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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

İçişleri Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin tümü 
üzerinde görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın t. Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

S. Baran 

îkinci Oturum 

içişleri Bakanlığı; 
Emniyet Genel Müdürlüğü; i 
Jandarma Genel Komutanlığı; 
Dışişleri Bakanlığı 1952 yılı bütçeleri kabul 

edildi. 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerin

de görüşüldü. I 

Tasarılar 
1. —• 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve 

A/2 işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/352) (Bütçe Komis
yonuna) 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarı (1/353) (Bütçe Komisyonuna) 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/2 "işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı (1/354) (Bütçe Komisyonuna) 

4 . — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
A/l ve A/2 işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (1/355) (Bütçe 
Komisyonuna) 

5. — Türkiye Cumhuriyetiyle Dominik Cum
huriyeti arasında imzalanan Dostluk Andlaşma-
sının onanması hakkında feanun tasarısı 
(1/356) (Dışişleri Komisyonuna) 

önergeler 
6. — İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'ın, 

Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Ağrı Milletvekili İsparta Milletvekili 
O. Yardımcı 8. Bilgin 

Kâtip 
Tokad Milletvekili 

•M. Önal 

Üçüncü Oturum 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin bâzı bölümleri 

komisyona verildi. Diğer bölümleri kabul edildi. 
Devlet Borçları 1952 yılı Bütçesi kabul olun

du. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1952 yılı Bütçesinin 

tümü üzerinde de görüşüldü. 
27 . II . 1952 Çarşamba günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Manisa Milletvekili istanbul Milletvekili 
M. Tümay F. Tekil 

Kâtip 
Çanakkale Milletvekili 

ö. Mart 

Dilekçe Komisyonunun 26; II 1952 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1489 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/229) 
(Dilekçe Komisyonuna) 

7. — İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'ın, 
Dilekçe Komisyonunun 26 . I I . 1952 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1532 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/230) 
(Dilekçe Komisyonuna) 

8. — İstanbul Milletvekili Hadi Hüsman'ın, 
Dilekçe Komisyonunun 26 . I I . 1952 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 1565 sayılı kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/231) 
(Dilekçe Komisyonuna) 

. . . . . . ı . 

Raporlar 
9. — Türkiye ile Hindistan Dostluk Andlaş-

masınm onanmasına dair kanun tasarısı ye Dış
işleri Komisyonu raporu (1/317) (Gündöme) 

10. — Türkiye ile Pakistan arasında Dostluk 
Andlaşmasmın onanması hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/259) 
(Gündeme) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,12 

BAŞKAN — Başkanvekili Celâl Yardımcı 

KÂTİPLER : Muzaffer Önal (Tokadj, Sait Bilgiç a). 

•S*B» 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/269) 

A) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

2. — Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/270) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/276) 

4. —: istanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra* 
poru (1/277) 

5. — Beden Teriiy6si Genel Müdürlüğü 1952 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyona 
raporu (1/271) 

Efendim, dün saat 24.te nihayet bulan Bir
leşimde müzakeresi yapılıp karara bağlanması 
icabeden: takrirler. vardı. Malûmu âlileri takririn 
birisi dünkü tarihte verilmişti, gece saat 3 e ka
dar çalışılmasını mutazammm olduğu için bunu 
reye arzetmiyorum. 

Mesai saatinin tesbiti hakkında verilmiş iki 
takrir vardır. Şimdi bu takrirleri tekrar okuta
cağım. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Bu hususta Divanın bir kararı yok mudur? 

BAŞKAN— Önergelerden birisi bu sabah, 
şimdi verildi. Takdir buyurursunuz-ki, Divanca 
bir. araya gelinerek tezekkür edilmesi ve Karara 
bağlanması mümkün olmamıştır, 

Yüksek Başkanlığa 
Bu gece 'saat bire kadar çalışmayı arz ve tek

lif, ederim. 
Balıkesir 

Müfit Erlmyumcu 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe dolayısiyle toplantıların aşağıdaki mâ

ruz şekilde yapılmasını teklif ederim : 
Erzurum. 

Enver Karan 

Saat :9 - 13, 14 - 19, 20 - 24. Bu suretle üç 
saat tasarruf edilmiş olacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Terkikına mecbur olduğumuz on üçü katma 

olmak üzere yirmi üç bütçe vardır. Buna muka
bil üç gün gibi çok kısa bir zamanımız kalmıştır. 

Bu itibarla, gece çalışmalarımızın saat yirmi 
bir ile iki arasında, gündüz ise dokuz - o n üç 
ve diğer saatlerde eskisi gibi çalışmak zarureti 
karşısında bulimduğumuzdan teklifimin oya arze-
dîlmesini rica ederim. 

Sivas 
Şevki Ecevit 

BAŞKAN — Dün verilen takrir hakkında ar
kadaşlar konuştu. Bugün verilen takrirler mesai 
saatlerinin 9 dan 13 e, 14 ten 19 a, 20 den 24 e 
kadar 'tanzimine mütaalliktir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Arkadaşlar; samimî olarak konuşalım; bütçenin 
bir Mart günü tatbik edilebilmesi için 29 Şubat 
sabahı Hükümete teslim edilmesi lâzımdır. Çünkü 
29 ncu günü vilâyetlere tebligat yapılması zaru-
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ridir; bu, bir dedahattir. Vazifenin ifası yönünden 
bunu tatbik etmek, şu hale göre mecburidir, önü
müzdeki sene için inşallah başka teklifimiz olur 
da bu işi hallederiz. Bu itibarla bu önergelerden 
bir tanesi 9 dan 13 e kadar... (Gelmezler essleri). 
Müsaade buyurun, dokuzdan 13 o kadar, 14 ten 
19 a kadar, 20 den 24 e kadar" çalışılmasını teklif 
ediyo r. E ger bu teklif e iltihak. buyurursanız bu 
gece için 2 saat temdit etmek suretiyle ve yarın 
sabah da 9 da... 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Nasıl 
kalkacaksın? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Paşam, sen ne zamanlarda ne şekillerde kalk
mış adamsın malûm; itiraz sana düşmez. 

Binaenaleyh geceden de 2 saat kazanıyoruz, 
yarm da sabaha kadar bimennihilkerim devam 
ederiz, bu şekilde inşaallah -hüsnü hitama nail 
olur. 

BAŞKAN— Efendim, bir hususu anlamak 
lâzımdır. Feridun Fikri arkadaşımız, Enver 
Karan arkadaşımızın gece mesaisin;! tânzim eden 
ye yirmiden yirmi dörde ve diğer arkadaşların 
24 ten ikiye kadar olan tekliflerinin oya kon
masını istiyorlar. Saatleri ayrı ayrı oyunuza 
arzediyorum. Enver Karan arkadaşımızın takri
ri yirmiden yirmi dörde kadar devamı mutazam-
mmdır. Bugün on dörtten on dokuza kadar de
vamı tazammuıı eden teklifi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.., Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. Yirmiden yirmi dörde kadar çalışılma
sı teklifini kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmemiştir. Yirmiden ikiye kadar olan ça
lışma teklifini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, yine. müzakeresi yapılıp karara 
bağlanması, ieabeden kifayeti, müzakere tekrirle
ri vardır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis-bey, yarın sabah bu cemaati bulamazsınız. 
Lütfen yarm sabah saat 9 da toplanılmasını re
ye koyunuz. 

BAŞKAN — Onun için ayrı bir takrir verir
siniz, arada hallederiz. . 

Yüksek Başkanlığa 
..• Miillî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

konuşmalardan kâfi miktar tenevvür ettik. Mü-' 
^kerenin kifayetinin oya 'könulînasmı • arz ve 
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teklif eyleriz. 

Aydın Aydın 
Şevki Hasırcı Baki ökdem 

Muğla 
Nâtık Poyrazoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim bütçeleri üzerinde yeter sayıda 

arkadaşlar konuşmuş ve muhalefet görüşü de 
açıklanmıştır. Bakanın izahatından sonra müza
kerelerin yeterliğinin oya konulmasını ve mad
delere, geçilmesini arz ve teklif ederiz. 

Giresun Giresun 
Mazhar Şener Hayrettin Erkmen 

i ESAT OKTAY (Kars) — Efendim; ben ki-. 
ı ' fayet aleyhinde konuşacağım. 

Bütçe; hem geçen senenin tenkidi ve gözden 
geçirilmesi, hem de gelecek sene için bir senelik 
programdır. 

Bir defa vaktin dar olması itibariyle konuş-
malar beş dakikaya indirildi. Beş dakika içinde 
rie kadar konuşmak imkânı vardır, takdir eder
siniz. Bu beş dakika beş dakika olarak da kalmadı. 
Meselâ Millî Eğitim bütçesinde, gayet mühim ve 
memleketin her tarafını alâkadar eden bir mevzuda 
yalnız altı arkadaşımız konuşabildi. Bu konu
şan arkadaşlar da gayet mahdut mevzulara te
mas ettiler, Tekrar da yoktur. Meselâ Üniver
site, yüksek okullar bahsi hiç geçmedi, konuşul
madı. • ' 

Sonra birçok arkadaşlarımızı sualleri var
dır. Suallerin cevaplarını alamadık. 

