 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
dan 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 il» 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 îcra daireleriyle, Şûrajjı Devlet, itiraz ve temyiz komisyonlarına ödenecek 

hare, resim, vergi her türlü masraflar, hjakem 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 ödemej ödevi yüklenilen mahkeme masrafları ve mukavelele-
riyle tutulacak avukatlara yerilecek ücret jde 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 matejryalin alımı, onarma, tecrübe hayvanları yemi, bakım 
ve çoğaltılması için gerekli tesis ve malzemje masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onar
ma masrafları, tatbikat ve inceleme için şehir içindeki kurumlar veya yurt içindeki başka şehir
lere gönderilecek öğretim üyeleriyle yardımcılarının 6245 sayılı Kanuna göre tahakkuk edecek 
harcırahları, yazı, hesap, teksir makinala|*ı ve bunların bütün levazım, teferruatı, nakil, mon
taj ve onarma masrafları, 500 lirayı geçinilen badana ve onarım masrafları, fakültelerin öğretim 
ve araştırmayı ilgilendiren işlerinde, lâbora(tuvar, atelye, tatbikat bahçelerinde yevmiye ile çalıştı
rılacak (muvakkaten) işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalınması, 
500 liraya kadar lâboratuvar ve ser onarııjnı, 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 bahçelerindi giyilmeye mecbur melbusata ait masraflar ve satm
almacak öğretimi ilgilendiren malzemeniıjı gümrük resmi, nakliye, ardiye, komüsyon ücreti gibi 
masraflarla öğretimi ilgilendiren resim, helykel, gezilerde lâboratuvar malzemesini koymak üzere 
satmalmacak çanta, tablo, vitrin gibi sair ıhasraflar 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 
420 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 masraflftrı bu tertipten ödenir. 

Madde 13 — Tıp Fakültesi Hastanesinin umumi masrafları 
tşçi 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 eqilenlerin yerlerine gönderilmesi ve diğer hastanelere 
nakli masrafları ile bunlara ilişkin ufak te^is ve onarmalar ve hastanenin diğer bütün masrafları 
bu tertipten ödenir. 
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Madde 14. — Çocuk Sağ. Bilim ve Sos. Araştırma Enst. Hst. umumi masrafları 

Bu faslın 13 ncü maddesindeki formül bu ma ide için de aynen uygulanır, elektrik, havagazı, 
odun, kömür ve bunlara ilişkin masraflar da bu tertipten ödenir. 

Madde 15 — Çocuk Sağ. Bilim ve Sos. Araş. Enstitüsünde doyurulacakların yiyecek bedeli ve Hast. 
Perso. umumi masrafları 

Bu faslın 12 nci maddesindeki formül bu madde için de aynen uygulanır. 
Çocuk sağlığı dallarında ihtisas gören (bürsiyer) asistan, doktor ve hemşirelerin iaşe masraf

ları da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 432 — Nebraska ve New - York Üniversiteleriyle yapılan anlaşmaların gerektirdiği her 
çeşit masraflar 

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. 

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 Sanatları 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 bu maksat için yapacakları seyahatlerde 
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 masraf lan 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, arattırma raporları 
masrafları, muvakkat memuriyetle yurt içinde vazife göreceklerin harcırahları, yazı, kopya ve ben
zerleri ücretleri ile bilûmum 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. 
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Fasıl 445 — Berlin Üniversitesi ile yapılacak profesör ve talebe mübadeleleri her çeşit masrafları 

Profesör ve talebe mübadeleleriyle ilgili harcırah, profesörlerin ücretleriyle talebelere verile
cek burslar bu tertipten ödenir. 

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
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. 

Fasıl 751,— Satmalmacak makina, alet ve malzemeler 
Maddo 11 — Rektörlük 

Yeniden kurulacak matbaa için alınacak makina alet ve bütün malzeme 'bedelleriyle nakliye, 
gümrük vergi ve resimler sigorta, ambalaj ve montaj masrafları, ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752 — Taşıt satınalma 
Madde 11 — Rektörlük hizmet arabası için 
Madde 13 — Fen Fakültesi hizmet arabası 

Madde 15 — Tıp Fakültesi (Hasta nakil arabası) 

(Ş. Sayışı: 48) 



— 49-~ 
1959 yılı (E) cetveli ve kadroları 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Karar saytst: 4/11440 

KARARNAME SURETİ 

Ücretleri ilişik cetvellerde gösterilen umumi muvazeneye dâhil daireler ile mülhak bütçeli idarele
rin 1959 yılı bütçelerinin (E) cetvellerine konulan tahsisattan verilmek suretiyle çalıştırılacaklara ait 
kadroların 1 . III . 1959 - 29 . I I . 1960 tarihleri arasında muteber olmak üzere tasdiki; Maliye Vekâ. 
letinin teklifleri üzerine icra Vekilleri Heyetince 6 . IV . 1959 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Barem dışı : 

Yüksek mimar 
Sürveyan 
Daktilo 

• 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Uzman 
» 
» 

Profesör 
» 
» 

Uzman 
» 

Profesör 
Okutman 

Unvan 

Rektörlük 

veya mühendis 

Aded 

2 
1 
1 

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 

Fen Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 
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2 
1 
* 
1 
2 
1 
4 
2 

5 
1 
2 
1 
1 

1 
3 

Ücret '. 
Lira 

1 750 
950 
500 

2 400 
2 100 " 
1 850 
1 650 
1 750 
1 200 
1 000 

700 

2 700 
2 000 
2 000 
1 300 

950 

2 000 
,600 

Reisicumhur 
C. Bayar 

Müddet 
Ay 

12 
12 
12 

12 
12 
32 
12 
12 
12 
32 • 
12 

12 
6 
4 

12 
12 

12 
12 
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Unvan 

Tıp Fakültesi 

Memur 
Teknik uzman 
Hastane ayniyatı hesap uzmanı 
Profesör 

» 
Uzman 

» 
» 
2> 

» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

• 4 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

1 100 
1 250 
1 250 
2 500 
2 000 
2 000 
1 500 
1 000 

800 
650 

Müddet 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Profesör 

Veteriner Fakültesi 

2 000 12 

Profesör 
Uzman 

Ziraat Fakültesi 

1 
1 

2 000 
1 500 

12 
12 

Profesör 
» 

Uzman 
Okutman 

ilahiyat Fakültesi 

2 
1 
2 
3 

2 000 
1 500 

700 
800 

12 
10 
12 
12 

Uzman 
Okutman 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

1 
1 
2 
5 
1 
I 

2 000 
900 
700 
600 
500 
300 

7 
12 
12 
12 
12 
12 

-4».~ 
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Ege Üniversitesi 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/460) 

T. C. 
Başvekâlet 30 . XI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Bey eti 

Sayı : 71-1015/2930 - ; , . , * •-, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Bedsliğine 

Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 30 . XI . 1959 tarihinde kararlaştırılan Ege Üni
versitesi 1960 yılı Bütçe kanunu lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleriyle birlikte, sunulduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Ege Üniversitesi 1960 malî yılı Bütçe kanun lâyihası 
Esbabı Mucibesi 

1960*yılı "bütçesiyle üçüncü bütçe yılını idr?k edecek olan üniversitenin 1959 yılı bütçe tatbika
tında elde edilen netice ve aksaklıklar 1960 yılında daha verimli bir çalışma programı temini gaye
siyle kadro ve masraf tertiplerinde ünifyersite bünyesine uygun olarak 'bâzı değişiklikler ve ilâveler 
nazarı itibara alınarak 1960 ıbütçe lâyihası hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ege Üniversitesi halen Tıp ve Ziraat fakü'teleriyle Milletlerarası iktisadi' Münasebetler Enstitü
sü, Yüksek Hemşire ve Laborant okulları faaliyette fbulunma'kta olup 1960 yılı içinde açılacak 
Bioloji - Fizik ve Biofizi'k - 'Genel Kimya - Arkeoloji enstitüleriyle klMk ve lâboratuvarlar faali
yetini daha da hızlandırması ve bu maksatla bu ensti'tüler ve kadrolar için bâzı ilâveler yapılması 
ve inşaat programının tatbiki gayesiyle masraf tertibinden geçen yıla nazaran nispî bir artış yapıl
ması zaruri gömülmektedir, 

F. M. 

201 12 Tıp Fakültesine bu yıü içim bîr sımf daha ilâvesi ve geçen ders yılında kullanılan kad
roların 1960 yılında verimli bir şekilde tatbik gayesi ile yeniden alınacak ve terfi ede
cek öğretim üyeleri göz önüne alınarak (L) cetvelinden fiilî kadroya alınan 3 öğretim 
üyesi ve 27 öğretim üyesi yardımcısı kadroları alınması dolayısiyle 260 400 lira, ay
rıca 7244 sayılı Kanunla 797 133 lira eeman 1 057 533 lira fazlasiyle teklif edilmiş
tir. Tafsilât fişinde arz edilmiştir. 

13 Ziraat Fakültesine 1960 senesinde yeniden alınacak ve terfi edecek profesör ve asis
tan ihtiyacı nazarı dikkate alınarak (L) cetvelinde mevcudolan kadrodan 2 öğr°tim 
üyesi ile 10 öğretim üyesi yardımcısı serfoeışt (bırakılmak suretiyle maaş tutaı'ları 
olan 99 000 lira ilâve, buna mukabil (L) cetveline 14 öğretim üyesi ile 5 aded öğretim 
üyesi yardımcısı iadesi suretiyle 1960 yılı 82 200 lira ayrıca 7244 sayılı Kanunla yapı
lan zam 329 785 lira, ceman 411 985 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
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202 Ege Üniversitesi 1960 yılındaki hizmet inkişafı göz önüne alınarak (D) cetveline bâ
zı ilâveler zaruri görülmüş ve yapılan ilâvelerle değişiklikler ve 7244 sayılı Kananla 
yapılan ilâveler nazara alınarak (D) cetveli fişlerinde gösterilmiş olup; 

Rektörlük 138 726 
Tıp Fakültesi 722 424 
Ziraat Fakültesi 321 162 

OStra fazlasiyle teklif »edilmiştir* Tafsilât fişlerinde mevcuttur. 
203 Rektörlük, Tıp ve Ziraat fakülteleri klinik ve enstitülerinin faaliyetleri icabı olarak 

maaş ve (D) cetveli kadroları ile temini müşküj olan ve istihdamları zaruri eleman
ların çalıştırılabilmeleri için : 
Rektörlük, Tıp ve Ziraat fakülteleri geçen yılın 69 480 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Tafsilât fişlerde mevcuttur. 

204 1960 yılında ihtiyaç hissedilen profesörlerin memleket dâhilinden temini mümkün ola-
mıyacağmdan bu sene de hariçten profesör getirmek ihtiyacı devam etmektedir. Bu mü
lâhazalarla 1959 senesinde Vekiller Heyetince kabul edilen kadrolarda fişlerde mukaye
seli olarak gösterildiği üzere Tıp Fakültesinde bâzı değişiklikler yapmak zarureti hâsıl 
olmuştur. 
Bu itibarla : 
Tıp Fakültesi 60 000 lira fazlasiyle Ziraat Fakültesi ile Rektörlük 1959 yılı aynen tek
lif edilmiştir. 

206 10 5498 sayılı Kanun gereğince yapılacak çocuk zamları Üniversite mensubu memurlan ço
cuk adedleri hesabiyle 10 000 lira fazla olarak teklif edilmiştir. 

20 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak doğum yardımları personel artışı dolayısiyle 1 600 
lira fazlasiyle teklif edilmiştir. + 

30 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak ölüm yardımları maaşların artışı nazara alınarak 
2 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

209 Maaş ve ücret kadrolarında vâfeı değişiklikler dolayısiyle : 
11 380 296 
12 ' 41 728 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

219 4936 sayılı Kanun gereğince verilecek Üniversite tazminatı (L) cetvelinde yapılması za
ruri görülen değişiklikler dolayısiyle : 

12 Tıp Fakültesi : 
Frofesör 3X300X12=10 800 
Asistan 27X100X12=32 400 

43 200 Lira. 
13 Ziraat Fakültesi : 

2X300X12= 7 200 
10X100X12=1$ 000 

1960 yılı ilâvesi ayrıca 1959 senesi bütçesindeki maddi hata için 29 200 lira ceman 
48 400 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

301 Büro masrafları : 
1960 tahsisatı kömür ve odun fiyatları artışı nazara alınarak ve ayrıca Rektörlüğün ay
rı binaya nakli hesabiyle ve diğer maddelerde fişlerde izahat verildiği veçhile bâzı ar-. 
tıslar zaruri görülmüş ve bu sebeple 27 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
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F . M. 

304 Posta - Telgraf ve telefon ücretleri : 
•Bu fasıl 1949 yılı Rektörlükle müşterek olarak^ konulmuştur. 1960 yılında Rektörlüğün 
ayrı binaya nakli ve PTT işlerinin müşterek fasıldan sarfı müşkülâtı ve sarfiyatın kont
rol altına alınabilmesi zarureti karşısında kalınmış ve bu maksatla bu fasıl maddelere 
yarılarak 
Tıp Fakültesi 1 500 
Ziraat Fakültesi 1 500 
olarak konulmuş ve bu suretle 3 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

307 Harcırahlar : 
20 Vesaiti nakliye ücretlerinin artışı dolayısiyle 5 250 lira fazlasiyle. 
30 Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesi gereğince dış memleketler harcırahı olarak Tıp 

Fakültesi için 73 641 lira. 
40 Üniversiteler Kanununun 62 nci ıı.adlesi gereğince dış memleketler harcırahı olarak Zi

raat Fakültesi için 98 188 lira. 
40 1959 yılı bütçesinde Rektörlüğe kom lan tahsisatta 10 000 lirası iade edilmiştir. 
70 Yurt içi inceleme ve araştırma harcırah ve masrafları, talebe adedinin artışı dolayısiyle 

talebe ile yapılacak ekskürsiyon ve yol paraları artışı nazara alınarak 5 000 lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. 

309 Taşıt masrafları : 
Rektörlük makamı için tahsis edilen makam arabası ile Tıp Fakültesine alman 1 aded hiz
met arabası ile Psichiatri Kliniği için alınacak ambulans ve Ziraat Fakültesine yeniden 
alman 2 arabanın ilâvesi ile araba adedi 8 e çıkmış olması hesabiyle, 

11 Rektörlük 2 000 . -
12 Tıp Fakültesi 5 000 
13 Ziraat Fakültesi 4 000 

lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Ayrıca taşıtları onarma masraflarına da yukarda arz edilen sebeplerle 4 500 lira fazla
siyle teklif edilmiştir. ' 

403 Temsil masrafları : 
Ecnebi profesörlerin fazla gelmesi ve bâzı resmî günlerin masrafları ile bayır cemiyet
lerine yapılan mecburi yardımlar dolayısiyle 1959 yılma nazaran bizzarure 2 500 lira faz
lasiyle teklif edilmiştir. 

417 Üniversite istimlâkleri devamı dolayısiyle ve 1960 yılında yapılacakları kanuni masraf
ları hesabedilerek 1959 yılı tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

420 1960 yılında açılacak Fen Fakültesi için : • , 
14 Bioloji Enstitüsü için 50 000 
it" Fizik ve Biofizik Enstitüsü için 50 000 
16 Genel Kimya Enstitüsü için 50 000 
17 Arkeoloji Enstitüsü için 30 000 lira teklif edilmiştir. 

421 inkişaf etmekte olan Yüksek Hemşire .Okulunun her çeşit masraflarını karşılamak üzere 
5 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

422 İnkişaf etmekte olan Laborant Okulunun her çeşit masraflarını karşılamak üzere 5 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 
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11 Tıp Fakültesi hastaneler masrafı ile yatak bedeli 
Bu yıl geçen yıla nazaran 100 yatak daha ilâvesi ile yatak adedi 650 ye çıkarılmış ve. 

Yatak bedeli 500 
îlâç 237 
Prim dâh;.l müteferrik 131 

650 X 868 X 365 = 2 059 330 868 
Olmakla 754 425 fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12 Hastanelerde duyurulacakların yiyecek bedelleri personel adedinin artışı ve 1959 
senesi hastanelerden halen hesaplar nazara alınarak 200 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 
Tafsilât fiştedir. 
4489 sayılı kanun gereğince ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve sair her 
türlü masrafları 

11 Eektörlük : Aynen 
12 T p Fakültesi : Alâkalı fişince arz edildiği veçhile 1960 yolluk ve prim farkları hesab* 

edilerek 23 000 lira fazlasiyle, 
13 Ziraat Fakültesi: Alâkalı fişince arz edildiği veçhile 1960 yılından yolluk ve prim fark

ları hesabedilerek 12 400 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetler için, • 

10 Aynen bırakılmış, 
20 10 250 lira fazlasiyle 

Hükme bağlı borçlar tamamen Ödenmiş olduğundan fasılda 1 lira bırakılarak 191 000 
lira iade edilmiştir. 

12 Tıp Fakültesi, Yüksek Hemşire Okulu ve Laborant okullarnda 13 talebeye ayda 175 eı 
liradan 1959 j'ilma nazaran 17 300 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Talebe kantinlerine yardım. 
Talebe adedinin artışı nazara alınarak 5 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
1960 yılında istimlâkine devam edilecek arazi ile ayrıca Ziraat Fakültesi deneme - araş 
tırma ve üretme işlerini yapabilmesi, muhite aynı zamanda Türkiye ziraatine faydalı 
olabilmesi, talebelere pratik ve staj yaptrılması için bir çiftliğe ihtiyacı 1959 yılında 
Bütçe Encümenince tesbit • edilmiş ve buna alınması için varılan prensip kararma uyu 
larak 3 000 000 lira bu iş için konulmuş ve Üniversite istimlâkları için de 165 000 lira 
konulmak suretiyle 1959 yılma nazaran bu fasıl 1 644 000 lira noksaniyle teklif edil-
mistir. • "••:"" v ' ; 
Döner sermaye : 
1959 yılı Tıp ve Ziraat fakültelerine konulan 25 şer bin lira kullanılmaya başlanmış, 
1960 yılı Eektörlük emrinde bulunan Matbaa ve atelyeler için 4936 sayılı Kanunun 58 
nei maddesine istinaden 25 000 lira teklif edilmiştir. # 
Ziraat Fakültesine satmalmaeak makina ve aletlerden 1960 yılında da alınmasına devam 
edilecek makina ve aletler nazara alınarak 1959 yılının aynı teklif edilmiştir. 
Taşıt satmaLna : 
Ziraat Fakültesinin çiftliklere talebe najdi için alacağı 1 aded otobüs ile Tıp Fakültesine 
almacak 1 aded Ambulans için 1959 yılma konan tahsisattan 140 000 lira fazlasiyle 
285 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı: 49) 



Rapor 
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Bütçe Encümeni Reisliğine 

1955 - 1956 ders yılında tedris hayatına başlamış olan bu üniversitemiz mütevazı imkânları 
içerisinde semereli faaliyet göstermek ve iyi neticeler almaktadır. 

Halen Tıp ve Ziraat fakültelerinden ibaret olarak çalışmakta olan üniversite, Fen Fakültesi* 
ni açmanın hazırlıkları içerisinde bulunmaktadır. 

Diğer fakültelerini de kurmak yolunda üniversite idaresi gerekli mesai içerisindedir. 
Açılışından itibaren pek az bir zaman geçmiş olmasına rağmen üniversite 'büyük rağbete maz-

har olmuş bulunmaktadır.! Muhitte geniş bir ihtiyaca cevap verdiği de müşahede edilmektedir. 

Tedris heyetinde ve talebe sayısında da memnuniyetbahş bir tezayüt göze çarpmaktadır. 

Halen tedris kardosu şöyledir. 

ProfÖsör Doçent Asistan Okutman Uzman 

30. 22 157 n İS 
Talebe sayısı -: Tıp Fakültesi 578 

Ziraat Fakültesi 469 
Y. Hemşire Okulu 21 

olmak üzere 1 068 dir. 

Ege Üniversitesinin 1960 malî yılı bütçesi 20 422 980 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Kuruluş halinde olan hu üniversitemiz için teklif edilen tahsisat kifayetli olmakla beraber; 
Ziraat Fakültesinin birkaç seneden »beri satın almak istediği çiftlik için 731 nci fasla 3 401 211 
liranın ilâve edilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Falkültenin zirai deneme ve tatbikat yapabilmesi için böyle bir çiftlik arazisine ihtiyacı bu
lunduğu aşikârdır. 

Varidat 'bütçesinde 2 nci fasılda 170 000, 3 neü fasılda 1 - 2 - 3 neü maddelerde mecmuan 30 000 
lira bir fazlalık olduğu tesbit edilmiştir. 

Ege Üniversitesi bütçesinin tekliflerimizle birlikte kabulünü Yüksek Encümene arz ederiz. 

Raportörler 

Antalya Denizli Diyarbakır Diyarbakır 
Kenan Akmantar Mehmet Karacan Halil Turgut M. Hüsrev Ünal 

Edirne Sivas 
Mükerrem Sarol Turhan Feyzioğlu 

Bulunmadı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 1/460 

Karar No: 46 

10.11.1960 

Yüksek Reisliğe 

Ege Üniversitesi 1960 malî yılı bütçesi hak
kında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı îcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 
30 . XI . 1959 tarihli ve 71 -1015/2930 sayılı 
tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası merbutatı 
bulunan cetvellerle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maarif Vekili, Üniversite Rektör 
ve Dekanları ile Maliye Vekâleti mümessilleri 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Üniversitenin 1960 yılı bütçesini encümeni
miz namına tetkik eden raportörlerimizin hazır
lamış oldukları rapor mütalâa edildikten ve Üni
versitenin faaliyeti ile ilgili mevzular üzerinde 
Rektör tarafından verilen izahat dinlendikten 
sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine ge
çilmiştir. 

Üniversitenin 1960 yılı bütçesi, yatırım dışı 
masraflarını ihtiva eden (A/l) işaretli cetvel 
yekûnu geçen yıla nispetle 4 505 268 lira fazla-
siyle 15 904 580 ve yatırım kısmını teşkil eden 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 1 529 000 lira 
noksahiyle 4 443 000 lira ki, ceman 20 347 580 li
ra olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş bu
lunmakta olup artış ve eksilişlerin mucip sebep
leri her fasıl ve madde hakkında lâyihanın ge
rekçesinde arz ve izah edilmiştir. 

Masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) işaretli 
cetvelin fasıl ve maddelerine mevzu tahsisatlar 
üzerinde yapılan inceleme sonunda tahsisatı ge
rektirecek her hangi bir husus görülemediğinden 
(A/l) işaretli cetvel Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kalbul edilmiştir. 

Bütçenin yatırım kısmım teşkil eden (A/2) 
işaretli cetvelin fasıl ve maddeleri üzerinde yapı
lan tetkikat neticesinde; Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesinin deneme, araştırma ve üretme işle
rini yapabilmesi ve talebelere pratik yaptırılması 

için çiftliğe elverişli bir arazinin mubayaası mak-
sadiyle 731 nci istimlâk ve satmalma bedelleri 
faslına mevzu tahsisatın kifayetsiz olduğu ve bu 
fasıldaki tahsisata 1 401 211 liranın ilâvesi ra
portörlerimiz tarafından teklif edilmiş ve bu tek
lif encümenimizce de yerinde görülerek aynen 
kabul edilmek suretiyle (A/2) işaretli cetvel ye
kûnu 5 844 211 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Üniversitenin 1960 yılı varidatını gösteren 
(B) işaretli cetvel yekûnu, 18 307 579 lirası umu
mi bütçeden verilen tahsisattan ve mütebakisi çe
şitli varidat ve eski yıllardan devreden nakit mev
cudundan terekkübetmelk üzere 20 347 580 lira 
olarak Hükümetçe tahmin ve teklif edilmiş bulun
maktadır. 

Ziraat Fakültesi için mubayaa olunacak arazi 
/bedeline ilâveten encümenimizce kabul olunan 
tahsisat miktarı, (B) işaretli varidat cetvelinin 1 
nci faslının yatırımlar için umumi bütçeden veri
lecek 2 nci maddesine ilâve edilmek suretiyle 
mezkûr cetvel yekûnu 21 748 791 lira olarak en
cümenimizce tesbit ve kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddeleri, 
metinlerinde yapılan rakam değişiklikleriyle ve 
mütaakıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1960 malî yılı bütçe 'kanunu 
lâyihası merbutatı bulunan cetvellerle birlikte 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. İmre 

Maabata Muharriri 
îamir 

B. Bilgin 

Reisvekili 
Muğla 

N. özsan 

Kâtip 
Diyarbakır 
M. R. Ünal 
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Afyon K. Ankara 

M. Â. Ülgen M. Akpmar 
Ankara 

Söz hakkını mahfuz. K 
î. Seçkin 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Bolu 

Artvin 
Y. Gümü§el 

Bolu 
S. Bilir N. Tütüncûoğlu 
Çorum 

Y. Gürsel 
Diyarbakır 

H. Z. Tigrel 
Eskişehir 
JET. Sezen 

İstanbul 
N. Kırşan 

Denizli 
A. R. Karaca 

Diyarbakır 
H. Turgut 
^azianteb 
E. Cenanı 

Antalya 
'. Akmanlar 

Balıkesir 
M, H. Timurtaş 

Çorum 
H. Bulgurlu 

Denizli 
M. Karaşan 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Giresun 
M. Şener 

Kars 
S. Atalay 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
N. Batur 

Kocaeli 
C. Tüzün 

Maraş 
Muhalifim 
E. Soysal 

Ordu 
A. H. Onat 

Sakarya 
İV. Kirişcioğlu 

Sinob 
ö. özen 

Yozgad 
T. Alpay 

Kastamonu 
M. îslâmoğlu 

Konya 
M. Bağrtaçık 

Rize 
H. Agun 

Siird 
B. Erden 
Tekirdağ 

Z. Erataman 

Kayseri 
0. Kavuncu 

Konya 
H. Ölçmen 

Nevşehir 
N. önder 

Rize 
M. önal 

Siird 
M. D. Süalp 

Van 
Muhalifim. 

F. Melen-,v 
Zonguldak 
T. öktem 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ege Üniversitesi 1960 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masrafları için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
15 904 580 lira ve yatırını masrafları için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
4 443 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe 
yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 20 347 580 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ege Üniversitesince 1960 
bütçe yılında elde edilecek varidat çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı varidatın tarh ve tahsiline 1960 bütçe yılın
da da devam olunur. 

MADDE 4. — Ege Üniversitesinin 30. IV. 
1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu riıad-
desine giren hizmetlilerine ait kadrolar, tyağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
Vekilleri Heyeti Karan ile kadro alınabilecek 
tertipler bağlı, (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunıjı 
yihası ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
nulur. Bunlann eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

g;ere-
İcra 

su

su; 
MADDE 5. — Ege Üniversitesinin kuru 

hakkındaki 26. IV. 1957 tarih ve 6953 
Kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı 
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen 
ler 1960 bütçe yılında kullanılamaz. 

uşu 
yılı 

kad-

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan faslm^âki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1959 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan boralar, 
ilgili olduklan hizmet fasıllarından bu f^sla 
Maliye Vekâletince aktanlacak tahsisattan öde
nir. 

1958 bütçe yılma aidolup da Muhasebei 
UmuHiiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 1958 
yılı bütçesinde bulunan borçlar 1960 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Ege Üniversitesi 1960 yılı bütçe kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1960 bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan masraflan için, 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
15 904 580 lira ve yatırım masraflan için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5 844 211 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1960 yılı 
masraflarına karşılık olan varidat, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 21 748 791 
lira olarak tahmin edilmiştir.** 

MADDE 3. —Lâyihanın 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Lâyihanın 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Lâyihanın 5 nci maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Lâyihanın 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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ncı kısım fasılları bakiyelerinden eski yıllar 
borçları faslına Maliye Vekâletince aktarılacak 
tahsisattan ödenir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1960 tari
hinden itibaren meridir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 

B. £. 

Başvekil 
A. Menderes 
Devlet Vekili 

A. Aker 
Devlet Vekili 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. B. Zorlu 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
M. Kurbanoğlu 

Sanayi Vekili 

Devlet Vekili 
t. Akçal 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

i Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh, ve iç. Mua. Vekili 

pr. Lûtfi Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili ve 

Bas - Yay. ve Turz. V. V. 
H. Şaman 

Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

MADDE 7. — Lâyihanın 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Lâyihanın 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Lâyihanın 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

tmar ve îskân Vekili 
M. Berk 

Koordinasyon Vekili ve 
Sanayi V. V. 
8. Ataman 
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A/ l - CETVELİ 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Tahsisatın nev'i Lira 

İkinci hısım - Personel 
masrafları 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Rakt&rlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Geçici hizmetliler ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi profesör ve uzmanlar 
ücreti 
Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 
* 

142 550 
1 704 267 
1 181 015 

1 

3 027 833 

354 474 
808 776 
637 038 

1 800 288 

25 380 
99 405 

145 935 

270 720 

1 
120 000 
247 500 

367 501 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

202 2C0 
2 761 800 
1 593 000 

1 

4 557 001 

493 2C0 
1 531 200 

958 200 

2 982 600 

34 200 
141 000 
165 000 

340 200 

1 
180 000 
247 500 

427 501 

* 
202 200 

2 761 800 
1 593 000 

1 

4 557 001 

493 200 
1 531 200 

958 200 

2 982 600 

34 200 
141 000 
165 000 

340 200 

i 
180 000 
247 500 

427 501 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak sam ve yardımlar 

10 Çocuk zammı 15 000 25 C00 25 000 
(S. Sayısı: 49) 
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F. M. Tahsisatın nev'i 

20 Doğum yardımı 
30 ölüm yardımı 

Fasıl yekûnu 

207 Ecnebi dil bilenlere 3056 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere-. 
ğince ödenecek para mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş.ke-
senekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim masrafları 
15 Diğer ödemeler 

Fasıl yekûnu 

217 4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

219 49^6 sayılı Kanun gereğince 
vf/Ülecek üniversite tazminatı 

12 T D Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

221 Emekli, dul ve yetim maaşları 
223 Konferans için yurt içinden ve 

yurt dışından getirileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka c 

masraflan L 
12 Tıp Fakültesi 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 
3 400 5 000 5 000 
2 000 4 000 4 000 
20 400 34 000 34 000 

4 500 4 500 4 500 

185 174 490 070 490 070 
33 668 75 396 . 75 396 

1 1 1 
15 000 15 000 15 000 

1 1 1 

233 844 580 468 580 468 

5 395 5 395 5 395 
37 570 37 570 37 570 
34 220 34 220 34 220 

77 185 77 185 77 185 

284 212 327 412 327 .412 
121 200 169 600 169 600 

405 412 497 012 497 012 

1 1 1 

30 000 25 000^ 25 000 
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Tahsisatın nev'i 

13 Ziraat Fakültesi 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

30 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul ediler 
Lira Lira 

25 000 

Fasıl yekûna 60 000 50 000 

25 000 
50 000 

tkinci kısım yekfinu 6 267 684 9 550 468 9 550 468 

11 
12 
13 
21 
22 
23 
31 
32 
33 
41 
42 

43 

50 
55 
56 
57 

Üçüncü kısım - Yönetir^ 
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 
Avdınlatma 
Rektörlük ısıtma 
Tıp Fakültesi ısıtma 
Ziraat Fakültesi ısıtma 

Basılı, Jc&gıt ve defterler 
11 Rektörlük 
İ%, Tro Fakültesi 
İ İ Ziraat Fakültesi 

* Posta, telçraf ve telefon ücr|et 
ve masrafları 

10 Rektörlük pasta ve telgraf ifc-
ret ve masrafları 

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 

0 
50 000 
40 000 

Fasıl yekûnu 214 000 

2 000 
3 000 
3 000 

2 500 

3 000 
2 000 
3 000 
6 500 
2 000 
5 000 
5 000 
6 000 
8 500 
20 000 
7 500 
7 500 
60 000 
15 000 
50 000 
40 000 
241 000 

2 000 
3 000 
3 000 

Fasü yekûnu 8 000 8 000 

2 500 

000 
000 
000 

6 500 
2 000 
o 000 
5 000 
6 000 
8 500 
20 000 
7 500 
7 500 
60 000 
15 000 
50 000 
40 000 

241 000 

2 000 
3 000 
3 000 

8 

2 500 
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1959 1960 yılı için 
Yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
M. Tahsisatın nev'i Lira Lira Lira 
12 Tıp Fakültesi posta ve telgraf 

ücret ve masrafları 0 1 500 1 500 
13 Ziraat Fakültesi posta ve tel 

graf ücret ve masrafları 0 1 500 1 500 
20 Rektörlük telefon masrafları 158 000 158 000 158 000 

Fasıl yekûnu 160 500 163 500 163 500 

Kira bedeli 73 000 73 000 73 000 
Giyecekler 20 000 20 000 20 000 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 15 000 10 000 10 000 
20 Muvakkat vazife harcırahı 25 000 31 250 31 250 

0 Rektörlük ecnebi memleketler 
harcırahı 10 000 0 0 

41 Tıp Fakültesi Ecnebi memle 
ketler harcırahı 0 73 641 73 64i 

42 Ziraat Fakültesi ecnebi mem
leketler harcırahı 0 98 188 98 188 

50 Yabancı profesör ve uzmanla
rın harcırah ve başka masraf
ları 15 000 15 000 15 000 

70 Yurt içi inceleme ve araştırma 
harcırah ve masrafları 10 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 75 000 243 079 243 079 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 5 000 5 000 5 000 
Taşıt masrafları 

11 Rektörlük; taşıtları işletme 
masrafları 

12 Tfp Fakültesi taşıtları işletme 
masrafları 

13 Ziraat Fakültesi taşıtl-nı işlet
me masrafları 

30 Taşıtları onarma masrafları 

4 000 
4 000 
1& 000 
6 000 

6 0Ö0 
9 000 
16 000 
10 500 

6 000 
9 000 
16 Ûöö 
16 500 

Fasıl yekûnu 26 000 41 500 41 500 
m n ' . m a . , ? ' % . u • u,, ',:•;,.i.m ut u ,t, . \~xi 

Üçüncü kısım yekûnu 581500 795 079 795 07l> 
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Tahsisatın nev'i 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

30 
40 

11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

Dördüncü hısım - Daiiçe 
hizmetleri 

Temsil masrafları 
Muhasebei Umumiye Kankııu-
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masraflar 
Geriverflecek paralar 
Mahkeme hare ve masrafları 

Fasıl yekunu 

Sağlık merkezinin 
masrafları 

her 

Arazı 
Harcı 

Üniversitenin Bina ve 
Vergileri, Tapu Tescil 
ve diğer müteferrik mas^f 
lan ile bina, levazım, eşya 
saire menkullerin sigorta 
deUeri 
Araştırma, inceleme ve öj 
timi ilgilendiren malzemelerle 
sair her çeşit masraflar ! 

Rektörlüğe bağlı Milletieı 
sı İktisadi Münasebetler Et 
titüsü her çeşit masrafları 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Bioloji Enstitüsü 
Fizik - Biofizik 
Genel Kimya 
Arkeoloji Enstitüsü 

5 000 

1 
60 000 

60 001 

3 000 

260 000 

100 000 
991 400 
991 400 

0 
0 
0 
0 

7 500 

45 001 

3 000 

260 000 

100 000 
991 400 
991 400 
50 000 
50 000 
50 000 
30 000 

Yüksek Hemşire Okulun^ 
her çeşit masrafları 
Laborant Oküflımuv her çeşit 
masrafları 1 

.(S. 

25 000 

10 000 

49) 

30 000 

15 000 

7 500 

1 1 
45 000 45 000 

45 001 

3 000 

260 000 

100 000 
991 400 
991 400 
50 000 
50 000 
50 000 
30 000 

Fasıl yekûnu 2 082 800 2 262 800 2 262 800 

30 000 

15 000 
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425 

426 

427 

451 

Tahsisatın nev'i 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira F. M. 

423 Ziraat Fakültesi tecrübe istas
yonlarında ve işletmelerinde 
yapılacak araştırma ve incele
melerin gerektirdiği her türlü 
masraflar 25 000 25 000 25 000 

424 Tıp Fakültesinin hastanelerle 
ilgili her çeşit masrafları 

11 Hastanelerin öğretimi ilgilen
diren masrafları ile yatak be-

12 

11 
12 

13 

21 

22 

23 

deli ve her çeşit ması afları 
Hastanelerde doyurnlaeakla 
rın yiyecek bedelleri 

.Fasıl yekûnu 

Üniversite Matbaasının her 
çeşit tesis, malzeme, ısıtma ve 
bakım masrafları 
Üniversite merkez atejyeleri-
nin her çeşit masrafları 
Yabancı memleketler üniver
siteleriyle yapılacak anlaşma
ların gerektirdiği hor çeşit 
masraflar 
Yaym masrafları 
Rektörlük satmalma ve abone 
Tıp Fakültesi satmalına vo 
abone 
Ziraat Fakültesi satmalma ve 
abone 
Raktörlük çeşitli yayın mas 
rafları 
Tıp Fakültesi çeşitli yaym 
masrafları 
Ziraat Fakültesi çeşitli yaym 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1 304 875 

90 000 

1 394 875 

100 000 

60 000 

1 000 

1 500 

45 000 

45 000 

1 000 

40 000 

40 000 

172 500 

2 059 330 

290 000 

2 349 330 

100 000 

60 000 

1 000 

1 500 

45 000 

45 000 

1 000 

40 000 

40 000 

172 500 

2 059 330 

290 000 

2 349 330 

100 000 

60 000 

1 000 

1 500 

45 000 

45 000 

1 000 

40 000 

40 000 

172 500 

(S. Sayısı: .4$), 
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M. Tahsisatın nev'i 

1959 
Yılı 

tahsisatı 
Lira 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4489 ve 4936 sayılı kanunlar 
gereğince ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin harcırahları 
ve sair her türlü masrafları 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası münasebetle™ 
gerektirdiği masraflar 

10 Üniversitelerarası birliğe ka 
tılma payı 

20 Milletlerarası kongre ve| kon
feransların her çeşit masraf
ları ile bunlara katılacakları* 
harcırah ve masrafları 

4 000 
32 000 
32 000 

68 000 

4 000 
55 000 
44 400 

4 006 
55 000 
44 400 

103 400 103 400 

Fasıl yekûnu 

3 200 

22 750 

3 200 

33 000 

25 950 36 200 

3 200 

33 000 

36 200 

Spor masrafları 5 000 5 000 5 000 

Kurs umumi masrafları 10 000 10 000 10 000 

Dördüncü kısım yekûnu 4 308 126 5 485 731 5 485 731 

Beşinci kışını - Borçla 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısmı yekûnu 

w 

1 000 
1 

191 001 

192 002 

1 000 
1 
1 

1 002 1 002 

(S. StJtA; İS) 
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M, Tahsisatın nev'i 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 

10 Ecnebi memleketlerden gele
cek talebelerin burs VP harcı
rahları 

12 Tıp Fakültesi, Yüksek Hem
şire Okulu, Laborant Okulu 

13 Ziraat Fakültesi 

Fasü yekunu 

Talebe teşekküllerine yardım 

Talebe kantinlerine yardım 

Altıncı kısmı yekunu 

KISIMLAR YEKÎJNÜ 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 
Beşinci kısım yekûnu 
Altıncı kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 20 000 20 000 
10 000 27 300 27 300 
5 000 5 000 5 000 
35 000 52 300 52 300 