Arkadaşlar; bâzı mevzular var ki, nemiz 
hiç' temas edilmemiştir. Biliyorsunuz arkadaş
lar, kimsesiz çocuklar dâvası vardır. Şu kimse
siz çocuklar dâvası ile gerek muvafık gerek mu
halefetten birçok arkadaşlar ilgilenmektedir. 
Bunları, yüksele huzurunuzda beş dakika veya on 
dakikaya sığdırmak suretiyle de olsa. arzetmek 
istiyoruz. Buna imkân verilmiyor. îki günü
müz kalmıştır, vaktin darlığını ben de takdir edi
yorum.! îcabecliyorsâ tatil yapmıyalım. (Yemek 
fasılası lâzım sesleri).' Hiç. oruç tutmadık mı arka-

| daşlar? (Gürültüler). 
i FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
j Efendim, saat 10,30 oldu, hâlâ görüşmelere geçe

medik. 
• ESAT OKTAY (Devamla) - - Eri mühim W. 

i mevzüdui', rica ederim," 6 kişinin könu|masiyle. 
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geçiştiriİemez. Bırakalım 20 - 30 İrişi konuşsun. I 

Ben kifayetin aleyhindeyim. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Usul hakkın

da konuşacağım. (Şiddetli gürültüler, vakit kay
bediyoruz sesleri, olmaz sesleri). 

BAŞKAN — Söz veriyorum, kifayet takriri 
vardır, Kifayet aleyhinde ancak bir kişiye söz 
verilir. Müsaade buyurun Yusuf Bey, kürsüden 
inin, rica ederim. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Usul hakkın
da söyliyeceğimi ifade ettim. Hükümet konuştu, 
son söz milletvekilinindir.. Bana usul hakkında 
söz vermeye mecbursunuz. (Söylesin, söylesin 
sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun, 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Arkadaşlar, 

ben buraya konuşmak için çılanadım. Yalnız 
çok hürmet ettiğim muhterem Başkanımın daha 
munis bir çehre ile ve beni dinledikten sonra 
hüküm vermesi icap ve iktiza ederdi. Ben huzu
runuzu her zaman rahatsız etmem. Hassaten biz 
hukukçu arkadaşlarımızı senenin on bir ayında sa
bır ve tahammülle dinliyoruz. Buraya yalnız 
tüzük hükümlerinin Başkanlık tarafından yerine 
getirilmesini hatırlatmak için çıktım. Notlarımı 
buradan Bakan arkadaşıma vermelde iktifa ede
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, dünkü birleşimde en 
son olarak bakan konuştuğuna göre İçtüzük ah
kâmına tevfikan son söz Milletvekilinindir. Şu I 
itibarla arkadaşımızın mütalâası yerindedir. Ba
kandan sonra söz sırası Mustafa Reşit Tarakeı-
oğlunun'dur. (Yok sesleri). 

Halide Edip Adıvar... (Burada sesleri). 
Mustafa Reşit Bey geliyorlar, özür dilerim. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Memleket evlâdının talim ve terbiye iş
leri için Hükümetin gayretlerini takdir etme
mek insafsızlık olur. Şu kadar ki bu çalışmalar 
memleketin içtimai ve iktisadi bünyesine, millî 
karaktere uygun olmazsa yapılan gayret ve 
masraflar hedeflerim bulmamış demektir. Bü
yük milletimizin tek yaşama ve yayılma unsu
ru olan gençliğimizin talim ve terbiyesi. husu
sunda inandığımız esasları beş dakika içinde ne 
kadarı mümkün ise o kadarını arzedeceğim. 

1. 20 bin kadar köyde okul binamız. yok
tur. Kabul ettiğimiz sekiz milyon lira ile yılda 
beş yüz bina yapılabileceğine göre ancak, 40-50 | 
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yıl sonra her köyde bir okul binamız olacak 
demektir. Bugün ilköğretimin maaş ve ücret
leri yüz bin lirayı aşmaktadır. Bütün köylerde 
birer ilkokul açıldığı zaman bütçe bina, maaş 
ve ücret karşılığı olarak yarım milyara yakın 
bir yük yüklenecektir ki, pek ağırdır. İlk tah
sili her tarafa yaymak müddetini kısaltmak 
vo bütçenin yükünü hafifletmek için ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir. 

2. İlk tahsil mecburi olduğuna göre muh
taç çocukların kitap ve kırtasiyelerini bedava 
temin edemez miyiz ? . 

3. Anayasanın 80 nci maddesinde (Her tür
lü öğretim serbesttir) denilmektedir. Bu hük
me uyarak hususi okul açmak istiyenlerin teşeb
büslerini kolaylaştırmak için bir tasavvur var-
mıdır? 

4. İlkokullarda tatbik edilegelmekte olan 
sınıf usulünün iyi netice vermediği hiç değilse 
dördüncü ve beşinci sınıflarda gurup usulünün 
tatbik edilmesi ileri sürülmektedir. Bakanlığın 
düşüncesi nedir? 

5. İlkokullara 5-6 yaşındaki çocukları da 
almak için bir tasavvur var mıdır? 

6. Talim ve terbiyemizdeki esaslar pek es
kidir. Bunlar tâ Tanzimattan beri hemen hemen 
aynı şekildedirler. Bu esaslar bilhassa memur 
yetiştirmeye matufturlar. Türkiye ise bugün 
makine ve teknik hayatına büyük bir istekle 
girmiş bulunuyor. Binaenaleyh, ekonomi mihr 
ver olmak üzere, çalıştırarak öğretecek ve şah
si teşebbüsten zevk aldıracak, eli nasırlı bir 
gençlik meydana getirecek yepyeni bir millî 
eğitim plânı tanzim edilse nasıl olur? Bu suret
le maarifimizin yüzünü kuru kuruya Garp tak
litçiliğinden millî bünyenin icaplarına döndüıv 
sek daha isabetli olmaz mı? 

7. Şu son yıllarda köylere kadar ortaokul 
açmak hevesi var, bunlardan yetişen gençler 
köy hayatından tiksiniyorlar, fakat kasaba ve 
şehirlere de intibak edemiyerek avare dolaşıyor
lar. Tarım Bakanlığı ile anlaşarak köy ilkokul
larından mezun olanlara köyde çalışıp kazana
rak rahat bir hayat sürmelerini temin için top
rağı, hayvanı toprak ve hayvan mahsullerini ve 
bunların sanatlarını öğretsek daha yerinde bil
iş yapmış olmaz mıyız? Şehir ve kasaba ilkokul
larından mezun olduktan sonra başka tahsil 
yapmıyacak olanları meslekî ve tekniğe ait 
kurslarda yetiştirsek, sahil çocuklarına deniz, 
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nakliyeciliği, komüsyönculük, deniz mahsulleri 
slnatlarıni Öğretsckhayatlarını daha kolay ve 
daha erken kazanmış olmazlar mı?' 

8. Gençlerin kalblerini daha çok ısıtıp bir 
iç inzibatı yapmak hususunda ahlâk derslerinin 
rolü pek mühimdir. Bizim okullarımızda ise bu 
dersler okutulmamaktadır. Hrfzıssıhha mikro
bu've ondan sakınmayı nasıl öğretirse ahlâk da 
kötülüğü ve ondan korunmayı öğretir. Ahlâk 
derslerinin ilk, orta ve teknik okulların pro
gramlarına konulması çok yerinde olan bir ih
tiyacı temin edecektir. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sinin tümü üzerindeki müzakerenin kifayetini 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yeıiler;.. Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler';. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Aylıklar 121 484 327 

. AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, Millî Eğitim. Bütçesinin aylıklar faslm-

• dâiri konuşmamın .esası kadrosuzluk yüzünden 
terfi edemiyen ilkokul hocaları içindir. 

Muhterem arkadaşlar, ilkokul hocası ve ilk
okul tahsili bu memlekette her dâvamızın teme
lidir. Gönül istiyor ki, ilkokul hocası müddetini 
doldurmuş olduğu halde yıllardan beri terfi 
edememiş olmasın, mâlî kifayetsizlik içinde bo-
câlamasin! 

Arkadaşlar, bu memlekette her türlü dâvayı 
hâlletmek istiyorsak, her şeyden evvel ilkokul 
hocasının neşe ve şevk içinde çalışmasını te
min etmek lâzımdır. 

Sayın Bakandan ve Hükümetten rica ediyo
rum;1 kadrosuzluk yüzünden terfi edememiş bu 
memlekette tek ilkokul hocası kalmamalıdır ar
kadaşlar. 

Yine yüksek takdirinize arzediyorum, eski 
iktidar zamanında Sayın înönünün tarih bo
yunca enbüyük hatası «Ben yirmi liraya ilk
okul hocası bulurum» sözüdür. Bunu tarih af-; 
fetmiyecektir. 

NAŞİT FIRAT (Ordu) —Kastı o noktadan 
başlaması idi, buğun siz bu sözleri sarf edemez
siniz,' 
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I BAŞKAN — Vasfi Mahir Kocatürk. 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Arkadaşlar, öğretmenlerin terfii meselesi 
üzerinde iki söz arzedeceğim. Bu mesele maale
sef halledilmemiştir. 

Geçen sene bütçe müzakereleri esnasında 
öğretmenlerin terfii işi için konuşmayı arzu 
eden arkadaşlar konuşmak üzere iken Millî Eği
tim Bakanı kürsüye çıkmış, bu meselenin halle
dildiğini, o yıl için Meclisten tahsisat istediği
ni, tahsisat alındığı takdirde bütün öğretmenle
rin terfi ettirileceğini söylemiştir. Bunun üzeri-
no bu meselenin müzakeresine de lüzum kalma
mıştır. Millî Eğitim Bakanı bu arzusunda şüp
hesiz samimiydi. Bunu muaheze için söylemiyo
rum. Yalnız o sene öğretmenlerin terfi ve ter
fihi teinin edilemedi. Arzedeceğim küçük nokta 
açık vo kanuni bir hususiyettir : öğretmene üç 
yılı doldurduğu zaman terfi hakkı kanunen ve
rilmiştir. Kanunun verdiği bu hakkı yıllardan 
beri Devlet vermemektedir. Halbuki vatandaşın 
açık hakkıdır. İlgili mahkemeye müracaat etse 
alması gerekir. Senelerden beri öğretmen terfi 
müddetini doldurmakta, hakkı tahakkuk etmek
te, lâkin kadro yoktur cevabiyle bu sarih hak
kını alamamaktadır. Halbuki bu kadro mesele
si vazıh ve kanuni bir şey olsa diyecek şeyimiz 
kalmaz. Kadro bâzı sene vardır, bâzı sene yok
tur. Birçok öğretmenlerin terfii sırasında var
dır, o öğretmenler terfi ederler, birçoklarının 
terfii zamanında da yoktur, onlar terfi edemez
ler. Bâzı öğretmen üç terfii muntazaman alır, 
bâzısı almaz. Bir yerde ki kanunun hükümleri 
böyle tesadüflere bağlıdır, orada kanunun var
lığını idda etmek biraz müşkül olur ve bir kanu
nun ki hükmü adaletli ve umumi değildir, 
onun kanunluğundan şüphe etmek hakkımızdır. 
Bu meselenin tesbit ve temini lâzımdır. Denebi
lir ki eğer bu milletin bütçesi üç senede bir öğ
retmenleri terfi ettirmeye kâfi değilse bu müd
det dört seneye, beş seneye çıkarılabilir. An
cak kanunun vadettiği hakkın, sırası geldiği za
man, vatandaş tarafından alınması lâzımdır. 
Kanunun verdiği hakkın tesadüflere bağlı kal
ması, hak sahiplerinin bundan tesadüfen isti
fade etmesi veya edememesi haksızlığı cari, ol
mamalıdır. Bugün bu terfi, meselesi öğretmen
ler için kanuni bir meseledir. Millî Eğitim Ba
kanından bunun göz önüne alınmasını- rica ede-

I riz ve bekliyoruz! 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK İLERÎ 

(Samsun) — Evvelâ şunu arzedeyim ki, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı orta ve teknik tedri
satta terfi zamanı geldiği halde terfi edememiş 
arkadaş yoktur, beanşart ki, teftişler neticesin
de terfie hak kazanmış olsunlar. 

İlköğretime gelince: Bu sahada çalışan öğ
retmen arkadaşlarımızdan terfi zamanı geldiği 
ve iki üst dereceyi aldığı halde kadro darlığı 
yüzünden terfi edememiş iki bini mütecaviz 
öğretmen arkadaş vardır. Buna mukabil geçen 
1951 yılı içinde 4310 ilkokul öğretmeni terfi et
tirilmiş bulunuyor. Şunu da ilâve edeyim ki, 
mevcut kadro en âdil bir şekilde tevzi edilmek
tedir. Elimizde eğer 40 liralık bir kadro varsa 
bunu bekliyen öğretmenlerin birinci sıradakini 
alıyoruz. Çemişkezek'te Ahmet Bey veya înegöl-
de Ayşe Hanımsa arayıp buluyoruz. Bu hususta 
kıdem tabloları. hazırladık, tamim ettik, neşre
deceğiz. 

îlkokul öğretmenlerine yüksek Meclis ne ver
se onu hak ettiklerine ve edeceklerine kaaniim. 
Hakikaten hem fedakârdırlar, hem muvaffak 
oluyorlar, hem de ıstırap içindedirler. 

Şunu da arzedeyim ki, kadrosuzluk yüzün
den terfi edemiyen memur yalnız Millî Eğitim 
Bakanlığında değildir. Adalet Bakanlığında da 
vardır., Bayındırlık Bakanlığında da vardır, 
Sağlık Bakanlığında da vardır. Ancak bütün 
bunların içinde en az maaş alan ilkokul öğret
menlerinin bu terfie nail olmalarını çok arzu 
ederiz. Dün de arzettiğim gibi, geniş bir kadro 
kanunu ile huzurunuza geleceğiz ve o zaman 
işi kökünden halletmiş olacağız. Bugün bütün 
imkânları kullanmışızdır arkadaşlar. 

.BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorunı. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
202 Ücretler 17 219 680 

' BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 321 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman, öğretmen ve 
hizmetlilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri 662 052 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira, 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar. 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 4 970 9.22 

" BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun '5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 50.000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) i'ıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 7 491 795 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verilecek 
ücret ve tazminatlar 6 776 347 

VASFİ MAIIÎR KOGATÜRK (Gümüşane) 
— öğretmenlerin ücretle!*! hakkında* söylene
cek bir, ilki söz vardır. 

Maarif teşkilâtımızda öğretmenlere bir ma
aş verilmektedir, bir de buna ilâveten ücret 
verilmektedir, öğretmenin okutacağı ders sa
ati tâyin edilmiş, bu saate mukabil bir maaş 
tahsis edilmiştir. Bir de bu saatten fazla oku
tulan derslerden dolayı öğretmene ayrıca ücret 
verilmektedir. Bu, pek de uygun bir şey de
ğildir, Zira okutacağı saat kanuni ve aynı za
manda meslekî esaslara göre-tâyin edilmiştir. 
Bir lise öğretmeninin haftada 15 saat ders 
okutması normal telâkki edilmiştir. Bundan 
fazlasının verimli olmıyaeağı kanaati vardır. 
Demek ki haftada 15 saate göre maaş almakta
dır. Şimdi bu öğretmen haftada 24 saate ka
dar ders okutabilir, bunun için de maaşından 
başka ayrıca ücret alır. Burada bir. kanunsuz
luk ve mantıksızlık var gibidir. Meslekî bakım
dan haftada 15 saat verimli olduğuna göre, 
bundan fazlasının okutulmaması iâzımgeliyorsa 
buna ne ders verilir, ne de ücret verilir.' Eğer 
15 saatten fazla okutmak mümkünse, meslekî 
bit mahzur yoksa, kanunen •okutulacal; miktar 

— 953 
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20 veya 24 saattir denir, ona göre maaş tahsis 
edilir. Bu şekil, hem memurun maaş ve ücret 
ıgibi iki hükme tâbi olmaması, hem de meslekî 
haddini seyyal bir hale getirilmemesi bakımın* 
dan çok i'salbetli bir hareket olacaktır. 

[Bir nokta daha, bu usul ayrıca tatbikatta 
adaletsizliklere sebep olmaktadır, öğretmen 
15 saatten sonra 9 saat ilâve ücreti alırsa mü
himce 'bir miktar tutar ve itama edilecek, bir 
şey olur. Bu ücret meselesi ancak büyük şe-
ıhirlerde ve kalabalık mekteplerde vardır. Mev
cudu az mekteplerde, ufak şehir ve kasabalarda 
yoktur. Bu sebeple ücretsiz (bölgelerden ücretli 
'bölgelere aktarılmasını i'stiyen öğretmenler mü-
temadiyn nakil talebinde bulunmaktadırlar. 
Bunların nakillerinde de aynı adeletsizlik cari
dir. Bir öğretmenin tâyini veya nakli sırasında 
kayTbettiği ücreti de nazarı itibara almak lâzım
dır. Bu hususun düzeltilmesi icaheder. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza sunuyorum. 
(Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
£19 

Lira 

301 

302 

303 

304 

305 

Türlk ve İslâm Ansiklopedile-
riyle klâsik eserlerin tercüme 
ve hazırlanması işlerinde çalış
tırılacak memurlara ve mesai 
saati dışında çalıştırılacak 
Cumhruhaşkanlığı Filârmonik 
Orkestrası üyelerine verilecek 
fazla mesai ücretleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Merkez daireleri b'üro giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
(Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kahul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
(BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kahul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34 500 

51 500 

62 200 

90 000 

386 000 

140 000 

1952 
B. 
306 

O 

307 

308 

309 

310 

(Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN ~~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki öğ
renci müfettişlikleri giderleri 

Lira 
6 000 

1 062 Ö50 

141 500 

85 310 

69 765 

iSAMİH İNAL (Gazianteb) — Muhterem ar
kadaşlar; yabancı memleketlerde tahsil eden 
gençlerimiz meyanmda Yakın - Şark medrese
lerinde dinî ilimler tahsili ile meşgul pek çok 
gençlerimizin durumunu teşrih etmek istiyorum. 

Bütün formalite hilâfına da olsa, bu husus
taki tahsil; görülen rağbet karşısında kabulün
den içtinap edilemiyeeek bir hale gelmiştir. Her 
türlü çarelere baş vurarak memleketimizin bir
çok köşelerinden gençlerimiz komşu memle
ketler medreselerinde tahsile devam etmektedir. 
Yakın mesmuatıma göre, bugün yalnız Mısır 
medreselerinde bunların mevcudu 90 ı aşmak
tadır. Bağdat, Şam ve Halep medreselerindeki-
ler de mühim bir miktara baliğ oluyor. 

Bütün himaye ve kontrol imkânlarından ha
riç yüzlerce vatan çocuğunu buralara sevkeden 
saikı aynen kabul etmenin ve onları Hüküme
tin himaye ve kontrolü altında bulundurmanın 
memleket için daha hayırlı olacağına kaani bu
lunuyorum. 