1 ' - = = = = = | L » • ' " •• 

5 000 5 000 5 000 

10 000 15 000 15 000 

50 000 72 300 72 300 

6 267 684 9 550 468 9 550 468 
581 500 795 079 795 079 

4 308 126 5 485 731 5 485 731 
192 002 1 002 1 002 
50 000 72 300 72 300 

11 399 312 15 904 580 15 904 580 

(S. S*yı» 4S) 
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M. Tahsisatın nevi 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Yapı onarımı ve küçük 
lar 

11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat » 

— 20 — 
- CETVELİ 

1959 
Y ı l ı 

tahsisatı 
Lira 

yapı 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

İstimlâk ve satmalma bedel
leri 

Yapı işleri ve esaslı onaıjımlar 

Döner sermaye 
0 Rektörlük 
O Tıp Fakültesi 
O Ziraat » 

Fasıl yekûnu 

Ziraat Fakültesine satm Îma-
cak alet ve makinalar 

10 000 
95 000 
95 000 

Fasıl yekûnu 200 OOO 

4 809 000 

600 000 

O 
0 

25 000 
25 000 

50 000 

168 000 

145 000 

1960 yılı için 
Hükümetçe Encümence 

istenen kabul edilen 
Lira Lira, 

10 000 
95 000 
95 000 

200 000 

3 165 000 

600 000 

O 
25 000 

0 
0 

25 000 

168 000 

285 000 

10 000 
95 000 
95 000 

200 000 

4 566 211 

600 000 

25 000 
0 
0 
ö 

168 000 

285 000 Taşıt satmalma 

Yatırımlar yekûnu 5 972 000 4 443 000 5 844 211 

St Sayısı • 49 '*) 
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B - CETVELİ 

1959 1960 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Encümence 

tahminleri tahmin edilen talimin edilen 
F. M. Varjidatm nev'i Lira Lira Lira 

1 Umumi bütçeden verilecek 
tahsisat 

1 Yatırımlar dışındakiler için 
verilenler 10 694 311 13 864 579 13 864 579 

2 Yatırımlar için verilenler 5 972 000 4 443 000 5 844 211 
Fasü yekûnu 16 666 311 18 307 579 19 708 790 

2 

3 
1 
2 

3 

Harçlar (Kayıt, imtihan ve 
diploma hardan) 
Çeşitli varidat: 
Kitap satışından elde edilenler 
Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri 
Diğer çeşitli varidat 

10 000 

25 000 

25 000 
30 000 

180 000 

30 000 

30 000 
50 000 

180 000 

30 000 

30 000 
50 000 

Fasıl yekûnu 80 000 

4 Bağışlar 1 
5 Eski yıllardan devredilen nakit 615 000 

UMUMÎ YEKÛN 17 371 312 

110 000 

1 
1 750 000 

20 347 580 

110 000 

l 
1 750 000 

21 7fe 791 

o . CETVELI 
Vergilerin, resimlerin ye başka varidatın 

dayanakları 
Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 13.VI. 1946 4936 Üniversiteliler Kanununun 54 ncü maddesi 

(S. S*y»: 49) 



Memuriyetin nevi 

Rektörlük 

Teknisiyen 
Ueta 
Bahçıvan 

Şoför 
Sekreter (2 yabancı dil bilir) 
Daktilo 

Memur 

Başhademe 
Hademe 
Dağıtıcı 
Bekçi 

Muhasebe Müdürlüğü 

Daktilo 
Memur 

Sağhk Merkezi 

Hemşire (Gezici) 
Hemşire 
Laborant (Röntgenci) 
Daktilo 
Hademe 

Matbaa 

Şef Teknisiyen (Matbaa 
Âmiri) 
Başmakinist 
Makinist . ' 
Dizme malkinalar bakım uz
manı 
Başmürettip 
Mürettip ve Operatör 
Başmücellit 
Mücellit 
Mücellit ve mürettip yardım» 
cısı 

D 
Aded ü 

2 
1 
1 

, 1 
1 
t 
1 t 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
2 

1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 

1 1 
1 
1 

1 
1 
3 * 
1 
I 

3 
(I 

CI 
cirrt 

600 
400 
700 
500 
400 
500 
250 
600 
500 
700 
600 
300 
250 
350 
350 

500 
500 

700 
500 
600 
500 
250 

250 
950 
700 

800 
950 
800 
800 
500 

400 

CETVELI 

G. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Gam ve Kimya Atelyesi 

Mütehassıs 
Şef Teknisiyen 
Teknisiyen 

Teknik ve Fizik Atelyesi 

Mütehassıs 
Teknisiyen 

Elektrikçi 
Marangoz 

Yardımcısı 

1 250 
1 100 
950 
800 

1 250 
1 100 
950 

400 
600 
700 
600 

Milletlerarası iktisadi Münasebetler Enstitüsü 

Uzman 

Yabancı Dil Bilir Daktilo 

Tıp Fakültesi 

Daktilo (Y. Dil Büir) 

Başhademe 
Hademe 

Santral Memuru 

1 1 250 
1 1 100 
1 950 
1 700 

Enstitü ve Klinikler 

Teknisiyen 
zunu) 
Teknisiyen 

(Üniversite me-

(Kimyager) 

» (Üniversite mezunu) 
* » > 
» (Ressam ve fotoğrafçı) 

Elektrikçi 

2 
4 
3 
10 
10 
4 
2 

950 
600 
500 
450 
300 
250 
200 
450 
400 

250 
250 
100 
800 
800 
100 
600 



G. Memuriyetin nev'i 

Telefoncu 
Marangoz 
Lâboratuvar Şefi 

Laborant 
» 

Şoför (Cena2e arabası) 
Şoför 
Daktilo 
Daire Âmiri 
Memur Santralci 
Başhademe 
Gassal 
İmam 
Hademe 

* 
Bekçi 
Kapıcı 
Temizleyici • 
Aşçıbaşı 
Aşçı 

Aşçı Yardımcısı 
Hastabakıcı (Klinikler) 
Temizleyici 
Kaloriferci 

Ziraat Fakültesi 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

Başmakinist 
Makinist çiftçibaşı 

Aded 

2 
3 
8 

10 
5 

24 
14 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 

15 
36 
5 
5 
8 
1 
1 
1 
3 

36 
18 

1 

10 
5. 
1 
2 
1 

. 1 

- 2 3 -
Ücret 

600 
600 
950 
700 
700 
600 
500 
500 
700 
500 
700 
700 
300 
600 
400 
250 
200 
300 
350 
300 
600 
450 
500 
300 
250 
200 
400 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 100 
800 

G. Memuriyetin nev'i 

» 
Usta (Mütehassıs) 

» 
Şoför 

Temizleyici 
Arabacı 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 

Baş Aşçı 
Aşçı 

* 
Laborant 

Tarım Hizmetlisi 
s> » 
» » 

Daktilo (Y. dil bilin 
» 

Memur 
% 
-. Başhademe 

Hademe 
» 

Bekçi 
Kapıcı 
Santral Memuru 
ÎSSİ 
» 

Acled 

1 
2 
1 
2 
6 
5 
2 
2 
5 
3 

i 
; 'i 

1 
1 
2 
8 

19 
15 
11 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

10 
18 
7 
4 
1 
1 
1 

'ücret 

700 
600 
500 
800 
700 
500 
600 
500 
250 
400 
600 
500 
400 
700 
500 
400 
600 
500 
400 
350 
300 
250 
950 
700 

:.. 6oo 
500 
400 
300 
250 
200 
300 
300 
400 
250 
200 

TSettjm.49) 
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E , CETVELİ 

Tahsisatın nev'i 

203 Geçici hikmetliler ücreti 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

204 Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
11 Rektörlük 
12 Tıp Fakültesi 
13 Ziraat Fakültesi 

L . CETVELİ 

D. 

2 
3 
4 
R 
5 
6 
7 
8 

7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
Profesör 
Profesör 
Profesör 
Doçent 
Doçent 
Doçent 
Doçent 

Tıp Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

b) öğretim 

Asistan 
Asistan 
Asistan 
Asistan 

Aded 

5 
5 

11 
16 
8 

10 
22 
33 

Üyesi Yardımcıları 

-

12 
15 
20 
15 

AJylık 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

800 
700 
600 
500 

D. 

1 
2 
3 
4 
r. 
5 
6 
7 
8 

8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Profesör 
Profesör 
Profesör 
Profesör 
Profesör 
Doçent 
Doçent 
Doçent 
Doçent 

Ziraat Fakültesi 

a) öğretim Üyesi 

Aded 

1 
2 
2 
2 

13 
2 
2 
9 
13 

b) öğretim Üyesi Yardımcıları 

Asistan 
Asistan 
Asistan 

5 
10 
10 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
700 

700 
600 
500 

(S. Sayın: 40) 
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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 harcırablariyle ücret ve 
başka masrafları 

Konferans için getirtileceklere verileeek ücret ve harcırahlar, 624.5 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 ve kâğıt bedelleri ile ecnebi öğ
rencilerin şehir içinde ve dışında yapacakları gezilere refakat edecek 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 ile 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 yedekleri, her çeşit 
onarmaları. 

Fasıl 416 — Sağlık merkezleri her çeşit masrafları 
Sağlık merkezinin her çeşit masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 417 — Üniversitenin bina ve arazi vergileri, tapu tescil harcı ve diğer müteferrik masraflan 
ile bina, levazım, eşya ve sair menkullerin sigorta bedelleri 

Üniversiteye ait büûmuto gayrimenkullerin ve buralarda mevcudolup sigorta edilen menkul eş
yalarla enstitü, lâboratuvar, klinik ve kütüphaneler levazımı üe kitapların sigorta bedelleri, ver
gi resim ve türlü harç ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

(S. Sayışı: 49) 
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Fasıl 420 — Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren malzemelerle sair her çeşit masraflar 

Madde 11 - 12 - 13 - 14 
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 satmalınması, üretilmesi, yemi, bakımı, masrafları ve bunun için gerekli tesis ve malze
me masrafları, alet ve cihazların taşıma, montaj ve onarımı masrafları, tatbikat ve inceleme için 
şehir içindeki kurumlar 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 mahinaları 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 muvaldra-
ten çalıştırılacak işçilerin yevmiyeleri, bahçe serlerine lüzumlu malzemenin satmalınması, 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 satmalınması 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 satmalınması, 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. 
işçi, usta, çoban, seyis gündelikleri ve bunlardan aşım duraklarına gönderilen seyislerin harcırah
ları, îş 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 işleri 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 nci maddesinde yazılı masraflar bu tertipten 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, işletme 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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asatmalmacak 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 vie 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. 

Fasıl 425 — Üniversite Matbaasının her çeşit masrafları 
Matbaa için satmalınacak demirbaş eşya ile işletme ve bakım masrafları, matbaaya yeniden alı

nacak makina alet ve yedek parçaları ile matbaaya taallûk eden her türlü masraflar, icabında mu
vakkaten çalıştırılacak işjji gündelikleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 426 — Üniversite merkez atelyelerinin her çeşit masrafları 
420 nci faslın 11, 12, 18 ve 14 ncü maddelerine ait formül bunlar için de aynen uygulanır. 

Fasıl 451 — Yayın masrafları 
Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin müşterek kısmında gösterilen 451 nci faslına ait for

mül bunun için de uygulanır. 
öğrenci seçme imtihanı kâğıtlarının incelenmesinde çalışanlara yönetim kurulunca tespit edile

c e k 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 masraflariyle 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-
l.erin muhafazası, spor tet$as ve hareketleri için geçici müddetlerle kiralanacak stad, saha, veya 
spor yapılmasına elverişli ; yerlerin kira bedelleri oyuncuların ferdî kabiliyetine ve takım oyunu 
bilgisini artıracak her çeşit spor uzmanlarının ücretleri. 

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-
«eilere verilecek burslar ile bunlara ait her türlü masraflar ve yol paraları bu maddeden ödenir. 

Madde 12,13 
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. 
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Fasıl 602 — Tajebe 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. 

Fasıl 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. 

Fasıl 731 — İstimlâk ve satınalma bedelleri 
1957 yılı sonuna kadar Maarif Vekâleti bütçesinin 774 ncü faslından Ege Üniversitesi için istim

lâk edilip karşılığı ödenememiş olan istimlâk bedelleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 751 — Ziraat Fakültesine abuacak alet ve malzemeler 
Ziraat Fakültesinin Atelye, Lâboratuvar ve Çiftliği için tedrisat ve tatbikata lüzumlu alet ve ma-

kinalar bu tertipten ödenir. 
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1959 bütçe yılı (E) cetveli 

M. Tahsisatın nevi' U n v a n 

Geçici hizmetliler ücreti 
11 Rektörlük 

12 Tıp Fakültesi 

13 Ziraat Fakültesi 

Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti 
11 Rektörlük 

Yok 
12 Tıp Fakültesi 

13 Ziraat Fakültesi 

Teknisiyen 
Uzman 

Y. Dil öğretmeni 
Hastabakıcı 

Mütercim Daktilo 
Usta 

Profesör 
» 

Uzman 

Profesör 
» 

Uzman 
» 

Aded 

1 
2 

7 
10 

1 
10 
1 
2 

Aylık 

1 250 
800 

1 250 
300 

1 250 
1 250 
1 100 
950 

1 
1 
1 

1 
4 
2 
1 

3 000 
2 000 
1 000 

3 000 
2 500 
2 000 
1 500 

»m<* 
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Devre : XI 
İçtima : 3 S. SAYISI 91 

1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mazbatası (1/519) 

T. C. 
Başvekâlet 11 . II . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-1066/270 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Ret'sliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 19.1.1960 
tarihinde kararlaştırılan 1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve iliştiği ile birlikte, sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1940 - 1958 yılları arasında muhtelif vekâlet ve daire bütçelerinin tedavij aydınlatma, ısıtma, pos
ta, telgraf ve telefon, öteberi, yolluk ve kira gibi' teri iplerinden tahakkuk eden ve yılı bütçelerinde tah
sisat bakiyesi bulunmaması dolayısiyle tediye edileıniyen 15 230 000 liralık karşılıksız borcun ödene
bilmesi işin bu miktar fevkalâde tahsisat alınmasına zaruret görüldüğünden mezkûr kanun lâyihası 
hazırlanmış bulunmaktadır. 

15 230 000 liralık fevkalâde tahsisat 1959 malî yılı bütçe tasarrufatı ile gelir fazlasından karşıla-
racaktır. , v"''' 

Mezkûr borçların müfredatı vekâlet ve daireler itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Hizmetin nev'i 

Başvekâlet 

Millî Savunma Yüksek Kurulu aydınlatma masrafları 
Başvekâlet posta ve telgraf ücretleri 
Başvekâlet telefon ücretleri 
Millî Savunma Yüksek Kurulu kira bedeli 
Başvekâlet otomobili işletme masrafları 
Devlet Vekilleri otomobili işletme masrafları 
Ecnebi misafirler otomobili işletme masrarafları 

Borcun 
miktarı 

412 
7 422 

227 332 
3 967 
22 791 
35 452 
25 962 

Seneler 

1956 
1958 
1952, 1955 
1953 
1955, 1956, 
1954 -1957 
1955,1956 

- 1958 

1957 

Yekûn 323 338 



Hizmetin nev'i 
Borcun 
miktarı Seneler 

Şûrayı Devlet Reisliği 

Tedavi masrafları ve harcırahları 463 1955 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

Tedavi masrafları ve harcırahları 
Mevcutlara ilâveten alınacak ınakinalar 

Vilâyetler aydınlatma 
Vilâyetler tedavi masrafları 
Riyaset otomobili işletme masrafları 

Yekûn 

Diyanet İşleri Reisliği 

2 192 
19 059 

21 251 

15 000 
500 
35 

1952,1956 -
1951 

1957 
1958 
1957 

1958 

Yekûn 15 535 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Kira bedeli 
Merkez memurları çocuk zammı 
Vilâyetler memurları çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Vilâyetler tedavi masrafları 
Vilâyetler taşıt işletme masrafları 

180 
120 

9 110 
285 

3 485 
30 500 

1947 
1952 
1952, 1955 
1952 
1956, 1957 
1958 

Yekûn 43 680 

Adliye Vekâleti 

Yakacak zammı 
Merkez öteberi masrafları 
Vilâyetler öteberi masrafları 
Vilâyetler aydınlatma masrafları 
Vilâyetler ısıtma masrafları 
Vilâyetler kira bedeli 
Vilâyetler otomobili işletme masrafları 
Merkez tedavi masrafları ve harcırahları 
Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahları 

Suç masrafları 
Ceza evleri yiyecek masrafları 
Ceza evleri doktor ve ilâç masrafları 
Yönetim masrafları 
Mebusların seçim masrafları 

900 
2 213 
6 278 
6 315 
2 900 
37 302 
2 088 
10 446 
133 799 

>> 
307 583 
78 500 
14 800 
306 600 
72 079 

1943 
1954 
1958 9 

1950,1955 
1958 
1950,1951 
1952,1958 
1958 
1953, 1954, 1956 -
1958 
1955, 1956, 1958 
1957 
1957, 1958 
1955,1957, 1958 
1957 

Yekûn 981 803 
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Hikmetin nev'i 

Dahiliye Vekâleti 

Yakacak zammı 
Emekli keseneği 
Merkez öteberi 

Merkez aydınlatma 
Merkez telefon 

Vilâyetler döşeme 

Vilâyetler öteberi 
Vilâyetler aydınlatma 
Vilâyetler ısıtma 
Vilâyetler telefon 

Vilâyetler kira bedeli 

Vilâyetler tedavi masrafları 
Taşıt işletme masrafları 
Taşıt onarma masrafları 
Nüfus işleri masrafları 
Seçim giderleri 
Muhtelif hizmetler 

Borcun 
miktarı 

3 727 
5 000 
6 419 

4 488 
51 244 

6 700 

19 809 
60 813 
11 592 
413 312 

42 266 

20 000 
13 746 
4 220 
8 948 
16 922 
8 311 

Seneler 

1943, 1944 
1950 
1952, 1953, 1957, 
1958 
1953 
1952, 1953, 1955, 
1956, 1958 
1949, 1952, 1954 -
1957 
1946, 1958 
1940 -1958 
1951,1955 -1958 
1944, 1946 -*1948, 
1950 - 1958 
1945 - 1947, 1950 -
1958 
1957, 1958 
1950,1954 -1958 
1956 - 1958 
1953,1954,1955 
1953,1958 

Yekûn 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Vilâyetler memurları çocuk zammı 

Vilâyetler memurları doğıim yardımı 
Yakacak zammı 
Vilâyetler öteberi 

Vilâyetler aydınlatma 

Kira bedeli 

Vilâyetler tedavi masrafları 
Okullar yönetim masraflatı 
Isıtma 
Bina onarımı 
Merkez telefon ücretleri 

697 517 

3 680 

6 000 
10 585 
179 314 

745 182 

13 529 

77 963 
2 002 
3 075 
2 994 
51 939 

1951, 1952, 1956, 
1958 
1952, 19&6, 1958 
1942 -1951 
1946, 1947, 1949, 
1951 -1958 
1946, 1947, 1949 -
1958 
1947 - 1952, 1954 -
1956 
1952, 1954 - 1958 
1948, 1949, 1954 
1942 -1958 
1956 
1948, 1953, 1956, 
1957 
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Borcun 
Hizmetin nev'i miktarı Seneler 

Vilâyetler telefon ücretleri 

Muhtelif hizmetler 

2 138 218 

1 340 

Yekûn 3 235 821 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

Vilâyetler maaşı 
Çocuk zammı 
Emekli keseneği 
T^yinat 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Nakdî tazminat 
Kırtasiye 
C/teberi masrafları 

Posta telgraf masrafları 
Merkez telefon masrafları 
Kira bedeli 

Tedavi masrafları 

Taşıt işletme masrafları 
5013 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
Harb gereçleri 
ilâç bedeli 
Taşıma masrafları 
Yapı onarımı 
istimlâk bedeli 
Yakacak zammı 

Vilâyetler telefon masrafları 

Muhtelif hizmetler 

Yekûn 3 990 526 

Hariciye Vekâleti 

1941, 1943, 1945 -
1958 

': ?' 