Bugünkü durumda birçok menfi cereyanla
rın geniş imkânlar bulduğu bu memleketlerde 
çocuklarımızın da bundan müteessir olmıyacağı-
nı kim temin edebilir? Yarın kendi sahalarında
ki ilimlerini ikmal ile yurda dönüp bilhassa 
Diyanet İşlerimize müracaatlarında, ellerindeki 
diplomaya istinaden bir imtihanla vazife veri
leceğine göre, ilerisi için her hangi bir suizannı 
nasıl bertaraf edebiliriz? Vakıaları kabul. ede
rek çarelerini vaktinde yapmak müspet olan iş
lerdendir. Bu gençlerimizi de her hususta hiımy 

m-
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ye ve kontrolümüze alarak icabederse bu mem
leketlere de talebe müfettişleri yollamak sure
tiyle gidişatlarım göz önünde bulundurmayı 
vatanın selânıctı için lüzumlu gördüğümden 
Hükümetin dikkat nazarına arzetmckte fayda 
görüyorum. -

B A Ş K A N — Bölümü kabul'edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

' f : 

B. Lira 
408 5805 sayılı Kanun gereğince 

Anıtlar Yüksek Kurulu üyeleri
ne verilecek huzur hakları ve 
yolluklar 10 000 
BAŞKAN — Kabul. edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Müzeler ve anıtlar giderleri 5Q0 000 

NUBl OCAKCIOÖLU (Malatya) — Muh
terem arkadaşlar; yurdumuz tarihî kıymeti ha
iz eserlerle doludur. Firikyalılar, Hititler, Ro
malılar, Bizanslılar, Selçuklar, Osmanlılar 
devrino ait çok kıymetli eserlere malikiz. Dağ 
başında kervansaraylar vardır. Bu bütçeye ko
nulan 500 bin lira bu işlere kâfi değildir. Bu 
paranın 300 bin lirası 32 müzenin giderlerine 
aittir, 200 bin lirası acele onarımlar için sarfe-
dilecektir. 200 bin lira ile harap olan eserlerin 
hepsinin tamirine imkân yoktur. 

Muhafaza işine gelince; şehir, kasaba, koy 
haricinde kalan bu eserlerin her birerlerinin ba
şına birer bekçi koymanın da imkânsızlığı mey
dandadır. Ancak fazilet, ahlâk, millî terbiye 
mânevi varlığın yüksekliği bunun muhafazası
nın yardımcısıdır. Bu, temin olunmalıdır. 

İkincisi Millî Eğitim Bakanlığı; Diyanet İş
leri, Evkaf Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı ile teşriki mesai etmelidir. 

Ben bir cürmü meşhut dolayısiyle bir keşfe 
gidiyordum. Bir barajın yanından geçiyordum. 
Oradaki köprü yarısı yıkılmış vaziyette idi. 
Vaktiyle eski eserlerin fişini yaparak bu dai
rede bir hayli emek sarfcttiğîm için hatırladım. 
Şarl Tiksiye'nin Küçük Asya adlı kitabında Ro
malılar devrine ait Komanat Şehrinde köprü ol
duğu yazılı idi. Bu, bugünkü Gömenek Köyü ve 
civarındaki köprünün Romalılar devrindeki köp
rü olduğunu gösteriyordu. O zaman Millî Eği
tim Bakanlığına bildirdim; köprü yıkılmak üze
redir dedim. Zaman geçti, tabiî köprü yıkıldı. 
Baraj yapılırken buna dikkat etmek lâznndı. 
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Ben mühendis değilim, yıkılmasında zaruret var 
mı yok mu bunu bilmem, ama şöyle bakınca bu
nun yıkılmasına bir| zaruret yoktur. 

Bu misali vermekten maksadım âsâri atika 
mıdır, değil midir bu, bilinmiyor. Âhâri atika-
mn muntazam bir sicili yapılmalı her vilâyette, 
kazada1 ve hattâ bucak müdürlerinde bu sicilden 
birer suret bulunmalı ve muhtarlara bunlar an
latılmalı. Demin arzettiğim bakanlıklarla temas 

.' meselesinin manâsı bu noktadandır. Bunu is
tirham ediyorum, mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Burhanettin Onat. 
BURIIANETTİN ONAT "(Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; geqen sene yine bu Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesi konuşulurken huzurunuz
da bir dilekte, bir, istirhamda bulunmuştum. • 

Antalya Vilâyetine baştan aşağı müzedir, deni
lebilir, birçok tarihî kıymetleri ihtiva etmektedir 
arkadaşlar. Bunlar arasında bilhassa iki eser var
dır. Bunlardan bir tanesi biraz evvel resmini gös
termiş olduğum Aspendos Tiyatrosudur ki, bu
gün ender bir eser ve iyi muhafaza edilmiş ola
rak durmaktadır. Emsaline rast gelinmiyen mi
mari bir şaheser. Bugüne kadar bize intikal et
miş fakat son zamanlarda cephesinin bir köşe
si çatlamıştır. Şayet kısa bir"' zamanda tamir 
cdiTmiyecek olursa yıkılmaya mahkûmdur arka
daşlarım; „' 

Bil eser, galerileri ve anfisi eıi küçük bir 
sesi, cephesindeki en küçük fısıltıyı bile tiyat
ronun en uzak noktalarına en büyük sadakatle 
ulaştıran korkunç akostiği havi dünyanın tek 
eseridir. Bu eski eser yıkılırsa milyonlar versek 
yerine koyamayız arkadaşlar. 20 yaşmdaİd gü
zeli her tarafta, her yerde bulabilirsiniz. Bu iki 
bin yaşındaki güzel (ki, zaman geçtikçe güzelli
ği, kıymeti ve itibarı artmaktadır.) Bunun için 
verilecek 5-10 bin liraya acınır mı arkadaşlar? 

Geçen Şene, arzettiğim gibi huzurunuza bu 
istirham ile geldim. Maalesef 8 reyle keybettim 
arkadaşlar. Teessürümü gören, aleyhte rey ver
miş olan arkadaşlar (Zararı yok, gelecek sene) 
dediler. 

Arkadaşlar, tecrübeli âşik vaitlere kanmaz 
ama, beklemekten de usanmaz. Ben de seneyi 
yani bugünü iple çektim arkadaşlar. Gene hu-
zünıriuza bu istirham ile çıkıyorum, 

Bunun yanı sıra bir de Kızılkulemiz vardır, 
Alanya'dadır. Sabik iktidar tarafından bunun 
yarısı restore edilmiştir. Bugün yüzünün bir ta-
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rafı tıraş edilmiş, bir tarafı hali ile kalmış, aca
yip bir adam vaziyetindedir. Tuğlalar, inşa' mal
zemesi hazırdır. 5-10 bin lira lâzımdır. Bu dile
ğimi huzurunuzda tekrarlarken bütçemizin 180 
milyon açığı olduğunu bilerek, boynumu büke
rek : geliyorum, yüzümü kızartarak geliyorum. 
Buna rağmen bana bu cesareti veren 3 saik 
vardır, 3 mühim iman ve inanış vardır: Bir de
fa bu eserlerin kurtarılması lüzumuna inanmış 
bulunuyorum. Sonra ikincisi, siz aziz arkadaş
larımın yüksek takdirine, yüksek anlayış zihni
yetine inanmış bulunuyorum. 

MECDET ALKlN (Kütahya) — Ne kadar 
tahsisat lâzımdır? 

BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — iki
si için 140 bin lira. (Verelim sesleri) 

3 üncüsü arkadaşlar; bu açık olan 180 mil
yon liranın son santimine kadar Adnan Men
deres Hükümeti tarafından ödeneceğine inan
mış bulunuyorum. 

Bu hususta bir de takrir sunuyorum, bu se
fer benim boynumu bükmemenizi rica ediyo
rum, 

BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık. 
REMZİ OĞUZ'ARIK (Seyhan) — Arkadaş

lar; büyük bir bütçe açığı karşısında 500 000 lira 
gibi bir parayı ayırmak lûtfunda bulunan Yük
sek Heyetinize yeniden bir para almak için hitap 
etmenin ne olduğunu bilenlerdenim. Şunu arzet-
mek istiyorum: Müzeler meselesi, anıtlar mese
lesi dendiği zaman bu meseleyi, borcu biraz da
ha .artıran bir para gibi nazarı dikkate almama
nızı rica edeceğim, içimizdeki maliyeci, iktisat
çı arkadaşlar; bu memleketin parasını artıra
cak bir yere sizden şu kadar milyon isterlerse, 
bir milyonun yerine 10 milyonun geleceğinden 
bahsederlerse, bunu vermekte asla tereddüt 
etmezsiniz. Bu noktadan istirhamım; karşınız
daki müze ve anıtlar meselesi bir mânevi yatı-
rım'dır. Siz bu meseleyi mânevi yatırım olarak 
almazsanız, Sayrn arkadaşım bu meseleyi bu şe
kilde ele almazsa, yarın Türkiye'nin nereye va
racağım bilemezsiniz. (Allah Allah sesleri). Bir 
Marshall Yardımı münasebetiyle bizi Malezya'-
dakilerden.de küçük* farklı gören bir insanlık 
karşısındayız., Bir müddet daha geçerse, belki, 
bizim nesillerimiz dahi bizim, Amerika'dan mı 
yoksa: Avrupadan mı muhacir geldiğimizi anlı-
yamıyaçak duruma düşeceklerdir, Bizim âbi

delerimizi bir tarafa bırakın;, bir;,etnografya 
müzesinden mahrumuz. Bu memlökette biz in
kılâplar yapmış ve bu inkılâpları, yaparak bir jrç-
ğın usulümüzü, âdetimizi, kıyafetimizi ortadan 
kaldırmış bulunmaktayız. Makineler bunu i^-
mal etmektedir. Biz Türk olarak, Türk -Müs
lüman olarak ne olduğumuzu,.itiraf etmek ica-
beder ki. bir gün galiba dünkü müstemlekemiz 
,plan milleterin müzelerinde arayıp bulacağız. 
Bu memlekette bir etnografya müzesi lâzımdır, 
dediğim zaman itiraf ötmek, lâzımdır ki, iztırap 
çekmemeye imkân yoktur. Bu bir.mânevi ya
tırımdır. Şu sizin turizm endüstrisi diye peşin
de koştuğumuz bir büyük dâva vardır, işte o tu
rizm endüstrisini besliyecek en orijinal, en bü
yük müesseselerden birisi işte bu müzeler, anıt
lar, bunlar arasında etnografya müzesidir. Böy
le bir mesele, böyle bir dâva karşısında şu anda 
ilâve edilecek para üzerinde durabilirsiniz, Fa
kat Millî Eğitimin başında bulunan iyi niyetli 
arkadaşımdan rica ediyorum, gelecek sene bu 
eksiği tamamlasınlar. 

•Vaziyet hakikaten vahimdir, ortada mevcut 
olan bu şeyleri bir kere kaybedersek yarın ye
rine koymaktan mahrumuz. (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Aziz Uras. 
AZlZ URAS (Mardin) —Arkadaşlar, bizim 

şerefimiz ve gururumuz olan Türk- islâm har
sı, sanatı ve büyük kültürünün kalıntıları bu
gün indiras halindedir veya indiras etmek üze
redir. Hepsi, Remzi Oğuz arkadaşımın söyle
diği" gibi," millî şerefin bir varlığıdır, oraya ve
rilecek paralar da mânevi bir yatırımdır. 

Hüsamiye Medresesi* Zinciriye Medresesi, 
büyük rasat kuleleri, bimarhaneler... bizim için 
gurur kaynağıdır. Bunları biz daima fahrü şe
refle eslâftan devralmışızdır,. diğer milletlere 
şerefle gösterecek âbidelerimiz bunlardır. Fakat 
bugün indiras etmek üzeredir. . Bunların tamiri 
vo korunması için icabeden parayı veriniz. 

BAŞKAN — Bürhanettin Bey takririnizi ve
riniz. 

BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) —Veri
yorum efendim. 

BAŞKAN — Efendim, usule uygun olarak 
Verilmiş bir takrir var, okutuyorum •'•, 

Yüksek Başkanlığa 
Antalya'da kâin tarihî Aspendos şehrinin 

iki bin senelik ve dünyada eşine rastlanmıyacak 
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derecedö kıymeti haiz tiyatrosunun cephesi çat
lamış ve bâzı yerleri harap olmaya yüz vermiş
tir. " .•'' •-:-'1 

Bunun gibi, .Alanya'da Selçuk Sultanı Alâ-
üddin Keybûbat tarafından yaptırılmış olup 
Türk inşa sanatihm bir şaheseri olan Kızılkule 
de harabiye yüz 'tutmuş olup kısa zamanda ta
mir edilmedikleri takdirde her ikisi de yıkılıp ha
rap olmak tehlikesi ile karşı karşıya bulunmak
tadır. .Milyonlar sarf edilse dahi yerine konma
sı imkânı olmıyan bu iki tarihî kıymeti kurtar
mak için, evvelce yapılmış olan keşiflerine göre 
sarfı gereken 140 000 liralık tahsisatın kabulü
nü Yüksek Meclisin tasvibine arz ve teklif ede
riz. 

Antalya Milletvekili 
Burhanettin Onat 

Gümüşane 
Cevdet Baybura 

Afyon Karahisar 
Avni Tan 
Antalya 

Akif Sarıoğlu 
Afyon Karahisar , 
Abdullar Güler 

istanbul 

Antalya 
•_N. Şerif Nabel 

Gazianteb 
Galip Kmoğlu 

Burdur , 
Mehmet Erkazancı 
Afyon Karahisar 

Salih Torfilli 
Afyon Karahisar 
Bekir Oynaganlı 

Zonguldak 
Salamon Adato Abdürrahman Boyacıgiller 

İsparta Zonguldak 
Kemal Demiralay Cemal Kıpçak 

Giresun Tunceli 
Hamdi Bozdağ Hıdır Aydın 

îzmir Erzurum 
Cemal Tunca Enver Karan 

Mardin Tokad 
Aziz Uras Ahmet Gürkan 
Gazianteb Kocaeli 

Süleyman IÇuranel Mehmet Yılmaz 
Bilecik ' Manisa 

Mehmet Kurkut Muhlis Tümay 
Zonguldak îzmir 

A. Rıza înceakmdaroğlu Avni Başman 
Bursa Balıkesir 

Necdet Yılmaz Müfit Erkuyumcu 
Kütahya ,':•. Burdur 

Yusuf Aysal : Mehmet özbey 
Bursa Niğde 

Mitat San ; Hüseyin Ülkü 
Bolu- Kocaeli 

Zuhuri Danışman Yeredoğ Kişioğlu 
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iSiird 

Mehmet Daim Süalp 
Kocaeli 

Hüsnü Türkand 
Bursa 

Selim Herkmen • 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Çorum 

Baha Koldaş 
- Tokad-
Sıtkı Atanç 

Kütahya 
ıS. Süruri Nasuhoğlu 

İzmir 
Z. Hilmi Velibeşe 

Diyarbakır 
Kâmil Tayşi 
Gümüşane 

Vasfi Mahir Kocatürk 
Ankara •: 

Talât Vasfi öz -'•.>. 
Yozgad 

Hasan Üçöz 
Ankara 

Salâhattin Benli 
Manisa 

Faruk ilker 
Yozgad 

Fuat Nizamoğlu 
(6 imza okunamadı) 

BAŞKAN — Efendim, bölümle ilgili takririn 
dikkate alınmasını kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. (Alkışlar). 

Takriri bölümle komisyona veriyoruz. 

B. Lira 
417 Yüksek okulların genel gider

leri 1 623 220 
BAŞKAN — Kabul edenler... / 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Lise ve ortaokulların.genel gi
derleri 850 000 

VASFI MAHİR KOCATÜRK (Gümjişane) 
—•• Arkadaşlar; memleketimizdeki lise ihtiyacının 
ve sayısının tesbit edilmesi lâzımdır. Son zaman
larda açılan liseler ne teşkilât bakımından, ne yor 
balnmmdan isabetli açılmamıştır. Bugün memle
ketimizde lise istiyen birçok vilâyetlerimiz var
dır. Bir vilâyete hattâ bâzı kazalara lise açmak 
iyi olabilir. Fakat lise öyle bir müessesedir ki, 
memleketin umumi ihtiyacı ile mütenasip olma
lıdır. Filân vilâyete veya kazaya küçük bir kal
kınma sebebi olabilir ve bu hoş görünebilir, ancak 
liseden yetiştirilecek gençlerin memleket haya
tında yapacağı tesir hem İdil tür ve hem de içtimai 
bakımdan çok mühimdir. Binaenaleyh liselerin 
ihtiyaca göre tanzimi zarurîdir. Memleketimizde 
liseye fazla ihtiyaç yoktur. Lise istiyen yerleri
miz vardır ve bunlar haklıdır Fakat diğerleri 
oralarda mektep açılmasını istemektedir. O haldo 
biz lise açmaktan ziyade bu ihtiyaç yerlerinde baş
ka çeşit okullar açmamız daha isabetli olur, 
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Ortaokullara "'gelince;' ortaokul durumumuz 

böyle değildir: Liseye ihtiyaç olmadığı iddia edi
lebilir, -fakat'ortaokula ihtiyaç geniştir. Bugün 
memleketimizde bütün kazalar ortaokul istemek
tedirler ve 'haklıdırlar. Birçok nahiyelerimiz de 
ortaokul istemektedir, 'onlâı3 da haklıdırlar. Za
manımızda ortaokul, ilkokul derecesinde sayılacak 
bir ihtiyaç halinle gelmiştir, memleketimizi kısa 
zamanda geniş mikyasta ortaokula kavuşturmak 
mecburiyetindeyiz. Millî Eğitim Bakanlığının 
bugün memlekette tatbik ettiği ortaokul açma sis
temi verim]! •değildir'. Yüksek tahsilden evvelki 
öğretim bugün 12-yıllık 3 cüzü tamma ayrılmış
tır. Beş sene ilkokul, 4 sene de lise, arada 3 senelik 
bir ortaokul teşkil edilmektedir. Bu küçük ,cüzü 
tam için bina, öğretmen, hademe ve saire ihtiyacı 
muazzamdır. Bu itibarla orta.okul istenildiği kâ -
dar açılamıyor. Bu sene açılan ortaokul 37 dir, 
önümüzdeki sene açacağımız da 40 dır. Halbuki 
memleketimizin bugün 200 - 300 ortaokula ihti
yacı vardır. Memleketimizde ortaokul temin et
mek için bunları üç sınıflı bir cüzü tamdan kur
tarmak lâzımdır. Bunların binası, müdürü, mü
dür yardımcısı, öğretmeni, hademesi ve saircsi 
muazzam bir yekun tutmaktadır. Bütün bu teş
kilât üç sınıf için, her sınıf 50 kişi olduğu zaman 
dahi fazladır! Halbuki 15, 20, 30 talebeli orta- . 
okullarımız pek çoktur. Bunun için ortaokulları 
liseden ayırmak ve müstakil ortaokulları kaldırıp 
ilkokula bağlamak ve bu suretle ilkokul öğretmen
lerimden de istifade ederek, öğretmen tasarrufu, 
bina tasarrufu, müstahdemin ve teşkilât tasarru
fu yaparak, her şeyden istifade ederek, bütçe ve 
eğitim bakımından memleketi geniş imkânlara ka
vuşturmak mümkündür.' 