6 507 
3 990 
1 802 
9 620 
5 407 

88 866 
37 891 
48 780 
1 021 
1 549 

1 551 
1 582 
10 919 

37 929 

108 738 
1 400 
14 251 
15 137 

3 446 740 
5 825 

112 423 
17 242 

7 125 

4 231 

1954 -1958 
1949,1952,1957 
1954 -1958 
1950,1952 -1958 
1948 - 1951, 1955 -
1958 
1950, 1956 - 1958 
1956 - 1958 
1955, 1956 
1957 
1946, 1947, 1957, 
1958 
1954,1957,1958 
1954, 1955 
1947, 1953, 1955 -
1958 
1953, 1954, 1956 -
1958 
1957, 1958 
1958 
1956 
1951, 1954 - 1958 
1946, 1953 - 1958 
1958 
1957, 1958 
1943 - 1947, 1949, 
1952, 1957 
1951, 1954, 1955, 
1957, 1958 

Hizmetliler ücreti 
Çocuk zammı 
Ölüm yardımı 
Döşeme 
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4 980 
4 000 
9 568 

1953 
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Hizmetin nev'i 
Borcun 
miktarı Seneler 

Demirbaş 
Öteberi 

Aydınlatma | 
Isıtma 
Taşıt işletme masrafları 
Taşıt satınalma masrafları 
Ziyafet masrafları 
Yardım ve ödünç verme 
Merkez telefon masrafları 
Haberleşme 
Telgraf masrafları 
Muvakkat vazife harcırahı 
Tedavi masrafları 
Yabancı konukları ağırlama masrafları 
Kongre ve konferanslar 
Reisicumhurun seyalıat masrafları 
Yapı onarımı 
Muhtelif hizmetler 

2 898 
4 968 

1 343 
1 196 
1 604 
7 000 
2 518 
58 464 
218 052 
27 031 
894 347 
3 963 
25 812 
126 439 
1 705 
6 976 
3 475 
2 179 

1950, 1952, 1953 
1949, 1951 - 1953, 
1955 
1952,1953 
1953, 1954 
1950, 1953 
1946 
1950 -1953 
1953, 1958 
1952-1957 
1950 -1953 
1954, 1958 
1952, 1954,1955 
1953 
1955, 1958 
1954 
1953 
1950,1953,1955 

Tedavi masrafları 

öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Vilâyetler telefon masrafları 

Isıtma 
Vilâyetler tedavi masrafları 
Faiz ve acyo 
Muhtelif hizmetler 

Yekûn 1 415 438 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

1 476 

MaUye Vekâleti 

64 933 
52 011 
35 727 

18 504 
20 000 

2 915 479 
1 983 

Yekûn 3 108 637 

Maarif Vekâleti 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Yakacak zammı 
Sürekli görev yolluğu 
Tedavi masrafları 

Posta, telgraf ücretleri 

1952, 1955 

1950 -1958 
1951 -1958 
1953, 1955, 1957, 
1958 
1958 
1957, 1958 
1957, 1958 
1948 -1958 

259 488 
38 825 
85 517 
7 120 

544 647 

71 383 

1946 - 1954 
1947,1949 • 1953 
1947 -1953 
1946 -1949 
1946 - 1951, 1954 
1958 
1946,1955 -1958 

Yekûn 1 006 980 
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Hizmetin nev'i 
Borcun 
miktarı Seneler 

Nafıa Vekaleti 

1 nci, 3 ncü ve 4 ncü Umumi Müfettişlik bölgelerinde yaptırılacak 
yollar ve memur evleri ve imar işleri her türlü masrafları 
5511 sayılı Kanun gereğince Gördes ilçesinin nakledileceği yerde 
yapılacak meskenler 
Vilâyetler tedavi masrafları 
Daimî vazife harcırahı 

Mekşuf maddelerin ilân ve sair masrafları 
Vilâyetler kira bedeli 

12 002 1945 

Yekûn 

Ticaret Vekâleti 

1 

450 
2 450 
6 450 

21 352 

5 581 
3 446 

1952 
1955 
1957 

1954, 1956 
1955 

Yekûn 9 027 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

Tedavi masrafları ve harcırahları 

Basılı kâğıt ve defterler 
Sağlık memurları okulu 
Kurs masrafları 
Atatürk Sanatoryumu inşaatı için Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankası nezdinde açılan kredi 

Yekûn 

28 790 

180 
1 555 
31 400 

120 000 

1951, 1952, 1955, 
1957, 1958 
1952 
1958 
1954,1955 

1948 

181 925 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Er tayını 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Subay ve momurlar aylığı 
Çocuk zammı 
Vilâyetler subay ve memurlar çocuk zammı 
Muhafaza askerî mahkeme masrafları 
îşçi Sigortalarına ödenecek prim 
G535 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
Vilâyetler kira bedeli 

100 
180 
410 
120 
410 
478 

1 622 
1 400 

123 084 

1947 
1947 
1948 
1948 
1950 
1954 
1954 
1956 
1958 

Yekûn 127 804 

Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 

Emekli keseneği 4 720 1953 

( S . Sayısı : 9 1 ) 



Borcun 
Hizmetin nev'i miktarı Seneler 

Münakalât Vekâleti 

Merkez döşeme 
Merkez öteberi 
Merkez aydınlatma 
Merkez ısıtma 
Merkez telefon 
Vilâyetler telefon ücreti 
Merkez kira bedeli 
Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Merkez tedavi masrafları 
Vilâyetler tedavi masrafları 
Yüksek Denizcilik Okulu umumi masrafları 
Vekâletler otomobili onarma masrafları 
Yapı onarımı ve küçük yapılar 

930 
900 

1 000 
3 013 
6 639 
1 198 
2 250 
4 004 
5 422 

63 
1 200 
1 802 
732 

4 682 

1955 
1955 
1952 
1952, 
1955 
1956 
1955 
1955 
1955 
1956 
1955 
1956 
1954 
1946, 

1953 

1954 

Yekûn 33 835 

Çalışma Vekâleti 

Vilâyetler tedavi masrafları ve harcırahları 586 1953 - 1957 
Vilâyetler taşıt işletme masrafları 90 1951 
İş ihtilâfları hakem kurullarına katılacaklara ödenecek huzur 
ücreti ve harcırahları 1 682 1954 
5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkeme
lerine katılacak iş veren ve işçi temsilcilerine verilecek 
tahsisatlar ' 6 154 1952, 1955 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları ile her çeşit masrafları 360 1955 

Yekûn . 8 872 

(S . Sayısı: 91) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/519 

Karar No. 55 

15.11.1960 

Yîjksek Reisliğe 

1959 yılı Muvazenei Umumiye Kantinurıa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye Vekaletince hazırlanan 
ve Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetin
ce kararlaştırılıp Başvekâletin 11.11.1960 ta
rihli ve 71 -1066/270 sayılı tezkeresiyle gönde
rilen kanun lâyihası encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye Vekâleti mümessili hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, gerekçesinde müfredatı mu-
fassalan arz ve izah edilen 1940 - 1958 yılları 
arasında muhtelif vekâlet ve daire bütçelerinin 
tedavi, aydınlatma, ısıtma, posta, telgraf Ve 
telefon, öteberi, yolluk ve kira bedeli gibi ter
tiplerinden tahakkuk eden ve seneleri bütçele
rinde tahsisat bakiyesi kalmaması sebebiyle 
tediye edilememiş olan 15 2*30 000 liralık kar
şılıksız borcun ödenebilmesi için alâkalı tertip
lere fevkalâde tahsisat vaz'uıı ve bu tahsisat
tan sarf edilemiyen kısmını ertesi yıla devren 
tahsisat kaydetmek üzere Ma i iye Vekiline salâ
hiyet verilmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler encüm^ni-
mizce yerinde görülerek maddelerin müzakere
sine geçilmiş ve kanun lâyihası merbutu bula

nan cetvel ile birlikte Hükümetin teklifi veçhi
le aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisvekili Mazbata M. 
Balıkesir MuğJa îzmir 
H. îmre N. özsan B. Bilgin 
Afyon K. Artvin Aydın 

M. Â. Ülgen H. Çeltikçioğltı N. Celim 
Balıkesir Bolu Çorum 

M. II. Timuriaş N. Tütüncüoglu H, Bulgurlu 
Diyarbakır Diyarbakır Erzincan 

H. Z. Tigrel H. Turgut E. Bavındır 
Gazianteb İsparta istanbul 

E. Cenani T. Tığlı N. Kır şan 
İstanbul îzmir Kastamonu 

İV. Yücel K. Serdaroğlu N. Batur 
Kayseri Manisa Nevşehir 

O. Kavuncu S. Mıhçıoğlu N. öv der 
Rize Rize Siird 

H. Agun M. önal B. Erden 
Siird Sinob Tekirdağ 

M. D. Süalp ö. özen Z. Erataman 
Trabzon Yozgad ' Zonguldak 

t. Şener T. Alpay II. Timur 

( S . Sayısı : d\) 



HÜKÜMET TEKLİFİ 

1959 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1959 yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin, ili
şik cetvelde yazılı vekâlet ve daireler kısmının 
sonunda yeniden açılan tertiplere, hizalarında 
gösterilen ceman 15 230 000 liralık fevkalâde 
tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2. — Bu tahsisattan harcanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren tahsisat kaydetmeye 
Maliye Vekili mezundur. 

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

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

19 . I . 1960 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
/ . Akçal 

Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 
Ticaret Vekili ve 

imar ve İskân V. V. 
H. Erkmen 

Güm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
Ş. Ergin 

Sanayi Vekili 
8. Ataman 

îmar ve İskân Vekili 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

M. Berk 
Devlet Vekili 

Adliye Vekili 
E. Büdakoğlu 

Dahiliye Vekili w 
Hariciye V. V. 

N. Oedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vekili 

Dr. Lûtfi Ktrdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

H. Şaman 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

S. Sayısı* 91) 



- İÛ -
Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

P. M. Tahsisatın nev'i Lira 

Başvekâlet 

505 Geçen ve eski yıllar kargılıksın borçları 323 

Şûrayı Devlet Reisliği 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 43 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 21 251 

Diyanet t§Uri Reisliği 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 15 53 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 43 

liye Vekâltti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 981 

Dcihiliye Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız bprçlarc 697 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 3 235 8 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 3 990 526 

Hariciye Vekâleti 

505 Geçen %̂e eski yıllar karşılıksız borçları 1 4.15 

(fc Sayısı : 91) 
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P. M. Tahsisat.n nev'i Lira 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 1 476 

»• mmim • • 

(S, Sayısı: 91) 

Maliye Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 3 308 637 

Maarif Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 1 006 980 

Nafıa Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 21 352 

Ticaret Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 9 027 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet VeMUti 

505 . Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 181 925 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 127 804 

Devlet Meteoroloji İşleri JJmum Müdürlüğü 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 4 720 

Münakalât Vekâleti 

^05 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 33 835 

Çalışma Vekâleti 

505 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan 8 872 

Yekûn 15 230 000 





Devre : XI A E * 
tstima: 3 • S. S A Y I S I : UO 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihaslı ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1/515) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanvnlar ve Kararl-ar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1080/253 

9. II. 1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek M clise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 6. I I . 1960 
tarîhinde kararlaştırılan 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının, esbabı mucibesi vte ilişikleri ile birlikte, sunulduğu
nu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

P. M. 

206 

801 
302 

304 

308 

11 
12 
22 

20 
30 
40 
50 
60 

11 
12 
21 
22 

ESBABI MUCİBE 

(A/l) 
Tahsisatın nev'i İ z a h a t 

4176 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince' 
yapılacak zam ve yardımlar 
Merkez memurları çocuk zammı 
Vilâyetler memurları çocuk zammı 
Vilâyetler memurları doğum yardımı 

Merkez daireleri büro masrafları 
Vilâyetler büro masrafları 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve mas-' 
rafları 
Merkez posta ve telgraf ücretleri 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masrafları J 

4598 sayılı Kandın gereğince ödenecek ^ 
tedavi masrafları ve harcırahları \ 

11 Merkez $ 
12 Vilâyetler ) 

Merkez ve taşra teşkilâtında doğum ve çocuk 
sayısında vukubulan artışlar ve sene içerisinde 
kabul buyurulan teşkilât kanunları ile eklenen 
kadrolar dolayısiyle bu tertiplere zam yapılma
sına zaruret hâsıl olmuştur. 

Merkez vilâyetler için bu maddelere konulan öde
neklerin muhtelif sebeplerle sene sonuna kadar 
tahakkuk edecek ihtiyaçları tamamen karşılıya-
mıyacağı anlaşılmış olduğundan zap yapılmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücretlerinde 1959 yılı 
bütçesinin tanziminden sonra vukubulan artışlar 
dolayısiyle bu miktar tahsisatın ilâvesine lüzum 
görülmüştür. 

Hastalanarak tedavi altına alınanların fazlalığı 
1959 yılı bütçesiyle harcirahlara % 25 zam ya
pılması dolayısiyle tahakkuk eden ve edecek 
olan masrafları kârşılântak üzere bu tertiplere 
zam yapılmıştır. 



F. M. Düşülen Eklenen İ z a h a t 

Başvekalet 

305 11 20 000 Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğine kiralanacak 
bina için konulmuş olan ve mezkûr komisyonun halen Etibank 
binasında ikamet etmesi ve kira ödememesi dolayısiyle tasarruf 
edilmiştir. 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

307 40 20 000 Ziraat ve nüfus sayımları neticelerinin süratle alınması, zirai 
istatistiklerin derlenmesi, memleketimizin mesken şartlarının 
aydınlatılması gayesiyle tatbik edilecek örnekleme plânlarını 
hazırlatmak üzere ön malûmatı Amerika'ya götürecek memu
run harcırahının karşılanabilmesi içindir. 

309 21 3 000 Tahsisatın tamamen sarf edilmesi dolayısiyle tahakkuk etmiş 
bulunan borçların ödenebilmesi için bu miktar ödeneğe ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

._« 90 90 nonf Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Diyanet İşleri Reisliği 

201 12 25 000 Bu tertipten özlük haklar kısmındaki çocuk zamları bölümün
den tahakkuk eden artışları karşılamak için bu miktarın tenzili 
zarureti hâsıl olmuştur. 

451 10 8 000 Tasarruf edilebileceğinden tenzil olunmuştur. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

201 11 161 500 Bu tertiplten özlük haklara mütaallik bulunan çocuk zammı ve 
doğum yardımı artışlarını karşılamak üzere bu miktar tenzil 
edilmiştir. 

418 150 000 Tapulama işlerinin daha seri olarak yürütülmesi ve vatandaş
lardı isteklerinin kısa bir zamanda yerine getirilmesi ve ihtilâf
ların halli için bu tertibe bu miktar zam yapılmıştır. 

450 50 000 Teknik okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek öğren
cilere verilecek burslara bu sene daha az öğrenci tâlibolmuş 
bulunduğundan bu miktarın tasarrufu mümkün olmuştur. 

Adliye Vekâleti 

219 1600 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 
220 100 000 7375 sayılı Kanunla adlî tıp tazminatlarının artırılmış olması 

dolayısiyle malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları 
karşılamak üzere zam yapılmıştır. 

305 80 000 7033 sayılı Kanunla kaza haline getirilen nahiyelerde yeniden 
ihdas edilen münferit hakimli kaza sulh mahkemeleri ile teş
kilâtı genişletilen adliye daireleri için yeniden bina kiralan
ması zarureti hâsıl olmuş bulunduğundan bu miktar zam ya-

, pılmıştır. 

(S. Sayısı: 95) 



— 3 — 
M. Düşülen Eklenen İ z a h a t 

307 

451 
452 
453 

411 
414 

10 
20 
30 
20 
20 

11 

5 0001 
100 000 
60 000'. 
1 200 
22 500 

60 000 

307 72 
92 

408 

24 000^ 
5 000 J 

Tasarruf ve tenzili mümkün görülmüştür. 

Millî Müdafaa Vekâleti 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
900 000 1959 yılında askerlik şubelerince kara, demir ve denizyolla-

riyle sevk edilen jandarma erlerinin tasıma masraflarını >kar« 
şılamak üzere Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesinin ta
şıma faslından bu miktar tahsisat temini dolayısiyle zam ya
pılmıştır. 

Dahiliye Vekâleti 

206 40 5 000 Teşkilâtın genişlemesi dolayısdyle bu miktar tahsisata zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 

5 000 Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi hu
susunda çalışan komisyon Harita Umum Müdürlüğünün mesai
sine mütenazır olara'k mesaisini süratlendirmiş olduğundan bu 
miktar zam yapılmıştır. 

452 10 12 000 IBu tertibe konulan tahsisat yabancı memlelketlere gönderilen 
'kaymakamların maaş farkları ve yollukları tamamiyle karşılı-
yamadığmdan bu mi'ktar zam yapılması zarureti hâsıl olmuş
tur. 

20 24 000 Halen Amerika'da bulunan 6 kaymaJkam yurda avdet edeceğin
den dönüş masraflarım karşılamak üzere bu miktar tahsisata 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

202 12 10 000 özlük haklar kınıma ait konferans ücreti fasla konulan tahsisat 
kâfi gelmediğinden bunu karşılamak üzere tenzil olunmuştur. 

228 10 000 Yeni açılan Kayseri Polis Okulu için lüzumlu öğretmen kadroları 
1960 yılı bütçesiyle (L) cetvelinden çıkarılıncaya kadar öğret
men ücretleri bu fasıldan saat hesabiyle verilmek suretiyle idare 
edileceğinden zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
Millî Müdafaa Vekâletinden alınan atlar için kiralanan tavla
ların kira bedeli ile yem bedelini karşılamak üzere zam yapıl
mıştır. 

305 28 750 ) 
405 50 000 Ç 

. Jandarma Umum Kumandanlığı 
414 900 000 , Millî Müdafaa Vekâletince Jandarma Umum Kumandanlığı için 

» • • celibedilen eratın taşıma masrafları karşılığı olarak mezkûr ve-
Ikâlete aktarılmasından tenzil olunmuştur. 

( S. Sayısı: 95 ) 



F. M. Düşülen Eklenen î z a h a t 

422 "' 6 000 îşçi yevmiyelerine % 20 zam yapılması dolayısiyle îşçi Sigorta
ları Kurumuna ödenecek primlerin kâfi gelmemesinden îbu ter-
tübe zam yapılmıştır. 

Hariciye Vekâleti 

201 12 5 000 000 Tâyinlerin geç yapılması dolayısiyle tasarruf edilerek tenzil 
edilmiştir. 

302 30 150 000 Tasarrufu mümkün olduğundan tenzil olunmuştur. 
309 11 15 000 Şam Elçiliğimizin Başkonsolosluğa tdbdili dolayısiyle bu elçili

ğe ait otomobilin merkeze mal edilmesi dolayısiyle vâki 'masraf
ları karşılığı îiammedilmiştir. 

12 10 000 Bâzı otomdbillerin esaslı onarmalarının yapılabilmesi için zam 
zarureti hâsıl olmuştur. 

461 20 25 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Milletlerarası, İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 

307 11 5 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
Maliye Vekâleti 

201 11 700 000 özlük halklar kısmının 'bâzı fasıllarına yapılan ilâveleri karşıla
mak üzere Tra tertipten bu miktarın tenzili mümkün görülmüş
tür. 