BAŞKAN — Kâzım Arar. 
' KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar-
akdaşlar; dün akşamki oturumda da bahsetmiş
tim, liseler açılması hususunda vâki olan bu te
mennimi' tekrarlıyacağım, ve bakanlığın bu yıl 
üç vilâyetimizde lise açmak için ne gibi bir tevzi 
esası takip ettiğini bakanın ağzından işitmek 
istiyeceğim. 

Lise açma mevzuunda hususi mahiyette yap
tığım temasları ve aldığım' cevaplarla bana ba
kanlıkça bu hususta yanlış bir yol tutulduğu ; 
hakkında kanaat gelmiştir. Bu yolun değiştiril
mesi ve 63 vilâyetimizin içinde 20 ye yakın 
vilâyette lise bulunmadığına göre, bunun tez el
den ele alınarak, lisesiz vilâyetlerimizi de kültü-
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re kavuşturulması hususu Millî Eğitim Bakan
lığının başlıca vazifelerinden biridir. Şu veya 
bu sebeple, §u veya bu vilâyette, şu veya bu şe
kilde tevziin asla yerinde olamıyacağım da te
menni mahiyetinde arzetmek isterim. 

BAŞKAN —- Söz Millî Eğitim Bakanınmm-
d ı r . , , • „ ! . •' •• ' 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFHt İLERÎ 
(Samsun)— Vasfi Mahir arkadaşımızın lise 
mevzuunda ortaya koyduğu hususların birçok
larına, ben şahsan ve bakanlık olarak iştirak et
mekteyiz. 

Hakikaten lise açmakta çok teenniyle hare
ket etmekteyiz 

Ortaokul, ilkokulun devamı mahiyetinde ku
rulup adedinin artırılması memleket irfanı ba
kımından büyük faydalar sağlar. Elden gel
diği kadar ve bütçenin imkânları nispetinde ve 
vatandaşın gayretlerini kıymetlendirerek bu yo
lu takip etmekteyiz. 

İktidarımızın iki senesi içinde 3 tane lise 
açmış olmamız bizim bu hususta ne kadar te
enni ile hareket etmekte olduğumuzun misalidir. 
Halbuki 20 vilâyetimizden lise için mütemadi 
müracaatlar almaktayız, bu müracaat ve istek
lerle âdeta mücadele etmekteyiz. Arkadaşımı
zın sözlerini böylece cevaplandırdıktan sonra, 
Kâzım Arar arkadaşımızın dün gece işaret edip 
şimdi tekrar ettikleri hususa temas edeceğim. 
Arkadaşımızın dilinin altında bir şey var; şu
nun, bunun arzusu ile şurada burada lise aç
mak doğru değildir, diyorlar. 

Şunu arzedeyim ki, hazırlamış olduğumuz 
yeni teşkilât kanunu lisenin nerede açılacağını 
tesbit etmek vazifesini Millî Eğitim Bakanlığı 
Meclisine vermektedir. Yani kararı bu meclis 

' yersin istiyoruz. Madde bu şekildedir. Kanun 
< henüz huzurunuza gelmemiştir. 

Şunu ifade edeyim ki; geçen sene açmış ol
duğumuz üç lisenin açılma kararını da bu kanu
na mütenazır olarak teşkil ettiğimiz bakanlığın 
bu meclisi almıştır. Bu meclisin kararı ile açıl
mıştır. Yani şu, bu şâhsın noktai nazarı ile açıl
mış tek bir lise yoktur. Bundan emin olsunlar. 

REMZİ OĞUZ AKİK (Seyhan) — Efendim, 
muhterem Başkanlık beni affetsin, bir temenni
de bulunacağım : 

Bir bölüm üzerinde konuşmak üzere söz al
mış arkadaşlar varken Bakanın, evvelce konu-
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Şan başka bir' arkadaşın sözlerine cevap vermek 
i ç i n £ 4 e ı ' h a ^ ^ f e ^ m a s m a müsaade etmesin, bir 
lîölüıatiüz^iride'i'liütün söz alanlar konuştuktan 
sonra Ba^n::,topt.aıı: cevap versin. Bu, zaman 
bakımınâan ;!dalıa faydalı olur, zannediyorum. 

Hakikaten; dün liseler üzerinde arkadaşımın 
söylediği,l>ir noktayı hatırlatmak mecburiyetin
deyim. Dün gece de demişlerdi kij liselerin; ti
caret liseleri ile memzuç şekilde meydana gel
mesini mi düşünmektedirler? 

Arkadaşlar, iyi niyetini, iyi düşünüşünü be
ğendiğim arkadaşımızın bu haberi cidden tehlike
lidir. Çünkü liseden ne olduğuna ait yanlış ka-
naatta bulundukları hissini vermişlerdir. Bu iti
barladır kij lise üzerinde durmak mecburiyetin
deyiz. 

Her yerde sanat mektepleri açaeaklarsa aç
sınlar, hususi mesleklerle uğraşacaklarsa uğraş
sınlar, ama lisenin bünyesine böylece, af buyur
sunlar, tecavüz edilmesin. Lise, bildikleri üzere, 
yüksek tahsil için bir basamaktır. Akademik 
kariyer içindedir. Bu itibarla, burada filân ders 
nazaridir, filân değildir, diye liseleri didikler-
lerse; zaten bugüne kadar seviyesi, bünyesi kar
makarışık olan yüksele tahsil işi, bu defa cidden 
içinden çıkılmaz bir hal alır. 

Akademik kariyer üzerinde durmak imkânı
nı arıyacağım, ama, lise üzerinde bu şekilde dur
mak hakikaten endişe doğurmaktadır. Bu husu
sa dikkat nazarlarını çekmek isterim. 

Kendileri lise açmak hususunda titiz, çekin
gen hareket ettiklerini belirttiler. Buna, son de
rece taraftarım, onu beğenmekteyim. Hakika
ten; Ankara'da kışladan farksız liselerin açıl
ması suretiyle muallimlerin, idarecilerin, tale
benin başına belâ olmaktansa bunu açmamayı 
tercih ederim arkadaşlar. Kocaman bir lise., iki 
bine yakın talebe. Asker olsa bunu idare etmek 
kolaydır. Demokratik, psikolojik, pedagojik bir 
iş karşısındayız. Bu iki bin talebe nasıl idare 
edilebilir? Bendeniz muallimlerin, idarecilerin 
geçirdiği buhranları gördüm. Fakat şu ana ka
dar Hükümetin kışla gibi mektep açılması üze
rinde elemle durduklarını görmedim. Bu sebep
le Millî Eğitim Bakanını ikaz ederim: Liseyi, 
Allah aşkına rasgele açmıyalım! Çünkü oradan 
yarın yetişenler, başımıza belâ olacaklardır. 

Şu noktaya da temas etmeden geçemiyeceğim: 
Orta mektebin ilk mektobi tamamlaması me

selesi, Lisenin ayrılması meselesi. Görüyorsunuz, 
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bunlar prensibe ait meselelerdir. @ünkü muhte* 
rem arkadaşlar, bir teşkilât kanunu gelmedikçe 
ve teşkilât kanununda Bakanlığın, maarif de
nen mekanizmanın nasıl işliyeceğini düşündüğü
nü anlamadıkça, daima böyle biribirimize par
ça parça sualler,soracak, izahlar verecek ve par
ça parça işleri çle alacağız. 

Bir teşkilât kanunu bir mekanizmayı, hangi 
insanlar, ne kadar insanla ve niçin ele aldığımı
zı gösterecektir. Bu itibarla, teşkilât kanunu 
müjdesini, büyük bir sevinçle karşılıyorum. In-
şaallah bu müjdeyi bize verdikleri gibi, ta
hakkuk ettireceklerdir de. 

BAŞKAN — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, anlı-

yamadım, Bakan dilimin altında bir şey oldu
ğunu söylüyor. !Ben dilimin altında bir şey 
olduğundan haberdar değilim istidlal tarikiyle 
bende bir şey aramaları doğru bir şey olmasa 
gerektir. 

Liseleri tahdit etme yolunda bir prensip ka
rarma vardıklarını söylediler. Sonra da, bu 
prnsibin bozulmuş olmasını ileri sürerek, vilâ
yetimiz lisesinin Bakanlığa hiç masraf tahmil 
etmeden halkın yardımiyle de açılacağım söyle
diğimiz ve bunu sağladığımız halde ileri sürü
len prensip karşısında hürmetkar kaldık. Fakat 
Sayın Bakan aynı vilâyetten daha küçük evsaf
ta bulunan vilâyetlerde liseler açmıştır ;bu su
retle de prensip bozulmuştur. Soruyorum Rem
zi Oğuz'dan, tahditten memnun kaldığını ifade 
buyurdular: Bu yirmi vilâyet liseden mahrum 
mu kalsınlar? Tam teşekküllü liselerin açıl
ması keyfiyeti bugün bizim için mümkün de
ğildir. Ayrıca Bakanlığın teşkilât kanunu hak
kındaki sözlerini uzun vadeli bir bono olarak 
telâkki ediyorum. Bakanın bu yirmi vilâyette 
açılacak lise hakkındaki katı kanaatinden iba
rettir, ne zaman açacaklardır? Nasıl bjr kıstasa 
tâbi tutacaklardır? Bu ciheti mütadçlit defalar 
sorduğum halde bir cevap alamadım. Kıstas 
yoktur. Bunu da lütfen söylesinler. 

Çankırı Vilâyetinin lisesi hakkında iki se
neden beri yaptığımız müracaata bir cevap 
alamadık. Eğer bir prensip kararı varsa, daha 
küçük vilâyetlere lise yapılmasının sebebinin 
açık ve sarih olarak izahı lâzımdır. 

Liseler hakkında Remzi Oğuz arkadaşımın 
noktai nazarına bendeniz de iştirak ediyorum; 
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fakat bizim malî bünyemiz, ideal mânada ta
hayyül ettiğimiz liselerin açılmasına henüz mü
sait. değildir. Bu gibi güzel düşüncelerin tahak
kukunu memleketin iktisadi kalkınmasından 
sonraya talik edersek daha isabetli hareket et
miş oluruz kanaatindeyim. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Jtfuhterem 
arkadaşlar, Burdur'un ismi geçtiği i'çia Yüksek 
Huzurunuzda söz almış bulunuyorum. (Sataş
ma olmadı sesleri). 

BAŞKAN — Mehmet, Bey, Burdur'un ismi 
geçtiği için değil, bölüm hakkında konuşmak is
tiyorsanız buyurun. )(Gürültüler). 

MEHMET ÖZBEY '(Devamla) — Arkadaş
lar bölüm hakkında konuşacağım. 

Arkadaşlar, bir memlekette lise yapmak için 
mutlak surette o memleketin de fedakârlığı lâ
zımdır. (Yoook, öyle şey olmaz sesleri, bölüm 
hakkında değil sesleri, ıgürlültüler). 

[BAŞKAN — Mehmet Bey sadet dışı konu
şuyorsunuz, sözünüzü kesiyorum. 

Söz Said Bilgiç'in. 
ISAID BÎLGÎÇ (İsparta) — Muhterem arka

daşlar; iSayın Bakanın lise açmak mevzuunda 
gösterdikleri titizliği, hakikatini pek de tam bir 
ifadesi olarak kabul edemiyorum. 

Arkadaşlar, ıgayet tuhaftır, Halk Partili ar
kadaşlar gücenmesinler, (bir şeyden bahsedece
ğim :: İnönü'nün (oyuncakları yani lâboratu-
varı vardı, atomu (bulacaktı. Bu lâboratuvar 
Celâl B&yar'a intikal etti. O da, benim oyun
cağa İhtiyacım yok diye, Ibu lâbora/tuvarları li
selere veya orta okullara (tevzi etti. 

Arkadaşlar; Rei'sicumhurluktakİ1 bu lâbora
tuvar malzemesinin 'bir kısmi Burdur'a 'gitti, 
ibir kısmının n'ereye gönderildiğini Ibilmiyorum. 
Şimdi İra oyuncakların bir Ikısmı falan yerde, 
'bir kısmı filân yere ığittiği için oralarda lise 
açıldı. Bu mevzu üzerindeki konuşma (bu mec
raya dökülmemiş 'olsaydı, (bağrıma taş basacak 
ve susmayı tercih edecektim. Çünkü ben genç 
Maarif Bakanımızın, maarif sahasında birçok 
mevzularda muvaffak olduğuna kaaniim. Lâ
kin (bu mevzu hakikaten çığırından çıktığı ve 
şahsan mustarip/ olduğum için bu kadarcık ko
nuşmayı zaruri telâkki ettim. 

Arkadaşlar, iki komşu vilâyet yanyaiıa, biri 
Burdur, diğeri İsparta. Burdur'un mezun ve-

; rir vaziyette tefe ortaokulu var, İsparta'nın 
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I mezun verir vaziyette 6 ortaokulu var. Lis^ 

nin açılışında; oyuncakların yanma talebe gö-
(türülmez, oyuncaklar talebenin yanına götürü
lür, binaenaleyh (bu esası, lise açma mevzuun
da her şeyden evvel nazara alınması lâzım gelen 
bir esas telâkki etmesini Sayın Millî Eğitim Ba
kanından rica ederim. 

(BAŞKAN — Kemal Eren Beyefendi, sual*. 
niz bölümle mi ilgilidir? 

KEMAL EREN (Amasya) — iSayın Bakan, 
lise açmak için vilâyetlerle mücadele ediyoruz 
dediler, (bu mücadelenin mahiyeti nedir, lütfen 
izah etsinler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Arkadaşlar, şunu ifade edebilirim. 
59 lis'e devraldık. Rakam da zannediyorum 
doğrudur. Ama itiraf etmek lâzım, Remzi Oğuz 
arkadaşımın da işaret ettiği şekilde, bu 59 lise, 
hakiki lise olmaktan çok uzaktır. Hele bura
dan çıkan insanların (bilhassa üniversite tahsili 
yapacaklarını ve (bunun için hazırlandıklarını 
düşünürsek, itiraf etmek lâzımdır ki, bu mev
zuda İbir hayli geriydiler. Bir misal arzedeyim; 
şu kadar senelik Kocaeli Lisesinde -en basit lâ-
Iboratuvar malzemesinin dahi bulunmadığını 
söylersem; Ibu asırda Jböyle (bir okuldan mezun 
»olanların üniversitede ve hayatta ne kadar mu
vaffak olabileceklerini çok düşünmek icabeder. 
Ehliyetli hocayı elimize almadan, onu yetiştir
miş omladan, muayyen (bir tecrübe (geçirtme
den lâiboratuvar malzemesini, hattâ mevcutlar
da, tamamlanmadan sadece lise açıyoruz şekline 
do lise açmaktan çekiniyoruz. Mücadele etti
ğimiz budur. 

(Şunu da itiraf edeyim M, geçen sene açtığı
mız üç liseyi de igönül hoşluğu ile açmış değiliz. 
Bundan dolayı bir kusur varsa onu omuzuma 
alıyorum. Ama büyük bir isteğin, arzunun tahtı 
tesirinde ve nihayet vatandaşların «ben de ver
gi veriyorum, çocuğumu lisede okutmaktan ni
çin mahrum olayım» şeklinde, bir bakıma hak
lı, istekleri karşısında, nihayet yirmi vilâyetin 
isteği karşısında üç tanesinde lise ihdası etmek 
suretiyle bu arzuları tatmine çalıştık. Mücadele 
tâbirinin mânası budur. 

Mardin'in hususiyetini söylemeye lüzum yok. 
' Her ne bahasına olursa olsun o civarda bir liseyi 

açmak mecburiyeti vardı. 
Prensibimiz, evvelâ mevcut liseleri mümkün 

I olduğu kadar maddi mânevi kalkındırmak, za-
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manla yavaş yavaş yenilerini ikame etmek. Men
faatin burada olduğuna kaniim. Yarın çocuk-

ı ların üniversite kapısında başlarını taşa vur
dukları zaman bize beddua etmemeleri için bu 
yolu takip ediyoruz. 

HASAN OSMA (Edirne) — Bir sual efen
dim; ortaokul kocalarından liselerde ders ve
renler var mıdır, sayıları nedir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEWÎK ÎLERÎ 
(Devamla) — Lisede ders okutan ortaokul ho
casının adedi gayet mahduttur. Çünkü lise ho
casının mutlaka üniversite mezunu olmasını 
şart koşuyoruz. 

Bu vesile ile bir yanlış zehabın tashihini fay
dalı görüyorum. Zannedilmektedir ki, Gazi Ter
biye Enstitüsünden mezun olanlar lise hocası 
oluyor, üniversite mezunlarına tercih ediliyor. 

* Hayır arkadaşlar, üniversite mezunu olup da 
hocalık için müracaat edenler müracaat sırasına 
göre lise hocalığına alınmakta, bunlar bulun
madığı veya ihtiyacın tazyiki halinde muvakka
ten ortaokul hocalarından bâzıları lise hocalı
ğında istihdam edilmektedir. Gazi Terbiye Enŝ -
titüsünde talebe grup hocası olarak yetiştirilmek
tedir. Meselâ edebiyat grupu ve riyaziye grupla-

> rında yetiştirilen talebe ortaokula verilmekte bu 
arkadaş o grupa dâhil dersleri okutmak suretiyle 
bâzan 3 - 4 ve talebe ve sınıf adedine göre 6 - 7 
öğretmenle bir-okulu idare etmemiz mümkün ol
maktadır ve bu Enstitü mezunları münhasıran 
orta mektep için yetiştirildiklerinden yine orta
okullarda hocalığa verilmektedirler. Zaruret ol
madıkça hiçbir ortaokul hocası liseye verilme
mektedir. 