218 200 000 Mülhakattan vukubulan talepleri karşılamak üzere bu miktar 
zammedilmiştir. 

305 50 000 Yeni lîurulan kazalar mal müdürlükleri, yemi vergi dairesi mü
dürlükleri için kiralanan binaların tahakkuk eden icar 'bedeHçıi 
karşılığı zara» yapılmıştır. 

80 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
125 000 ] İşçi üdretıterine yapılan zam ve îşçi Sigortalarına ödenecek prim-
27 000 J- lerle yeniden alman işçilerin öğle yemeği bedellerini karşılamak 
18 000 J üzere zammedilmiştir. 

Maarif Vekâleti 

700 000 Bu miktarın tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
100 000 Bu maddeye mevzu tahsisat tamamen 'sarf edilmiştir. Yakacak 

zaım'mıma tâbi bölgelerdeki öğretmen ve memurların tahakkuk 
edecek yakacak zamlarını karşılıyabilmek için bu miktar ilâve 
olunmuştur. 

211 300 000 Yenidi r eğitime açılmış olan akşam teknik okulları ve akşam 
ticaret liselerinde ve gece eğitimi yapan okullarda öğretmen 
yokluğu dolayısiyle gerek dâhilden ve gerekse hariçten mesai 
saatleri haricinde ders verecek öğretmenlerin tahakkuk edecek 
fazla mesai ücretlerini karşılamak üzere zam yapılmıştır. 

217 30 3 580 000 Yeniden açılmış okullarla mevcut okullarda açılmış olan şube
lerde |lâve dersi okutacak öğretmenlerin 6896 sayılı Kanuna 
göre tahakkuk edecek ders ücretlerinin k a r ş ı l a ş m a için j&m-
m#iilipİİB(fcir. 

307 
401 

204 
206 

10 
21 
22 
23 

40 
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F. M. Düşülen Eklenen i z a h a t 

40 2 800 000 Yeniden açılan 5 lise, 9 ortaokulun lise haline getirilmesi ve 
yeniden 31 ortaokul açılması ve mevcut lise ve ortaokullarla 
imam hatip okullarına çok fazla sayıda öğrenci müracaat et
mesi hasebiyle yeni şubeler açılması zaruretinde kaimmiş bu
lunması dolayısiyle ücretü öğretmen istihdam etmek mecburi
yeti hâsıl olmuş bulunduğundan bu mîktar zam yapılmıştır. 

417 30 60 000 Ankara ve izmir Devlet konservatuvarları öğrenenleri için gi
yecek, yiyecek, yakacak ve aydınlatma masraf lan karşılığı 
olarak zaımmolunımuştur. 

452 60 000 Tasarrufu mümkün görülmüş olduğundan tenzil edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 

306 5 000 Bir kısım müstahdeminin elbise; ayakkabı ve palto gibi ihtiyaç
larını karşılamak üzere bu miktar zam yapılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Ticaret Vekâleti 

207 4 500 Devlet yabancı dil imtihanına girerek îkazammış bulunan 3 me
mura verilecek ikramiye karşılığıdır. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
Vekâlet ve hizmet otomobillerinin işletme masrafı olarak tahak
kuk eden borçları olmak üzere zammedilmiştir. 
Merkezden dış memleketlere ve dış memleketlerden merkeze tâ
yin edilen memurların geliş ve gidiş harcırahları karşılamak 
üzere bu miktar tahsisatın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Tasarrufu mümkün görülmüş olduğundan tenzil olunmuştur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

403 10 000 Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNlCEF ile Ve
kâlet arasında sık, sık vukubulan temaslar dolayısiyle bu teşki
lât mümessillerini ağırlamak mecburiyetinde kalınmakta olundu
ğundan bu miktar zam yapılmasına zaruret görülmüştür. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

309 31 15 0001 
418 40 20 000 y Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
451 20 4 700J 

309 

310 

422 
458 

11 
21 

10 
20 000£ 
70 000J 

3 000/ 
2 000 \ 
55 000 

Ziraat Vekâleti 

217 30 450 000 7143 sayılı Kanun gereğince öğretmenlere saat başı hesabiyle ve
rilen ders ücretlerinin artmış olması dolayısiyle bu miktar zam 
yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

(S. Sayısı : 95 ) 
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307 

418 

22 
25 
92 
10 

150 000] 
200 000J. 
30 OOOJ 

100 000 

Tasarruf edilebileceği anlaşılmış olduğundan tenzil edilmiştir. 

Pas ve stineye mukavim çeşitli ürün yetiştirmek için İpsala'daki 
deneme tarlası ve Tekirdağ'da Deneme İstasyonu faaliyet ha
linde olduğundan mevcut projelerin tahakkuk ettirilebilmesi sağ
lanmak lüzere bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

20 50 000 Yem nebatları projelerinin tahakkuk ettirilebilmesi için bu mik
tar tahsisata ihtiyaç görüldüğünden zammedilmiştir. 

40 200 000 Yem nebatları faaliyetlerine tahsis edilmek üzere korunga ye 
yonca tojhumlariyle suni çayır ve meralar için lüzumlu olan to
humların satmalmabilmesini temin maksadiyle bu miktar zam 

yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
80 100 000 Hayvan ^beslemek demostrasyonları projesinin tatbikini temin 

maksadiyle zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
419 10 200 000 Memleketimizin her tarafında bulunan yabani ağaçların ıslahı, 

meyvacılığm inkişafı, süne istilâ bölgesi ile orman içi köylerin 
kalkınması, parasız verilen fidanların, yük, nakil ve ambalaj 
masraflajrı, işçilere verilecek ilâve tediye ile sebze yetiştiren 
köylülerin teşviki plân ve programlarının tatbiki ve inkişafın 
temini maksadiyle bu miktar zam yapılmasına zaruret görül
müştür. 

20 50 000 Devlete iait yabani zeytinlik, harnupluk, menengeçlik sahaları
nın parselâjmda lüzumlu beton kazıkların imali bu sahalardaki 
yabani ağaçların demonstratif mahiyette olmak üzere budanma 
ve aşılanması suretiyle imar ve#ıslahı yabani zeytin fidanları
nın temini; teknik esaslara uygun zeytinlik tesis edenlere nakdî 
mükâfat verilmesi gibi masrafları karşılamak üzere bu miktar 
zam yapılmasına zaruret görülmüştü. 

30 50 000 Çay ekiıh bölgelerine dâhil vilâyetlerde olanlar çalıştırılan us
taların yevmiyeleri ve ilâve tediyeler ve çay müstahsıllarma 
verilecek kimyevi gübre ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bu 
miktar z|am yapılmasına zaruret görülmüştür. 

420 20 100 000 Yeni ku(rulmakta olan müesseselerin civciv ihtiyacını karşıla
mak ve |^eni kurulan ve kurulmakta olan tavukçuluk müessese
lerinin 4m e l e ve müteferrik masraflarını karşılamak üzere bu 
miktar tahsisata lüzum görülmüştür. 

422 10 000 Pamuk işleri umumi masraflarının artmış olmam ve çirçir. se
lektör faaliyetlerini idame ettirmek mecburiyeti dolayısiyle bu 
miktarıA ilâvesine zaruret hissedilmiştir. * * 

427 120 000 Tasarruf edilebileceğinden tenzil edilmiştir. 
428 40 50 000 Çiftçi topraklarının etüd ve tahlillerine konulan tahsisat malî 

yıl somjma kadar tahakkuk edecek masraf lan karşılamıyaca« 
ğmdan ıbu miktarın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

457 10 100 000 İç kongreler ve teknik toplantılar uımumi masraflarına mevzu 
tahsisatı: kâfi gelmiyeceğinden harcırahlara yapılan zamlar da 
göz önüjnde bulundurularak bu miktarın zammedilmesine zaru
ret göriilmüştür. 

(|a Sayım : 95) 
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476 20 

204 
307 50 

453 21 

408 10 
420 

451 10 
20 

452 

453 20 

25 000£ 
10 000J 

5 000 

301 

306 
307 

309 

21 
30 
40 

30 
81 
11 

2 000] 
4 000 
1 500 
.2 500 
13 450 
3 000 

2 100 ̂  
9 000J 

201 
202 

303 
307 

418 

11 
11 
12 

20 
60 

550 000] 
15 000}-
65 OOOJ 
12 500] 
20 000 [ 
35 000 [ 
18 OOOJ 

İ z a h a t 

ıoq ooo Çeşitli mevzularda' açılması programa alman kursların icabet-
tirdiği materyalin temini ve kurslarda vazife alacak olanların 
harcırahlannın artmış bulunması dolayısiyle zam yapılmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Münakalât Vekâleti 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir, 

Çatyma Vekâleti 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

1 500 Sarfiyat seyrine göre bu tertibe konulan tahsisatın kâfi gelmi-
- yeoeği anlaşılmış olduğundan ve eski lâstiklerin yenilenmesi 

zarureti karşısında bu miktar zam yapılmasına lüzum hâsıl ol
muştur. 

20! 000 ) Tahakkuk etmiş olup tahsisat kifayetsizliği sebebiyle tediye olu-
111000 j namıyan istihkakların ödenmesini teminen bu miktar zam ya

pılması icabetımiştir. 

| Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 

2 650 Fransa'ya giden 2 memurun dönüş yol parası, Amerika'ya- gi
den iki memurun dörder günlük yevmiyeleri ve Amerika'ya gi
decek 1 memurun 4 günlük yevmiyesi olarak tahakkuk eden ve 
edecek olan istihkakları karşılamak üzere zam edilmiştir. 

4! 350 Milletlerarası Çalışma Konferansına iştiraik eden iki üyenin ala
cakları karşılığı olarak zammedilmiştir. 

Sanayi Vekâleti 

| özlük haklar kısmının bâzı tertiplerinden talhakkuk eden istih-
(fcatkları karşılamak üzere tenzil edilmiştir. 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 

(S, Sayın; 95) 
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419 

421 
450 
451 

204 
207 

309 

417 

451 

10 
20 

11 
12 
21 
22 
32 
10 
20 
30 
40 
50 
40 

5 000] 
15 000 
10 000| 
10 000̂  

83 000 

50 

302 

303 

305 
309 

20 
30 
40 
50 
60 

12 
22 

40 000̂  
25 000 
5 000 
3 000 
1 850 

10 850 

25 500 Tertibe donulan tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan vu-
ikuibulan ve bulacak olan ihtiyaçları karşılamak üzere bu müktar 
izam ya^tlmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

3 000 

1 000' 
500 

5 000 
2 500 
3 000 

65 000 * 
20 000 

180 000 r 
200 000 j 
50 000J 

125 000 

175 000 

6 850 

14 850 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 
Devlet yabancı dil imtihanına girerek kazanmış olan iki memu
ra Ödenecek para mükâfatı karşılığı olarak zammolunmuştur. 

Sarfiyat seyrine göre bu maddelere konulan tahsisat sene sonu
na kadar tahakkuk edecek masrafları karşılıyamıyacağmdan 
zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Ankara, istanbul ve İzmir radyolariyle kısa dalga postasında 
dinleyiciyi daha çok memnun edecek yeni programların tatibikı 
ve yayın saatlerinin artırılması dolayısiyle bu tertiplere zam 
yapılmalına 'zaruret hâsıl 'olmuştur. 

Yurdumuzu ziyaret etmiş bulunan Devlet reislerine refakat eden 
gazetecilerin ağırlanması bu fasıldaki tahsisatın tamamen sarfı
na sebej» olduğundan yıl sonuna kadar tahakkulk edecek ihti
yaçların karşılanabilmesi için zam yapılmıştır. 
Radyolajhmızda yeni programların tatbiki dolayısiyle bir haber 
merkezi Ipıdas edilmiş ve bu merkezle radyolar arasında teleksi 
irtibatı jkurulmuştur. Teleksi hatlarının 'kiralarını karşılamak 
üzere Ibü, miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

İmar ve İskân Vekâleti 

Tasarrufu 'mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 

Tertibinf konulan tahsisat sene sonuna (kadar tahakkuk edecek 
ih t iyaçt ı karşılamayacağından bu miktar zam yapılmasına za
ruret hâsıl olmuştur. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 
Taşıtlarla yapılan onarmalar dolayısiyle bu miktar zam yapıl
masına Zaruret görülmüştür. 

(fc. Sayısı: 95) 
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11 

12 

31 
32 

11 

1 000 

Toprak ve iskân İşleri Umum Müdürlüğü 

% 000 Evvelce 400 liraya kiralanmış bulunan binanın kirasının Beledi
ye Encümenince .500 liraya iblâğı dolayısiyle bu miktar zam ya
pılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

35 000 Yeniden ihdas edilen îskân Müdürlüğü, şeflik, iskân memurluk
ları binalarının senelik kira bedelleri ile belediyece yapılan tak
dirlere göre artmış olan kira bedellerini karşılamak üzere zam 
edilmiştir. 
Bu tertiplere konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan 

15 000 ] Toprak Komisyonu, îskân Müdürlüğü, înşaat amirlikleri emrin-
9 000 ( deki vasıtaların akar yakıt ve onarma ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere bu miktar zam yapılmasına zaruret görülmüştür. 
5 000 Merkezden vilâyetlere gönderilen eşya ve malzemenin taşınma 

masraflarını karşılamak üzere bu miktar tahsisatın ilâvesine lü
zum hâsıl olmuştur. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil olunmuştur. 

(A/2)) 

43 600 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görülmüştür. 

10 93 750 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün görülmüştür. 

400 000 

Maliye Vekâleti 

Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün olmuştur. 

11 
40 

35 000 
5 000 

Nafıa Vekâleti 
i 

Sarfiyat seyrine göre tasarrufu mümkün olmuştur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

100 000 Küçük inşaat konulan tahsisatla karşılanamamış, mües
seselerin pek cüzi onarımlarına kifayet etmiş olduğundan bir 
kısım onarımlar yapılamamıştır. Halk sağlığının zamanında 
ve istenilen şekilde görülmesini temiinen bu miktar tahsisatın 
ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

(S. Sayısı: 95 ) 
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751 40 10 000 
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751 

741 

755 

50 000 

1 405 000 

40 000 

731 20 100 000 

Zimat Vekâleti 

325 000 Muayyen: mevsim ve zamana inhisar eden zirai mücadelelerin 
vaktinde!: ifa edilebilmesi için eldeki mücadele makinalarının 
arızasız işlemesini temin en yedek parça ihtiyacını karşılamak 
maksadiyle bu miktar zam yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Devlet Meteorolçjiİşleri Umum Müdürlüğü 

Tasarrufi mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 

Tasarrufıji mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

İmar vf İskân Vekâleti 

Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 

Tasarrufu; mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

F. M. 

[2] SAJYILI CETVEL 

Munzam tahsisatın esbabı mucibe lâyihası 

Tahsisatın nev'i İzahat 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve mas
rafları 

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Merkez ve vilâyetler için bu maddelere konulan 
ödenekler yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ih
tiyaçları karşılıyamıyacağı anlaşılmış olduğun
dan munzam tahsisat verilmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

(S. Sayı» t 95) 
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Adliye Vekâleti 

302 60 350 000 Bütçeye mevzu tahsisat ihtiyaçları karşılıyamadığından ve ayrıca yeni inşa 
edilen müstakil edliye binalariyle, hükümet konaklarına geçen adliye daire
lerinin teshini için bu miktar tahsisat verilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

-3 Dahiliye Vekâleti 

305 100 000 Teşkilâtın genişlemesi dolayısiyle yeniden kiralanan binaların kira bedelleri
ni karşılamak üzere bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

" * ' ' " ' ** Jandarma Umum Kumandanlığı 

409 20 800 000 Millî Müdafaa Vekâletinden alınan süvari hayvanlarının yem bedelini karşı
lamak üzere bu miktar tahsisat verilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Hariciye Vekâleti 

453 10 4 105 000 1959 yılı bütçesinin ihzarı sırasında temsilciliklerden malûmat gelmemiş bu
lunduğundan kurum ve derneklere katılma payı miktarı tam olarak anlaşılma
mıştır. Bilâhara gelen malûmata göre ve Birleşmiş Milletler fevkalâde hal 
fonlarına iştirak payı, NATO binası inşaatı masraflarını karşılamak üzere 
hissemize düşen miktar için bu kadar tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 

21 750 000 Reisicumhurumuzun İtalya'ya vâki ziyareti masrafları ile Pakistan ve İran'a 
yapacağı ziyaretler ve Başvekilimizin Yunanistan'a yapacağı ziyaret masraf
larına harcanmak üzere bumiktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

458 150 000 Brüksel Milletlerarası Fuarındaki Paviyonumuzun sökülüp Türkiye'ye nak
letme masrafları ile Türkiye'de kurulması masrafını karşılamak üzere bu 
miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

459 300 000 Bu tertibe konulan tahsisat tamamen sarf edilmiştir. Kıbrıs'a yapılmasına 
zaruret bulunan yardımlarla tesis edilen yeni kültür müesseselerinin masraf
ları ve Ada'ya gönderilen öğretmenlerin maaşlarının karşılanmasını teminen 
bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Maliye Vekâleti 

302 40 400 000 Bu tertibe konulan tahsisatın büyük bir kısmı vergi mükelleflerine ilâneu 
yapılan tebligat bedellerine ödenmekte olduğu vergi tebligatlarının ilân 
ücretleri Ağustos 1959 dan itibaren 3 misli artırılmış bulunduğu cihetle vu-
kubulan talepleri karşılamak üzere bu miktar tahsisat alınmasına ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

303 1 500 000 Gelir ve sair vergilerin malî yıl başındaki tahsilâtına mütaallik basılı kâğıt
ların temini için bu miktarı tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Devlet borçlan 

821 1 750 000 Bütçeye mevzu talısisat tumamen sarf edilmiş olduğundan hükme bağlanan 
borçların ödenebilmesi için bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

(». 8ayı«ı: 95) 
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Mâarif Vekâleti 
418 10 500 000 Maddeye mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiştir. Lise haline getirilen 

ortaokullarla yeniden açılmış olan lise ve ortaokullarımızın yakacak ve ay
dınlatma ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu miktar tahsisata zaruret bulun
maktadır. 

611 1 350 000 Bütçeye konulan tahsisat (kifayet etmediğinden tiyatrolann genel giderle
rini karşılamak üzere bu miktar tahsisata lüzum ve zaruret vardır. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

307 10 250 000 Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilâtiyle sıtma eradikasyonu mevzu
unda yapılan anlaşmaların hükümlerinin yerine getirilebilmesi için ihdas 
olunan 8 bölgeye doktor, sıtma savaş, memuru ve sağlık koruyucusunun 
nakil mecburiyeti dolayısiyle bu miktar taıhsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

92 300 000 Bu tertipteki tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan müsıtemirren vâki 
talepleri karşılamak: üzere bu miktar tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

309 42 50 000 Bulaşıcı hastalıklar niıücadelesinin aksamaması için bu miktar tahsisata ih
tiyaç bulunmaktadır. 

46 60 000 Dünya Sağlık Teşkilâtı ile yapılan anlaşma gereğince girişilmiş olan B. C. G-. 
tatbikatının devamı için bu miktar tahsisata lüzum vardır. 

47 200 000 Mevcut 275 nakil vasıtasının, esaslı onanmlarının*yapılabilmesi için bu mik
tar tahsisata ihtiyaç vardır. 

422 150 000 Bu fasla mevzu tahsisat bulaşıcı hastalıklar mücadelesi için alınacak ilâç 
bedellerine ve bu meyânda cüzam mücadeleleri için alınacak (sulfon) bedel
lerine yetmiyeceğindem bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

426 500 000 Geçmiş yıllarda başlaümış olan ve başarı ile devam etmekte bulunan verem 
mücadelesinin aksamaması, elde edilen neticelerin veriminin artırılması. vo-
niden tesisler kurulması ve kurulmuş olanların idamemi, lüzumlu röntgen ve 
mikrofoto cihazları satınalınması için bu miktar tahsisata lüzuim bulunmak
tadır. 
Hastane ve kurumların iaşe bedellerinin karşılanabilmesi' ve çeşitli cihaz
larının temini maksatjiyle ıbu miktar tahsisata ihtiyaç bulunmaktadır. 
Refik. Saydam Enstitüsü için alınmış bulunan tahsisat me'zkûr müessese 
için satmalman ve taalhhüde bağlanan maddelerini almaya kifayet etmedi
ğinden bu miktar tahsisata lüzum vardır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

305 200 000 Bu tertibe konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş bulunduğundan yeniden 
•kiralanan binaların kita bedellerini ödemek maJksadiyle bu miktar tahsisata 
lüzum vardır. 

427 10 
50 

428 10 

5 000 000 
500 000 
500 000 

(S.'Sayısı : 95 ) 
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İzahat 

(A/2) 

Maliye Vekâleti 

400 000 % 20 dâihilinde kalan ilâve keşif tutarlariyle âcil ve zarurd tamiratların ik
mal, son defa vulkua gelen zelzeleler dolayısiyle zuhur eden âcûl bâzı talep
leri karşılamak üzere bu miktar tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

Maarif Vekâleti 

300 000 7307 sayılı Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Kanununun neşrini mütaakıp 
1959 - 1960 öğretim yılı masraflarının bu fasla mevzu tahsisatla karşılan
masının mümkün almadığı anlaşılmış olduğundan bu miktar taûısisata lüzum 
hâsıl olmuştur. 

[3] SAYILI CETVEL 

Fevkalâde tahsisatın esbabı mucibe lâyihası 

(A/l) 

Maliye Vekâleti 

300 000 Ankara 19 Mayıs Stadyomunun gece maçlarına elverişli şekilde tenvir edi
lebilmesini teinin için İsviçre'den getirtilen malzemenin Gümrük Resmini 
karşılamak üzere bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

(A/2) 

Tapulama faaliyetiyle ilgili olarak işleri murakabe ve tetkik edecek olan 
arazi kadastro müdürleriyle kontrol memurlar nın ve ihtilâfları halle memur 
gezici kadastro hâkimlerini iş sahalarına götürüp getirmek üzere bir station 
wagon alınmasına zaruret görüldüğünden bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 
Paris'teki Müttefik Kuvvetleri Kumandanlığı ile Washington'ela NATO Da
imî Grupu nezdindeki askerî müşavirliklerimizin hizmetlerinde kullanılmak 
üzere iki aded station wLgon satmalınmasına lüzum hâsıl olduğundan bu 
miktar tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

Nafıa Vekâleti 

20 000 Şûrayı Devlet Reisliği için yeniden yapılacak binanın proje müsabakasına 
- katılacaklara verilecek mükâfatlarla jüri ücretleri ve diğer masrafları karşı

lamak üzere bu miktar tahsisata ihtiyaç vardır. 

Sıhlıat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

500 000 Keçiören Verem Sanatoryumunun etrafuıda istimlâk edilecek arsa bedelini 
karşılamak üzere bu mikttr tahsisata ihtiyaç bulunmaktadır. 

Eklenen 

50 000 

60 000 

(& Sayıaı : 95 ) 
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21 

14 

[4] SâYILI CETVEL 

(R) Cetveli formülünde yapılacak değişikliğin esbabı mucibe lâyiham 

Tahsisatın nev'i i z a h a t 

Milletlerarası münasebetlerin gerek
tirdiği masraflar 
Reisicumhur ve Başvekilin yabancı 
memleketlere yapacakları seyahatle
rin gerektirdiği her türlü masraflar 
3827 sayılı Kanun gereğince satmaüı-
nacak taşıtlar (Maliye Vekâleti Büt
çesine) 
Emniyet Umum Müdürlüğü 

18 Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

25 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

26 Millî Müdafaa Vekâleti 

Bu ziyaretler dolayısiyle vukua gelen masraflar 
için evrakı müsbite teminindeki güçlükler na
zarı dikkate alınarak formüle eklenmiştir. 

1958 bütçesinin (R) formülüne istinaden 10 oto
mobil sipariş verilmişti. Bunlardan satmalman 
6 otomobilin ve 1959 malî yılı içinde 10 moto
siklet yerine mevcut 305 bin lira ile Devlet Mal
zeme Ofisinden alınacak 10 otomobilin mahsup
larının temini için (R) formülüne eklenmiştir. 
Vekâlete ait sağlık merkezleri ihtiyacı için 1959 
yılı bütçesine bağlı (R) cetvelindeki kadrosuna 
müsteniden satmalınacak 30 aded Jeep bedeline 
karşılık Devlet Malzeme Ofisi lehine 1 650 000 
liralık kıredi açılmıştı. Ofis tarafından temin 
edilecek Jeep fiyatlarında indirme bahis mevzuu 
olduğundan artan para ile pikap ve Ambulans 
verilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bu 
itibarla 30 aded Jeep bedelinden artacak mik
tarla 10 aded Jeep pikap ile 8 aded ambulansın 
alınabilmesi için (R) cetvelindeki formülüne 
bu vasıtalara ait kadroların ilâvesi icabetmiştir. 
Tapulama faaliyetinde kullanılmak üzere satm-
alınmasına lüzum görülen bir aded station wa-
gon için f ormüle eklenmiştir. 
Paris'teki Avrupa Müttefik Kuvvetleri Ku
mandanlığı ile Washington'daki NATO Daimî 
Grupu nezdindeki müşavirliklerimizin hizmetlerin
de kullanılmak üzere satmalmmasma zaruret 
bulunan 2 aded station wagon için formüle ek
lenmiştir. 

(S. Sayısı: 95) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 7 . 11 . 1960 
Esas No. 1/515 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Maliye Vekaletince hazırlanan ve 
Yüksek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılıp Başvekâletin 9 . I I . 1960 ta
rihli ve 71 - 1080/253 sayılı tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliye Vekâleti mümessilleri 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun, lâyihası, 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvelin muhtelif tertipleri arasında, 
15 235 000 liralık münakale yapılmasını, bâzı 
fasıl ve maddelerine ise ceman 21 665 000 lira 
munzam tahsisat konulmasını, mezkûr cetvel
lerde yeniden açılacak tertiplere de 930 000 
lira fevkalâde tahsisat verilmesini ve mezkûr 
kanuna bağlı (R) işaretli cetvele yeni bir for
mül eklenmesini istihdaf etmektedir. 

Lâyihanın gerekçesinde tahsisat değişikli
ğini ve yeni tahsisat ile (R) cetveline formül 
ilâvesini zaruri kılan sebepler ayrı ayrı arz ve 
izah edilmiş bulunmaktadır. 

Malî yıl içinde hizmetlerin aksamaması mak-
sadiyle hazırlanmış bulunan kanun lâyihası
nın sevkını mucip sebepler encümenimizce ye

rinde görülerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiş ve lâyihanın şevkini mütaakıp karşılan
ması lüzumu hâsıl olan 4 692 044 liralık ak
tarmanın da ilâvesiyle metin ve cetveller üze
rinde gerekli tadilât yapılmak suretiyle lâyiha 
kabul edilmiştir. 

Kanun lâyihası merbutatı bulunan cetveller
le birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
11. İmre 
Antalya 

K. Akmanlar 
Balıkesir 

Reis V. 
Muğla 

N. Özsan 
Artvin 

Y. Gümüşely 
Bolu 

M. II. Timurtaş S. Bilir 
Çorum 

Y. Gürsel 
İstanbul 

N. Kır şan 
Kastamonu 

M. îslâmoğlii 
Manisa 

8. Mıhçıoğlu 
Sinob 

Ö. Özen 

Denizli 
A. R. Karaca 

İstanbul 
Necmi N. Yücel 

Kocaeli 
C. Tüzün 
Nevşehir 
N. Önder 
Yozgad 

T. Alpay 

Mazbata M. 
İzmir 

B. Bilgin 
Aydın 

N. Celim 
Çorum 

U. Bulgurlu 
İsparta 
T. Tığlı 

Kastamonu 
N. Batur 

Konya 
M. Bağrıaçık 

Sakarya 
İV. Kirişcioğlu 

Zonguldak 
T. öktem 

( S. Sayısı : 95 ) 
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1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hal 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1959 malî yılı Muvazenei umu
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 15 235 000 liralık münakale yapjlnnş-
tır. 

MADDE 2. — 1959 malî yılı Muvazenei f mu-
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertip
lerine 21 665 000 liralık munzam tahsisat geril
miştir. 

MADDE 3. — 1959 malî yılı Muvazenei f mu-
miye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin sonunda yeniden açılan ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılan tertiplere 930 000 liralık] fev
kalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 4. — 1959 malî y;lı Muvazenei Ifmu-
miye Kanununa bağlı (R) işaretli cetvele Jlişik 
(4) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmiştir.}; 

j ; 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinde) me
riyete girer. | 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini ibraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili 
1. Akçal 

Devlet Vekili 

6 . II . 1960 
Devlet Vekili ^e 

Başvekil Yardımcısı 
M. Berk |; 

Devlet Vekili İl 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. R. Zorlu 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 
Dahiliye Vekil| 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâybası 

MADDE 1. — 19)59 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazın 
tertipleri arasında 20 150 044 liralık münakale 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1959 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine 21 315 000 liralık munzam taksimat 
verilmiştir. 

MADDE 3. — 1959 malı yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işa
retli cetvellerin sonunda yeniden açılan ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplere 1 057 000 Lralık 
fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 4. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

4 ncü maddesi 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekili ve 
İmar ve İskân V. V. 

II. Erkmen 
Güm. ve İnli. Vekili 

II. Ilüsman 
Münakalât Vekili 

Ş. Ergin 

Sanayi Vekili 
S. Ataman 

İmar Ve İskân Vekili 

Sıh. ve İç. Mua. Vekili 
Dr. L. Kırdar 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili ve 
Bas. - Yay. ve Turz. V. V. 

II. Şaman 
Bas - Yay. ve Turz. Vekili 

Koordinasyon Vekili 
A. Aker 

($» SftyiSl : 9$ ) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

Başvekalet 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 

305 Kira bedeli 
11 Başvekâlet 

301 Büro masrafları 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
50 Aydınlatma 

Şûrayı Devlet Reisliği 

Fasıl yekûnu 

20 000 

20 000 

83 000 
12 000 
5 000 

100 000 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 

307 Harcırahlar 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 Taşıt masrafları 
21 Taşıt işletme masrafları 

419 Makina ve fişi mültigraf, foto ve sair malzeme satmalma mas
rafları 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 

Diyanet İsleri Reisliği 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğinde yapılacak zam ve 
yardımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

harcırahları 
11 Merkez 

451 Yayın tanıtma masrafları 
10 Satmaîma ve abone 

27 000 

20 000 

25 000 

17 000 

20 000 

7 000 

3 000 

25 000 

8 000 

8 000 

{ S* Sapsi : £ 5 ) 
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Tahsisatın nev'i ' Tenzil Zam 

Tapu ve Kpriastro Umum Müdürlüğü 

Maaşlar 
Merkez memurları aımaşı 161 500 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zamjnı 
Vilâyetler memurları çocuk •zalnımı 
Vilâyetler memurları doğum yardımı 

Merkez daireleri 'büro snıasraEİarı 
Demirbaş 
Vilâyetler büro 'masrafları 
Demirbaş 
4598 sayılı .Kanun gereğince ödenecek 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 

Fasıl yelkûnu 

tedavi masrafları ve 

Fasıl yekûnu 

1 500 
135 000 
25 000 

161 500 

50 000 

100 000 

4 000 
46 000 

50 000 

Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 150 000 
Teknik okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek öğ
rencilere verilecek buiKİar 50 000 

, Adliye Vekâleti 

Hâkim tahsisatı 1 600 000 
6119 sayılı Kanun gereğince adlî tababetle ilgili olarak Öde
necek tazminat 100 000 
Merkez daireleri (büro masrafları 
Aydınlatma | 20 000 
Posta, telgraf ve telefon ücreti ve masrafları 
Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 300 000 
Vilâyetler- kira bedeli 80 000 
Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı i- 55 Ö00 
Muva&kat vazife harcıra<hı 100 000 

mmmmmmmm—1—* 
Fasıl yekûnu 155 000 

Yayın masrafları 
Adlî kanun, nizamname ve yönetmeliklerin hazırlama ve dü
zenleme masrafları 60 000 

(S. Sayım t 95) 
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452 Staj masrafları 
20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönde

rileceklerin harcırajh ve masrafları 1 200 
453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar ' 

20 Kongre ve konferajnslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas
rafları 22 500 

Millî Müdafaa Vekâleti 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat umum masrafları 
11 Kara Kuvvetleri 60 000 

414 Taşıma masrafları , _ 900 000 

Dahiliye Vekâleti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

12 
40 

301 
50 
60 

Vilâyetler memurları çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Merkez daireleri büro masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

1 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

70 000 
5 000 

75 000 

65 000 
13 000 

78 000 

302 Vilâyetler büro masrafları " 
60 Isıtma 120 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 60 000 
21 Merkez telefon masrafları 40 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 60 000 

Fasıl yekûnu 160 000 

307 Harcırahlar 
72 Üniversite ve yük$ek okullarda okutulan Öğrencilerin her $e* 

şit inceleme masrafları 24 000 
92 6652 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince nüfus tarama* 

larına memur edileceklerin harcırahı 5 000 

Faal yekûnu , 29 000 

308 4598 sayılı Kanuni gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 10 000 

(S. Sayısj: 95 ) 
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F. M. Tahsisttm nev'i Tenzil Zam 

408 Yabancı ad taşıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi 
için toplanacak komisyon âzajarmıa verilecek ücret 5 000 

452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj İçin ecnebi memleketlere gönde

rileceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 12 000 
20 Staj için Birleşmiş MHetler ^Teknik Yardımından faydalana

rak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve maş
ları 24 000 

Fasıl yekûnu 36 000 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 10 000 

228' Konferans ücreti 10 000 
302 Vilâyetler büro masrafları 

60 Isıtma 15 000 
305 Kira bedeli 28 750 
405 Binek hayvanlarının yem, muytabiye, nal, mıh ve başka mal

zemeleri, tedavi ve ilâç bedelleri ve köpekler için yiyecek 
masrafları * 50 000 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

304 Posta, telgraf vs telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri * 31 000 
21 Merkez telefon masrafları 12 000 

Fasıl yekûnu 43 000 

414 Taşıma masrafları 900 000 
422 îşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim 6 000 

• e j v ' " - " ' • • • 

Hariciye Vekâleti 

.201, , . Maaşlar 
12 Ecnebi memleketlerdeki memullar maa-şı 5 000 000. 

302- Ecnebi memleketlerdeki. teşkÜAtın büro ve umumi masrafları •:• " 
30 Demirbaş 150 000 

304 Posta, telgraf ve. telefon ücret ve masrafları ; 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın her türlü haberleşme masraf

ları 150 000 
309 Taşıt masrafları 

11 Vekâlet .otomobilleri işletme masrafları 15 000 
12 Vekâlet otomobilleri onarma masrafları 10 000 

mmmtmmmmmmmmmmmm 

Fasıl yekûnu 25 000 

(£. Sayısı: 95) 
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Daimî sekreterlikler umumi masrafları 
20 Bağdad Paktı Daimî Sekreterliğinin her türlü masrafları 25 000 

Milletlerarası İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 

Harcırahlar 
11 Daimî vazife harcırahı 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı 
rahları 

12 Ecnebi memleiketler 

Maliye Vekâleti 

Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
4910 sayılı Kanunun 15 nei maddesi gereğince ödenecek kasa 
tazminatı 
Merkez daireleri büro masraf lan 

50 Aydınlatma 
Vilâyetler bira bedeli 
Harcırahlar 

10 Daimî vazife harcırahı 
Matbaa masrafları 

21 îşçi ücretleri ve işletme masrafları 
22 işçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primler 
23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğlo yemeği 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Maarif Vekâlethi 

Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerk bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 700 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince j-apılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 600 000 
40 Yakacak zammı 100 300 

Fasıl yekûnu 700 000 

(S. Sayısı: 95 ) 

Tenzil Zam 

5 000 

5 000 

700 000, 

80 000 

80 000 

200 000 

30 000 
50 000 

125 000 
27 000 

18 000 

170 000 
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Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

3 580 000 
2 800 000 

6 380 000 

15 000 
5 000 

20 000 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci ıiaaddesi gereğince saati mesai 
haricinde çalıştırılacaklara verilecek ücretler 300 000 

217 Kanunları gereğince verilecek iicret ve tazminatlar 
30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, eksersin ve 

şeflik ücretleri 
40 Ders ücretleri 

301 Merkez daireleri büro masraflajfı 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 15 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince Ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 20 000 
417 Yüksek okulların umumi masra|lari 

30 Ankara ve îzmir Devlet Konserfatuvarı 60 000 
452 4489 sayılı Kanuna göre staj i^in ecnebi memleketlere gönderi

leceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 60 000 

Nafıa Vekâleti 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 35 000 

306 Giyecekler ~~ : 5 000 

Ticaret Vekâleti 

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

301 Merkez daireleri büro masrafları 
30 Demirbaş 2 000 
50 Aydınlatma 7 000 

Fasıl yekûnu 9 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve nıasraflan 
21 Merkez telefon masrafları 12 500 

305 Vilâyetler kira bedeli 11 000 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 

harcırahları 
12 Vilâyetler ve ecnebi memleketlör 15 000 

(S. Sayısı : 95 ) 
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Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili İşletme masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 

Pasü yekûnu 

Ticaret ataşelikleri masrafları 
91 Daimi vazife harcırahı 

Pamuk işleri standardizasyonu umumi masrafları 
Sergi masrafları 

10 İştirak edilecek dış sergiler 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 450 000 
Merkez daireleri büro masrafları 

50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

20 000 

70 000 

3 000 
2 000 

5 000 

55 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ye telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 

Pasü yekûnu 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve har
cırahları 

11 Merkez 
Ttemsil masrafları 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

15 000 
5 000 

20 000 

25 000 
«50 000 
35 OOO 

110 000 

20 000 
10 000, 

Fasıl yekûnu 

12 000 
8 OOO 

20 000 

3 000 
12 000 

15 000 

(S. Sayısı; 95) 
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309 Nakil vasıtaları masrafları 
31 Vilâyetler kara ve deniz nakil vasıtaları işletme masrafları 15 000 

418 Gümrük hizmetleri masrafları 
40 Hamulelerini almış bulunan kara ve deniz vasıtalarının, ka

çak ihbarı üzerine tahliye ve tahmil masraf lan 20 000 
451 Yayın masrafları 

20 Başka her çeşit masraflar 4 700 

Ziraat "Vekâleti 

217 Kanunlar gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
30 Ders saati ücretleri 450 000 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
40 öteberi masrafları 5 000 
50 Aydınlatma 25 000 

Fasıl yekûnu 30 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 105 000 

307 Harcırahlar 
22 Veteriner işleri muvakkat vazife harcırahı 150 000 

j 25 Zirai mücadele ve zirai karantina muvakkat vazife harcirahı 200 000 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince ve

rilecek tazminatlar (Ziraat) 30 000 

Fasıl yekûnu 380 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve har
cırahları 

12 Vilâyetler 30 000 
418 Tarla ziraati, tohum ıslahı, deneme, üretme, çayır ve mera, kau

çuk ve hayvan besleme işleri umumi masrafları 
10 Tohum ıslah, deneme, üretme işleri ve kurumlan 
20 Hayvan yemi, çayır ve mera yağ ve lif bitkileri araştırmaları 
40 Köy çayır ve meralarının ıslah ve toplu köy yoncalık ve korun

galıklar tesisi 
80 Köylerde yapılacak hayvan besleme demonstrasyon umumi mas-

raflan 

Fasıl yekûnu 

419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık sebzecilik, süs nebattan 
zeytin ve çay umumi masraflan 

10 Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik ve süs nebatlan ışierı ve kurum
lan 200 000 

100 000 
•50 00 

200 000 

100 000 

450 000 

(S, Sayısı: 95) 
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20 Zeytin işleri ve kurumları 
'30 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanunların gerektirdiği çay işleri 

50 000 
50 000 

300 000 

100 000 
10 000 

Fasıl yekûnu 

420 ipek böcekçilik, tavukçuluk, arıcılık umuma masrafları 
20 Tavukçuluk ve arıcılık iğleri ve kurumları 

422 Pamuk işleri umumi masrafları 
427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve ikramiye 120 000 
428 Sulama, toprak etud ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve 

arteziyen işleri umumi masrafları 
40 Toprak etüd ve tahlilleri 50 000 

457 iç kongreler ve teknik toplantılar umumi- masrafları 
10 Ziraat işleri Umunu Müdürlüğü . 100 000 

476 Kurs umumi masrafları 
20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar 100 000 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğü 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 25 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 6 000 

304 Posta, telgraf ve İelefon ücret ve masrafları 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 50 000 
21 Merkez telefon masrafları 10 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları 20 000 

Fasıl yekûnu 80 000 

307 Harcırahlar 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerlıe bunlara yardımcı personeli» 

harcırah ve başka masrafları 10 000 

Münakalât Vekâleti 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ye 
harcırahlar! 

11 Merkez 2 500 
12 Vilâyetler 2 500 

Fasıl yekunu 5 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve başka 

masrafları 6 000 

(S . Sayısı: 95) 
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ÇÜjhşma Vekâleti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar geıjieğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 Vilâyetler memurları çocuk zarnıjaı İ 050 

801 Merkez daireleri büro masrafları! 
20 Döşeme 2 000 
30 Demirbaş 4 000 
40 öteberi masrafları 1 500 

Fasıl yekûnu 7 500 

302 Vilâyetler büro masrafları 
60 Aydınlatma 2 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret te masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri € 000 
21 Merkez telefon masrafları 9 000 
22 Vilâyetler telefon masrafları ' ' ;; 2 500 

Fasıl yekûnu 17 500 

306 Giyecekler 2 500 
307 Harcırahlar * 

30 Müfettişler harcırahı 13 450 
81 Merkez kontrolörleri devir ve tef|i§ harcırahları 3 000 

Fasıl yekûnu 16 450 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 5 000 
12 Vilâyetler 2 500 

Fasıl yekûnu 7 500 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme masrafları İ 500 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 İş ihtilâfları hakem kuruluna atılacaklara ödenecek huzur 

üeret ve harcırahları 20 000 
420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemele

rine katılacak iş veren ve işçi temsilcilerine verilecek ödenekler 11 000 
451 Yayın masrafları 

10 Satmalma ve abone 2 100 
.;/• ,20 Başka her çeşit masraflar 9 000 

Fasıl yekûnu 11 100 
r4" "i* 

(|S. Sayısı: 95) 
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452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 2 650 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas* 

rafları 4 350 

Sanayi Vekâltti 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 550 000 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 15 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 65 000 

Fasıl yekûnu 80 000 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 5 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 12 500 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 

307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
60 Sanayi ve küçük sanatlar müfettişleri harcırahı 

418 Tahlil lâboratuvar masrafları 18 000 fc 

419 ' 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair masrafları 25 500 

421 Harita ve levazım satmalına ve her çeşit masrafları 
450 Burs masrafları 
451 Yayın masrafları 

10 Satmalına ve abone 
20 Başka her çeşit masraflar 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

20 000 
35 000 

55 000 

5 000 
20 000 

25 000 

arı 

Pasıl yekûnu 

o 000 
15 000 

10 000 
10 000 

20 000 

Basın ,- Yayın ve Twrizm Vtiıum Müdürlüğü * 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin üc
retleri 83 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 3 000 

(S. Sayısı: 95) 
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304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve» masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretimi 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

45J. Yayın, turizm ve propoganda masrafları 
40 Propoganda masrafları 
50 Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları 

Fasıl yekûnu 

İmar ve tskân Vekâleti 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
50 Aydınlatma 

302 Vilâyetler büro masrafları 
20 Döşem© 
30 Demirbaş 

30 000 
2 500 
25 000 
15 000 

72 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve har
cırahları 

12 Vilâyetler i 2 500 
309 Taşıt masrafları 

11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları , 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

417 Ankara, istanbul ve îzmir radyo istasyon ve stütyoları yö
netim ve işletme masrafları 

10 Müzik yayınlan 
20 Söz yayınları 
30 Elektrik ve muharrik kuvvet masrafları 
40 İşletme ve başka her çeşit masrafları 
50 Kısa dalga propoganda yayınları her türlü masrafları 

1 000 
500 

5 000 
2 500 
3 000 

12 000 

65 000 
20 000 
180 000 
200 000 
50 000 

515 000 

125 000 
175 000 

300 000 

Fasıl yekûnu 

40 000 
25 000 

58 000 
25 000 
3 000 

86 000 
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; 

303 
304 

305 

309 

40 
50 
60 

21 

12 

22 

öteberi masrafları 
Aydınlatma 
Isıtma 

Basılı kâğıt re defterler 
Posta, telgraf re telefon ücret re masrafları 
Merkez telefon masrafları 
Kira bedeli 
Vilâyetler 
Taşıt masrafları 
Merkez taşıtları onarma masraftan 

Fasıl yekûnu 

5 000 
3 000 
1 850 

74 850 

10 850 

Toprak ve îskân t§Uri Unlum Müdürlüğü 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

304 Püsrta, telgraf *re Mefon ücret re masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Fasa! yektan 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

309 Taşıt masrafları 
31 Vilâyetler taşıtan- işletme -masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

414 Taşıma masrafları 
11 Toprak işleri tâşra&a masrafları 

427 Toprak Bayramının gerektirdiği masraflar 

Zam 

6 850 

18 000 

14 850 

5 000 
15 000 

20 000 

Fasıl yekûmı 

Fasıl yakûnu 

Fasıl yekûna 

6 n()0 
10 000 

16 000 

1 000 
3f «00 

36 000 

15 000 
9 000 

24 000 

5 000 
1 000 

A/l Yekûnu 11 512 650 14 910 000 

fcS. fitini t;»5) 
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751 

(A/2) 

Tapu ve Kaâ/çtstro Umum Müdürlüğü 

Satnıalmaealk maMma alât ve malzeme 

Emniyet fUmum Müdürlüğü 

751 Satraalınaoaik makina, vasıta ve toıalzemeler 
10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletjipler satmalıma masrafları 

' *" ["'""' " ' ' ' * M$iye Vekâleti 

753 Darphane için ^atmalmaeak mafcûna ve aletler 

N$ıa Vekâleti 

776 Demiryolları yapım miasrafları 
11 3262, 3813, 4643, 5075 ve 6845 sayılı kanunılarla yapılacak 

Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - "Van İmdut hatları ile Bitlis şube 
hattı yapımı masrafları 

40 İstikşaf, <etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve istimlâk masrafları 

Fasü yekûnu 

Tenzil 

43 600 

93 750 

400 000 

35 000 
5 000 

40 000 

Zam 

Sıhhat ve îçivmai Muavenet Vekâleti 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

Ziraat Vekâleti 

711 Makina, alet ve malzemeler onarımı 
50 Zirai mücadele ve zirai karantina işleri ve kuramları 

751 Şftıinallmaeak makina alet ve malzemeler 
40 Pamuk işleri ve kurumlan 10 000 

753 :Teki$* Ziraat ve Teknik Bahçıvaıflık okullarından mezun ola
caklara, 4486 sayılı Kanun gereğince verilecek vasıta ve malze
meler 40 000 

771 Türkiye» Puanlrariyeti Ziraat Banjfcasına yapılacak ödemeler 
20 3788 say% ÇJaŷ  Kanunumun 5 n4 maddesi 5748 ve 6754 sayılı 

ffeşaunlar gereğince yapılacak öde^ıeler - 1 500 000 

Devlet M6İMro^jİÎ§Uri Umum Müdürlüğü 

751 Satmaİınacak makina, alet ve an|lz?emel«r 50 000 

Basın - Yayın v% Turizm Umum Müdürlüğü 

741 Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları 1 405 000 

100 000 

325 000 

(% Sayısı: 95) 
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İmar ve İskân Vekâleti 

Satınalınaiöak nıakima ve optik aletieı* ve -teknik malzeme 40 000 

Toprak ve İskân t§leri Umum Müdürlüğü 

İstimlâkler 
20 6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nei maddesi mucibinoe ödene-

eek tahlil bedelleri ve kanuni faiz karşılığı 100 000 

A/2 yekûnu 3 722 350 425 000 

A/l ve A/2 yekûnu 15 235 000 15 235 000 

[2] SAYILI CETVEL 

Adliye Vekâleti 

Vilâyetler büro 'masrafları 
60 Isıtma - 350 000 

Dahiliye Vekâleti 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 200 000 

Kira Ibedeli 100 000 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

Posta, telgraf Ve telefon ücret ve masrafları . 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 1$Ş 500 
22 Vilâyetler telefon 'masrafları 67 500 

Fasıl yekûnu 190 000 
•ti.M»,', 4,r,'r,*..ı,lTi:": 

Muayyenat 
20 Yem 800 000 

&û>riûiy6 VelcâUU 

Milletlerarası miinasâlbetlerin gerektirdiği masraflar 
10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 4 1Ö5 000 
i21 Reisicumhurun ve Başvekilin yabancı memleketlere yapacak

ları seyahatlerin gerektirdiği her türlü masrafları 750, 000 

Fasıl yekûnu 4 855 000 

(8 . Sayısı: 95) 
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458 BürükSel Beynelmilel Fuarındaki pavyonumuzun sökülme ve 
nakletme masrafları 

459 Dış memleketlerdeki Türk Kültür varlığını koruma masraf
ları 

150 000 

300 000 

302 

303 
304 

Maliye Vekâleti 

Vilâyetler büro masrafları 
40 öteberi masrafları 

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

11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

4f 

Devlet borçlan 

Fasıl yekûnu 

821 Hükme bağlı borçlar 

400 000 
1 500 000 

150 000 
400 000 

550 000 

1 750 000 

Maarif Vekâleti 

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

60 000 
125 000 
85 000 

Fasıl yekûnu 270 000 

418 Lise, ortaokul ve imam - hatip okulları umumi masrafları 
10 Lise ve ortaokullar umumi masrafları 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 

Sıhhat ve tçtİmai Muavenet Vekâleti 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazmi

natlar 

309 Taşıt masrafları 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş taşıt masrafları 
46 Veremle savaş-taşıt masrafları 
47 Hastaneler, Sıhhat ve içtimai Muavenet kurumları taşıt .masrafları 

500 000 
1 350 000 

rilecek tazmi-

Fasıl yekûnu 

tan 

Fasıl yekûnu 

250 000 

300 000 

550 000 

50 000 
50 000 

200 000 

300 000 

i S. --Siym. x tâ) 
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422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masraflan 150 000 
426 Veremle savaş umumi masr-aflan 500 000 
427 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kuramları umumi masrafları 

10 Devlet hastaneleri 
50 Doğum ve çocuk baflom levleri 

428 Hıfzıssıhha müesseseleri umumi masrafları 
10 T. C. Refik Saydam 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

305 Vilâyetler kira bedeli 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 

CA/2) 

Maliye Vekafeıi 

Maarif Vekâleti 

5 000 000 
500 000 

Fasıl yekûnu 5 500 000 

500 000 

200 000 

A/l yekûnu 20 965 000 

777 Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kûnrfuŞü 
masraflar 

yapiî&eâk her türlü 

400 000 

300 000 

A/2 yekûnu 700 000 

A/l ve A/2 yekûnu 21 665 000 

671 

[3] SAYILI CfcWÖ, 

Maliye Vekaleti 

(A/l) 

Ankara Beden Terbiyesi bölgesine yardım 

(A/2) 

752 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmaeak taşıtlar 
25 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
26 Millî Müdafaa Vekâleti 

S. Sayısı: % 

300 000 

50 000 
60 000 

Fasıl yekûnu 110 000 
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Nafıa Vekaleti 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
30 Şûrayı Devlet Reisliği 20 000 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

731 İstimlâk bedeli 500 000 

A/2 yekûnu 630 000 

A/ l ve A/2 yekûnu 930 000 

[4] SAYILI CETVEL 

Hariciye Vekaleti 

Fasıl : 453 —• Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde : 21 — Reisicumhurun ve Başvekilin yabancı memleketlere yapacakları seyahatlerin gerek

tirdiği her türlü masraflar 
(Bu ziyaretler dolayısiyle gönderilecek ve refa'kat edeceklerin yollukları, ziyafet, hediye ve bah-

şiş masrafları, ziyaret münasebetiyle resmî ve hususi teşekküllerle şahıslara ödenecek paralar ve 
ziyaretin gerektirdiği bilcümle sair masraflar bu tertipten ödenir. Yukarda sayılan masraf ve te
diyelerden masraf vesikası temin edilemiyen veya edilmesi muvafık görülmiyenler için ödemeyi ya
pan zat ile Hariciye Umumi Kâtibinin müştereken imza edeeeıkleri vesikalar masraf vesikası yerine 
kaim olur.) 

•"" ' Maliye Vekâleti i f ^ ^ ' ^ ' ' : " " " ^ 

Fasıl : 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar 
Madde : 14 — Emniyet Umum Müdürlüğü 

(16 otomobil trafik hikmetleri için) 
Madde : 18 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

(8 ambuiâs, 10 jeep pilkap) 
Madde : 25 — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

(1 Station vagon) 
Madde : 26 — Millî Müdafaa Vekâleti 

(2 Station vagon) 

(S. Sayısı: 95 ) 
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Bütçe Encümeninin tadiline bagk cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i Tenzil Zam 

(A/l) 

Başvekâlet 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
11 Posta ve telgraf ücretleri 

305 Kira -bedeli 
11 Başvekâlet «0 000 

20Ü00 

301 Büro masrafları 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
50 Aydınlatma . 

Şûrayı Devlet Reisliği 

Fasıl yekûnu 

83 000 
12 000 
5 000 

100 000 

İstatistik Umum Müdürlüğü 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 

307 Harcırahlar 
40 Ecnebi memleketler harcırahı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

309 Taşılt masrafları 
21 Taşıt işletme masrafları > " 

419 Makina ve fişi mültigraf, foto ve sair malzeme satmalma mas
rafları 27 000 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 20 000 

17 000 

20 000 

7 000 

3 000 

(S. Sayın : 95) 
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Diy^ıet İşleri Reisliği 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 

202 Ücretler 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti ' ' • 

206 417? ve 4598 sayılı kanunlar Igereğinoe yapılacak zam ve 
yardımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zadımı 
22 Vilâyetler memurları doğum yjardımı 
32 Vilayetler memurları ölüm yardımı 

Fasü yekûnu 

308 459-5 sayılı Kanun gereğince ö<jjtaneceik tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 V i l â y e t e 

Fasıl yekıûnu 

451 Yayın tanıtma masrafları 
10 Satmalma ve abone 

25 000 

15 044 

25 000 
10 000 
3 100 

38 100 

8 000 
1 944 

9 944 

8 000 

Tapu ve Kâtdastro Umum Müdürlüğü 

201 ; Maaşlar 
11 -Merkez memurları maaşı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zamajı 
12 Vilâyetler memurları çocu'k zaflimı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı 

301 Merkez daireleri 'büro masraHkirı 
30 Demirbaş 

302 Vilâyetler büro masrafları 
30 Demirbaş - j 

Fasıl yefkûnu 

161 500 

1 500 
135 000 

25 000 

161 500 

50 000 

100 000 

( Ş . Sayısı : 95 ) 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

418 Tapulama Kanunu uygulama umumi masrafları 

450 Teknik okulda kadastro mühendisi olarak yetiştirilecek öğ
rencilere verilecek burslar 

Adliye Vekâleti 

219 Hâkim tahsisatı 

4 000 
4a ooo 
50 000 

150 000 

50 000 

220 
necek tazminat 

301 Merkez daireleri Ibüro masrafları 
50 Aydınlatma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

305 Vilâyetler kira 'bedeli 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 
20 Muvaklkat vazife harcırahı 

451 Yayın masrafları 
30 Adlî kanun, nizamname ve yönetmeliklerin hazırlama ve dü

zenleme masrafları 60 000 

gili olarak öde-

Fasıl yekûnu 

1 900 000 

55 000 
100 000 

155 000 

100 000 

20 000 

300 000 

80 000 

452 Staj masrafları 
20 Teknik yardımdan faydalanarak ecnebi memleketlere gönde

rileceklerin harcırah ve masrafları 1 200 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 22 500 

(S. Sayısı : 95 ) 
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Millî Müdafaa Vekâleti 

Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat umum masrafları 
11 Kara Kuvvetleri 

Taşıma masrafları 

60 000 

900 000 

Dahiliye Vekaleti 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zamntı 
40 Yakacak zammı 

Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Vilâyetler büro masrafları 
60 Isıtma 

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

Harcırahlar 
72 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilerin her çe 

şit inceleme masrafları 
92 6652 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince nüfus tarama 

larma memur edileceklerin harcırahı 

4598 sayılı Kamun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 

Yabancı ad ta§ıyan meskûn yerlerin adlarının değiştirilmesi 
için toplanacak komisyon azalanım verilecek ücret 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

îilerin her çe-

üfus tarama-

Fasıl yekûnu 

24 000 

5 000 

29 000 

70 000 
5 000 

75 000 

65 000 
13 000 

78 000 

120 000 

60 000 
40 000 
60 000 

160 000 

10 000 

5 000 

( Si Sayısı : 95 ) 
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452 Staj masrafları 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memlefketlere gönde

rileceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 
20 Staj için Birleşmiş Milletler Teknik Yardımından faydalana

rak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve maş
ları 

Fasıl yekûnu 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

202 

228 

302 

305 

405 

12 

60 

Ücretler 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Konferans ücreti 

Vilâyetler büro masrafları 
Isıtma 

Kira bedeli 

Binek hayvanlarının yem, n 
zemeleri, tedavi ve ilâç bedelleri ve köpeikler için yiyecek 
masrafları 

Tenzil 

10 000 

Zam 

12 000 

24 000 

36 000 

10 000 

15 000 

28 750 

50 000 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

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

414 Taşıma masrafları 

422 İşçi Sigortalan Kurumuna ödenecek prim 

Fasıl yekûnu 

900 000 

31 000 
12 000 

43 000 

6 000 

Hariciye Vekaleti 

201 Maaşlar 
12 Ecnebi memleketlerdeki memurlar maaşı 5 000 000 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve umumi masrafları 
30 Demirbaş 150 000 

(S, Sayısı :- 95 ) 
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304 Posta, telgraf ve telefon ücret vöi 
12 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın 

ları 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobilleri işletme masrafları 

,...;, 12 Vekâlet otomobilleri onarma masrafları 

masrafları 
her türlü haberleşme masraf-

461 Daimî sekreterlilkler umumi masjf&fl&rı 
20 Bağdad Paktı Daimî Sekneterliğ-üım her (türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

Milletlerarası 

307 Harcırahlar 
11 Daimî vazife harcırahı 

Ş08, 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcı
rahları 

12 Ecnebi memleketler 

îktisadİ î§ Birliği Teşkilâtı 

Tenzil 

25 000 

5 000 

Zam 

150 000 

15 000 
10 000 

25 000 

5 000 

Maliye Vekâleti 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maıaşı 

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

12 Vilâyetler memurları çocuk zamâı 

218: ; 4910 sayılı Kanunum 15 nci m'adjfiesi gereğince ödeneeok kasa 
tazminatı 

301 Merkez daireleri büro masrafları 

50 Aydınlatma 

305 Vilâyetler kira bedeli 

307 Harcırahlar 
10 Daimî vazife harcırahı 

700 000 

80 000 

80 000 

200 000 

30 000 

50 000 

( I ŞayışJM 9§) 
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Maarif Vekâleti 

204 Ecnebi uzman, öğretmen ve hizmetlilerlo bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 700 000 

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

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
40 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

211 3656 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğinco saati mesai 
haricindo çalıştırılacaklara verilecek ücretler 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
30 Meslekî ve teknik okullar öğretmenlerinin ders, eksersiz v e ' 

şeflik ücretleri 
40 Ders ücretleri 

Fasıl yekûnu 

401 Matbaa masrafları 
21 îşçi ücretleri ve işletme masrafları 125 000 
22 tşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek primler 27 000 
23 Darphane ve Damga Matbaası işçilerine verilecek öğlo yemeği 

masrafları .< 18 000 

Fasıl yekûnu 170 000 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

600 000 
100 OOO 

700 000 

300 000 

4 180 000 
3 200 000 

7 380 000 

15 000 
5 000 

20 000 

15 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

22 Vilâyetler telefon masrafları 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları vo 
harcırahları 

11 Merkez 20 000 

417 Yüksek okulların umumi masrafları 
30 Ankara ve İzmir Devlet Konservatuvarı 60 000 

( & 8 a y m : ^ 
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452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 60 000 

Nafıa Vekâleti 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 35 000 

306 Giyecekler 5 000 

Ticcfret Vekâleti 

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

301 Merkez daireleri büro masrafları 
30 Demirbaş 
50 Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

11 000 

2 000 
7 000 

9 000 

12 500 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

21 Merkez telefon masrafları 

305 Vilâyetler kira bedeli 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

12 Vilâyetler ve ecnebi memleketler 15 000 

309 Taşıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 

310 Ticaret ataşelikleri masrafları 

91 Daimî vazife harcırahı 

422 Pamuk işleri standardizasyonu umulmi masrafları 

458 Sergi masrafları 
10 İştirak edilecek dış sergiler 

• 

Fasıl yekûnu 

20 000 

70 000 

3 000 
2 000 

5 000 

55 000 

Çapayı»:; 95) 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 'yar
dımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 450 000 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraflan 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masraflan 

308 4598 sayılı Eanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve har
cırahtan 

11 Merkez 20 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

15 000 
5 000 

20 000 

25 000 
50 000 
35 000 

110 000 

,403 Temsil masrafları 10 000 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

201 Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları maaşı 500 000 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

309 Nakil vasıtalan masraflan 
31 Vilâyetler kara ve deniz nakil vasıtaları işletme masraflan 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

asraflan 15 000 

12 000 
8 000 

20 000 

3 000 
12 000 

15 000 

i(& Sayın: 05) 
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418 Gümrük hizmetleri masraf lan 
40 Hamulelerini almış ''bulunan kara ve deniz vasıtalarının, ka

çak ihbarı üzerine tahliye ve tahmil masrafları 

451 Yayın masraftan 
20 Başka her çeşit masraflar 

Tenzil 

20 000 

4 700 

Zam 

217 

301 

304 

Ziraat Vekâleti 

Kanunlar gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
30 Ders saati ücretleri 

Merkez daireleri büro masraftan 
40 Öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 

Fasıl yekûnu 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masra.lan 
21 Merkez telefon masrafları 

450 000 

5 000 
25 000 

30 000 

105 000 

307 Harcırahlar 
22 Veteriner işleri muvakkat vazife harcırahı 
25 Zirai mücadele ve zirai karantina muvakkat vazife harcırahı 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince ve

rilecek tazminatlar (Ziraat) 

Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masraflan ve har-
cırahlan 

12 Vilâyetler 

418 Tarla ziraati, tohum ıslahı, deneme, üretme, çayır ve mera, kau
çuk ve hayvan besleme işleri umumi masrafları 

10 Tohum ıslâh, deneme, üretme işleri ve kurumları 
20 Hayvan yemi, çayır ve mera yağ ve lif bitkileri araştırmalan 
40 Köy çayır ve meralannm ıslah ve toplu köy yoncalık ve korun-

ganlıkları tesisi 
80 Köylerde yapılacak hayvan besleme demonstrasyon umumi mas

rafları 

150 000 
200 000 

30 000 

380 000 

30 000 

100 000 
50 00 

200 000 

100 000 

Fasıl yekûnu 450 000 

(S. Sayısı: 95) 
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419 Bahçe ziraati işleri, bağcılık, meyvacılık sebzecilik, süs nebatları 
zeytin ve çay umumi masrafları 

10 Bağcılık, meyvacılık, sebzecilik ve süs nebatları işleri ve kurum
ları 

20 Zeytin işleri ve kurumları 
30 3788, 5748 ve 6754 sayılı kanunların gerektirdiği çay işleri 

Fasıl yekunu 

420 îpek böcekçilik, tavukçuluk, arıcılık umumd masrafları 
20 Tavukçuluk ve arıcılık işleri ve kurumları 

422 Pamuk işleri umumi masrafları 

427 6893 sayılı Kanun gereğince verilecek prim ve ükramiye 

428 Sulama, toprak etüd ve tahlil ve kimyevi gübre, küçük su ve 
artezdyen işleri umumi masrafları 

40 Toprak etüd ve tahlilleri 

457 îç kongreler ve teknik toplantılar umumi masrafları 
10 Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 

476 Kurs umumi masrafları 
20 Yatılı ve yatısız zirai kurslar 

Tenzil 

120 000 

Zam 

200 000 
50 000 
50 000 

300 000 

100 000 

10 000 

50 000 

100 000 

100 000 

Devlet Meteoroloji îşleri Umum Müdürlüğü 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 25 000 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 

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

Fasıl yekûnu 

307 Harcırahlar 
50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 

harcırah ve başka masrafları 10 000 

6 000 

50 000 
10 000 
20 000 

80 000 

(S. Sayısı s 95 ) 
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Tenzil 

Münakalât Vekâleti 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez i 
12 Vilâyetler l: J 

Faisıl yekûnu 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak (edeceklerin harcırah ve başka 

masrafları 5 000 

Çalışma Vekâleti 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
12 Vilâyetler memurları çocuk zamînı 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 

.40 öteberi masrafları 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 

304. Posta, telgraf ve telefon ücret v£ masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretler| 
21 Merkez telefon masrafları I 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

306 Giyecekler 

307 Harcırahlar 
30 Müfettişler harcırahı 
81 Merkez kontrolörleri devir ve teftiş harcırahları 

Zam 

2 500 
2 500 

5 000 

1 050 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

2 000 
4 000 
1 500 

7 500 

2 500 

13 450 
3 000 

16 450 

2 000 

6 000 
9 000 
2 500 

17 500 

(S Sayısı: 95) 
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308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Fasıl yekûnu 

309 Taşıt masrafları . 
11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 

408 Komisyonlar huzur ücretleri 
10 îş ihtilâfları hakem kuruluna katılacaklara ödenecek huzur 

ücret ve harcırahları 20 000 

5 000 
2 500 

7 500 
, t 

1 500 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi gereğince iş mahkemele
rine katılacak iş veren ve işçi temsilcilerine verilecek Ödenekler 11 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satınaîma ve abone 2 100 
20 Başka her çeşit masraflar 9 000 

Fasıl yekûnu 11 100 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları 2 650 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve mas

rafları 4 350 

Sanayi Vekâleti 

201 Maaşlar 
11 Merkez memurları maaşı 750 000 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 15 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 65 000 

Fasıl yekûnu 80 000 

301 Merkez daireleri büro masrafları 
50 Aydınlatma 5 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 12 500 

(S. Sayısı: 95) 
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307 Harcırahlar 
20 Muvakkat vazife harcırahı 
60 Sanayi ve küçük sanatlar müfettişleri harcırahı 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret vej: masrafları \ 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 5 000 
21 Merkez telefon masrafları 20 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

20 000 
35 000 

55 000 

418 Tahlil lâboratuvar masrafları i 18 000 

421 Harita ve levazım satmalma ve h|r çeşit masrafları 5 000 

450 Burs masrafları 15 000 

451 Yayın masrafları 
10 Satmalma ve abone 10 000 
20 Başka her çeşit masraflar 10 000 

Fasıl yekûnu 20 000 

Basın - Yayın ve \Twrizm Umum Müdürlüğü 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle buıjtlara yardmcı personelin üc
retleri i 83 000 

25 000 

419 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair masrafları 25 500 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı ^anunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 3 000 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve iptuat rafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri | 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

J: ' Fasıl yekûnu 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve har-
' ". " " cirahları 

12 Vilâyetler 2 500 

(S. Sayısı : 95) v 

30 000 
2 500 

25 000 
15 000 

72 500 
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309 Ta§ıt masrafları 
11 Vekâlet otomobili işletme masrafları 
12 Vekâlet otomobili onarma masrafları 
21 Merkez taşıtları işletme masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masrafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 

Fasıl yekûnu 

417 Ankara, İstanbul ve İzmir radyo istasyon ve stütyoları yö
netim ve işletme masrafları 

10 Müzik yayınlan 
20 Söz yayınları 
30 Elektrik ve muharrik kuvvet masrafları 
40 İşletme ve başka her çeşit masrafları 
50 Kısa dalga propoğanda yayınları her türlü masrafları 

Fasıl yekûnu 

451 Yayın, turizm ve propoğanda masrafları 
40 Propoğanda masrafları 
50 Radyo dinleme ve bültenleştirme masrafları 

Fasıl yekûnu 

İmar ve İskân Vekâleti 

301 Merkez daireleri bür<o masrafları 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 Aydınlatma 

302 Vilâyetler büro masrafları 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

303 Basılı kâğıt ve defterler 

1 000 
500 

5 000 
2 500 
3 000 

12 000 

65 000 
20 000 
180 000 
200 000 
50 000 

515 000 

125 000 
175 000 

300 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

40 000 
25 000 
5 000 
3 000 
1 850 

74 850 

58 000 
25 000 
3 000 

86 000 

6 850 
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304 Posta, telgraf vıe telefon ücret ire masrafları 
21 Merkez telefon masrafları 

Zam 

18 000 

305 Kira bedeli 
12 Vilâyetler 

309 Taşıt masrafları 
22 Merkez taşıtları onarma masraflın 

10 850 

14 850 

Toprak ve Iskfön l§leri Umum Müdürlüğü 

302 Vilâyetler büro masrafları 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

304 Posita, telgraf ve telefon ücret ire masrafları 
21 Merkez telefon masraflan 
22 Vilâyetler telefon masrafları 

Faısıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

5 000 
15 000 

20 "00 

6 000 
10 000 

16 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

309 Taşı* masraflan 
31 Vilâyetler taşıtları işletme ma-sfafları 
32 Vilâyetler taşıtları onarma, madraflan 

414 Tfkpuıa masrafları 
11 toprak işleri taşıma masraflan j; 

427 Toprak Bayramnım gerektirdiği masraflar 

Fasıl yekûnu 

Fasd yeıkûmı 

A/l Yekûnu 

1 000 

12 527 694 

1 000 
35 000 

36 000 

15 000 
9 000 

24 000 

5 000 

15 825 044 
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(A/2) 

Tapu ve Kadastro Vmum Müdürlüğü 

Satınalınacak makina alet ve malzeme 43 600 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

751 Satınıalınacak makina, vasıta ve malzemeler 
10 Telli ve telsiz telefonlar ve teletipler satınalma masrafları 93 750 

Maliye Vekâleti 

753 Darphane için satınalınaeak makina ve aletler 400 000 

Nafıa Vekâleti 

741 Yapı iğleri ve esaslı onarmalar 
14 Adliye Vekâleti 350 000 
19 Maliye Vekâleti 1 000 000 
20 Maarif Vekâleti 1000 000 • 
23 Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 1 550 000 

•mmm—mmmm*mmmmmmmm+ 

Fasıl yekûnu 3 000 000 

742 5011 ve 5855 »ayılı kanunlar gereğince Büyük Millet Meclisi 
ve eklentileri yapımı 

20 Prim veya kur farkları 400 000 

761 7026 sayılı Kanun gereğince Ankara Üniversitesi Siyasal Bil
giler Fakültesinin ilâve inşaatı masrafları 500 000 

776 Demiryolları yapım masrafları 
11 3262, 3813, 4643, 5075 ve 6845 sayılı kanunlarla yapılacak 

Diyarbakır - Cizre, Elâzığ - Van hudut hatları ile Bitlis şube 
hattı yapımı masrafları 35 000 

16 İltisak ve kuşak hatlarının 6181 sayılı Kanun dışında ka
lan yapım masrafları 1 500 000 

40 istikşaf, etüd, aplikasyon, proje ihzarı ve istimlâk masrafları 5 000 
41 Prim veya kur farkları 1 500 000 

Fasıl yekûnu 8 040 000 
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Sıhhat ve l$imai Muavenet Vekâleti 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 

Ziraat Vekâleti 

Makina, alet ve malzemeler onajrımı 
Zirai mücadele ve zirai karantina işleri ve kurumlan H 325 000 

Satmalınacak makina alet ve malzemeler 
Pamuk işleri ve kurumları 10 000 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okullarından mezun ola
caklara 4486 sayılı Kanun gereğijnce verilecek vasıta ve malze
meler 40 000 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banfeasına yapılacak ödemeler 
3788 sayılı Çay Kanununun 5 n<jii maddesi 5748 ve 6754 sayılı 
kanunlar gereğince yapılacak ödeineler 1 500 000 

Devlet Meteoroloji l§leri Umum Müdürlüğü 

Satınalmacak makina, alet ve ıflataeımeler 

Basın- Tayın t?e Turizm Umum Müdürlüğü 

Radyo istasyonları yapımı her türlü masrafları 1 405 000 

İmar ve îskân Vekâleti 

Satınalmacak makina ve optik aletler ve ıteknik malzeme 40 000 

Toprak ve îskfyn t§leri Umum Müdürlüğü 

İstimlâkler 
6603 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi mucibince ödene
cek tahlil bedelleri ve kanuni faiz kargılığı 100 000 

A/2 yekûnu 7 622 350 4 325 000 

A/l ve A/2 yekûnu 20 150 044 20 150 044 

Tenzil Zam 

100 000 

50 000 
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Adliye Vekâleti 

302 Vilâyetler büro masrafları 
60 Isıtma 350 000 

Dahiliye Vekâleti 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

305 Kira bedeli 

200 000 

100 000 

Jandarma Umum Kumandanlığı 

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

Fasıl yekûnu 

409 Muayyenat 
20 Yem 

122 500 
67 500 

190 000 

800 000 

"$ v'r" Hariciye Vekâleti 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
10 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 
21 Reisicumhurun ve Başvekilin yabancı memleketlere yapacak

ları seyahatlerin gerektirdiği her türlü masrafları 

Fasıl yekûku 

458 Bürüksel Beynelmilel Fuarındaki pavyonumuzun sökülme ve 
nakletme masrafları 

459 Dış memleketlerdeki Türk Kültür varlığını koruma masraf
ları 

4 105 000 

400 000 

4 505 000 

150 000 

300 000 

Maliye Vekâleti 

302 Vilâyetler büro masrafları 
40 öteberi masrafları 400 000 
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304 

54 
Tenzil 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret v!e masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleıfi 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücrejlleri 

Fasıl yekûnu 

Zarcı 

1 500 000 

150 000 
400 000 

550 000 

l^evlet borçlan 

821 Hükme bağlı borçlar 1 750 000 

Hİ&arif Vekâleti 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve Masrafları 
11 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 
21 Merkez telefon masrafları 

418 Lise, ortaokul ve imam - hatip okulları ııımumi masrafları 
10 Ldsfe ve ortaokullar umumi masrafları 

60 000 
125 000 
85 000 

Fasıl yekûnu 270 000 

611 Devlet Tiyatrosuna yardım 

500 000 

1 350 000 

Sıhhat ve Î0imai Muavenet Vekâleti 

307 Harcırahlar ! 
10 Daimî vazife harcırahı j 
92 6245 sayılı Harcırah Kanuıranıuri 49 ncu maddesi gereğince verilecek tasami-

natlar 

309 Taşıt masrafları |j 
42 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla sajlvaş taşıt masrafları 
46 Veremle savaş taşıt masrafları 
47 Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumlan taşıt masrafları 

422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş umumi masrafları 

426 Veremle savaş umumi masrafları 

250 000 

300 000 

Fasıl yekûnu 

ıfları 

. Fasıl yeikûnu 

550 000 

50 000 
50 000 

200 000 

300 000 

150 000 

500 000 
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Hastaneler, Sıhhat ve İçtimai Muavenet kurumları umumi masrafları 
10 Devlet hastaneleri 
50 Doğum ve çocuk bakım evleri 

Hıfzıssıhha müesseseleri umumi masraf lan 
10 T. O. M i k Saydam 

5 000 000 
500 000 

Fasıl yekûnu 5 500 000 

500 000 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 

Vilâyetler kira bedeli 

<A/2) 

Maliye Vekâleti 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 

200 000 

A/l yekûnu 20 615 000 

400 000 

Maarif Vekâleti 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kuruluşu hakkında yapılacak her türlü 
masraflar 300 000 

A/2 yekûnu 700 000 

A/l ve A/2 yekûnu 21 315 000 

[3] SAYILI CETVEL 

Maliye Vekâleti 

(A/l) 
Ankara Beden Terbiyesi bölgesine yardım 

(A/2) 

3827 sayüı Kanun gereğince satmalına eak "aşıtlar 
25 Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
26 Millî Müdafaa Vekâleti 

427 000 

50 000 
60 000 

Fasıl yekûnu 110 000 
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Nafıa Vekâleti 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 
30 Şûrayı Devlet Reisliği 20 000 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

731 İstimlâk bedeli "* 500 000 

A/2 yekûnu 630 000 

A/l ve A/2 yekûnu 1 057 000 

368 öner 

[4] SAYILI CETVEL 

Hariciye Vekâleti 

Fasıl : 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde :. 21 — Reisicumhurun ve Başvekilin yabancı memleketlere yapacakları seyahatlerin gerek

tirdiği her türlü masraflar 
(Bu ziyaretler dioîayısiyle gönderilecek ve refakat edeceklerin yollukları, ziyafet, hediye re bah

şiş masrafları, ziyaret ımünasefoetiyle resmî ve hususi teşekküllerle şahıslara odenecelk paralar ve 
ziyaretin gerelktirdiği bilcümle sair masraflar bu tertipten ödenir. Yukarda sayılan masraf ve te
diyelerden masraf vesikası temin edilemiyen veya edilmesi muvafık görülmiyenler için ödemeyi ya
pan zait ile Hariciye Umumi Kâtibinin müştereken imza edecekleri vesikalar masraf vesikası yerfne 
kaim olur.) 

Mâliye Vekâleti 

Fasıl : 752 — 3827 sayılı Kanun gereğince sa'tınalınaoak taşitlar 
Madde : 14 — Emniyet Umum Müdürlijğü 

(16 otomobil trafik hizmetleri için) 
Madde : 18 — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

(8 ambulâs, 10 jeep pikap) 
Madde : 25 — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

(1 Staiion vagon) 
Madde : 26 — Millî Müdafaa Vekâleti \ 

(2 Station vagon) 
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