REMZÎ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Bir şey 
rica edeceği-m, buyurduğunuz gibi, ortanıektep 
hocası lolarak lisede vazife görenlerin mahdut 
olduğu anlaşılmaktadır. Acaba muhterem arka
daşım bu mahdut olanın dahi yerlerini üniversite 
mezunu ile doldurmaya karar vermiş midir? 

Bunun sebebi: istanbul'dan v& buralara ka-
kadar gelen haklı, haksız şikâyeti katırlıyacaksı-
nızdır. Buna müspet bir cevap olsun diye, teşvik 
ediyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFlK ÎLERÎ 
(Devamla) — Tekrar arzedeyim, Remzi Beyin 

, suali münasebetiyle. Lise hocasını mutlak suret
te yüksek tahsil yapmış, üniversiteyi bitirmiş ar
kadaşlardan seçeceğiz. Bu ana prensip hilâfına 
liselerde tek tük yüksek tahsili olmadığı halde 
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hocalık yapanlar varsa da bunlar mahduttur. 
Bunların yerini mutlaka üniversite mezunları 
ile ikmal edeceğiz. Üniversite mezunlarına ho
calık vermiyoruz diye yanlış bir fikir hâsıl ol
masın. Rakam olarak verebilirim. Bugün orta 
tedrisatta vazife alan arkadaşların büyük ekse
riyetini Ankara ve istanbul Fakülteleri mezun
ları teşkil etmektedir. . ,. 

Ben bugün İngilizce hocasına muhtacım, ta
lip yoktur, önümüzdeki sene 25 tane ingilizce 
hocası alacağım, üniversite mezunlarından iki 
üç talip var, imkân bulursam dışardan alacağım. 

Buna karşılık diğer dersler için, (Tarih, 
coğrafya, felsefe, edebiyat) dersleri için 60 -150 
talip vardır. 

Bir ikinci mesele : Geçen sene sırası gelmiş 
olan üniversite mezunlarına vazife teMif ettik. 
Yurdun filân kazasında, filân vilâyetinde şu 
dersi alır mısınız diye, Vazife teklif ettikleri
mizin üçte ikisi kabul etmediler. Bunları ka
yıttan siliyoruz. Çünkü muayyen şehirlerde, 
muayyen yerlerde vazife istiyorlar. Gazi Ter
biyede ve Çapa'da yetiştirilmiş mecburi hizmetli 
arkadaşları memleketin her köşesine gönderiyo
ruz; maalesef diğer arkadaşlara meselâ Kara
man'ı söylüyoruz gitmiyorlar. Biz de onları sili
yoruz. Rakamlar vardır. 

Bu itibarla şunu tekrar edeyim; üniversite 
mezununa kapılar kapanmamıştır, sonuna ka
dar açıktır. Ama, nihayet ben, üniversitenin 
bütün mezunlarına mutlaka muallimlik yaptır
mak imkânına malik değilim. Müracaatlar sıra
ya konuyor, sırası geldikçe filân yere gider mi
sin deniyor. Günah bizden gidiyor. Tarih ve 
Coğrafya derslerinin hocası vardır, Ortaokul
larda, liselerde kadrolar açıldıkça elbette vazife 
vermekteyiz. Bunlara elbette kapı kapanma
mıştır. Hocaların asgari lise ve üniversite me
zunu olması prensibimizdir. 

BAŞKAN — Sual var. 
İRFAN AKSU (istanbul) — ilmî bir metoda 

istinat edilerek verilmiş raporla önümüzdeki sene 
açılacak liseler var mıdır? Geçen sene İsparta'da 
bir lise açılması düşünülürken Burdur'un tercih 
edilmesi esbcbi nedir? Burdur 'dala ortaokul orada 
açılan liseyi besliyecek kadar talebe mezun etmek
te midir? Burdur'a lise açılması hakkında-mev-
zuubahis ettiğimiz komisyondan bir karar alınmış 
mıdır? İsparta da hususî olarak açılan lise ile 
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resmi olarak açılan ve- lâboratuvarı bulunduğu 
ifade edilen Burdur lisesi arasındaki talebe nis-
pelinedir? .'"' . ^ ' ' ' • 

MÎLLÎ BĞÎTtM B İ K İ N İ TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Arkadaşlar; önümüzdeki sene veya 
senelerde açılması düşünülen liseler hakkında ilmî 
heyetin bir raporu yoktur. ZaieU arzeiitiğim gibi, 
bu lise açma işinde teenhî ile Hareket ediyoruz ve 
bti teennimiz [ böyle deVatn edecektir: Ama;bir 
yerde lise açmak' mevzuübâhis olduğu zaman: bi
zim imkânlarınırzı, muhitinihtiyaç] a'riui gözöiıün-
de tutarak bir karar: almakta elbette" bu Heyetin 
yetkisi ı vardır, bu 'hususlar Hey etçe nazara alina-
c â k t ı r . T : ' • ' * : :.••;•• ' W 1 \ ' ' " • • " / : : ' • ;::' •• 

Burdur'la İsparta arasındaki rekabet ••< lise 
mevzuunda da kendisini göstermiş' bulünmâkta-
dir. Ben bti hususta fazla birşey söyliyccek de-
ğilirau İspartâlı arkadaşlarım benim bu konuda 
ne düşündüğümü'bilirler ve inanmalarını rica 
ederim ki; İsparta'nın yerine Burdur'da lise açıl
ması bir heyet tarafından tetkik edilmiş, bina ba-
kımindah^ lâböratüvâr bâlumındari, ve diğer ba
kımlar daiı düşünülerek Hareket' edilmiştir.' Bir 
tek' ortaokulu vardır/ diyoreühüz, muhakkak Olan 
şudur ki- birden fazladır. Bundan başka İsparta'-
hin bâzı kazalarının Burdur'a daha yalan olduğu 
da iddia edilmektedir. Ben bu hususta'daha faz
la söz söylemek için rakam verecek şekilde hazır
lıklı değilim, özür dilerim. 

İsparta'da hususi bir lise açılmıştır. Bu vilâ^ 
yetimiz, birçok vilâyetlerimiz gibi, liseye 'lâyıktır'. 
İmkân bulursak bu liseyi takviye edecek, yardım
da bulunacak veya tamaıhcn bakanlığa malctme-
ye çalışacağı/. İmkânla mukayyettir. 

BAŞKAN — Malûmu âlileri sualler sözler 
bittikten sonra sorulmak lazımdır. Sual soracak 
arkadaşlarımız çoktur, fakat soz alanlar da var
dır. Şimdi bakan suallere cevap verse bile bu 
sözlerden sonra belki tekrar kürsüye çıkmak zo
runda kalacaktır, vakit geçirmemek içiiı suâl so
racak arkadaşların hakkı mahfuz kalmak üzere 
söz islemiş olan arkadaşlara söz vereceğim. ' 

Abdullah Gedikoğlu. * ' 
ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — 

Muhterem arakadaşlar; meslekimin maarifle alâ
kası yoktur, fakat bizim de kendimize göre bâzı 
müşahedelerimiz vardır. Tcvfik İleri arkadaşı
nım da temas ettiği gibi bu memleketin mühim 
yaralarından birisi de maariftir. Bu sebeple gÖ-
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I nül, mâarif erkânmin bir plân ve etüdle gelme

sini arzu eder. •..,„...-. > ; 
Bugün birçok liselerimiz, ortaokullarımız var

dır^ ' fakat bu okulların ders âlet v'e malzemeleri 
meselâ şimdi belki bakan «işte efendim, programa 
koyduk; ilci; senede tamamlanacak» diyecek. Vak
tin buna müsaadesi! yoktur. 

Bu itibarla mâruzâtım şudur: Bakan ve bak-
kanlık erkânı iyi bir proje ile hazırlansınlar. Dün 

i de emniyet Bütçesinde söyledim; bu Meclis genç
liği yetiştirmek için 300 bin, beş yüz bin, bir mil
yon, iki iniİyon açık vermekten çekinmez. 

BAŞKAN — Bahâdır Dülger. \ 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen

dim, ben Millî Eğitim Bakanı arkadaşımızın 
liseleri açmak hususundaki beyanatını ileri sür
müş olduğu prensiplere müteariz görüyorum. 
Kendisi liseleri-açmak hususunda birtakım pren
sipler tesbit etmiş ama, kendileri de ifâde et
tiler, o prensiplerle tezat halinde bulundukla
rını icraatlariyle ispat etmiş oluyorlar. Kendi
leri de dediler ki : «Ben iki senede üç tane lise 
açtım, kalbime hüznü vardır.» Madem ki hüznü 
vardır, niçin açıyorsun? Misal olarak söylüyor
lar, çok eski bir okul olan , Kocaeli Lisesinin 
daha laboratuar malzemesi tamam ( değildir. 
O halde mâkul olan şudur ki; teşkilâtı ile, lâ
boratuvarı ile,- yetiştirme imkânı ile, tamam o-
lan liselerimiz henüz elde mevcut değilken, bun
lar vasıfları itibariyle nakıs adam yetiştirip gu
rurken ; Maârif Vekili kalbine taş basmış yeni 
liseler açmış. Niye açmış,bu liseleri? , 

, Eskiden lise açmajc, ortaokul açmak, Dev
let, yolunu filân yerden, falan yerden geçirmek, 
demiryolu inşa etmek birtakım siyasi ^tazyik
lerin mahsulü, bir nevi siyasi ivaz vermek ma
hiyetinde olurdu. Biz meselelerimize prensip
leri hâkim kılmak hüviyetinde olan bir iktidar 
olarak gözükmek istiyoruz. Bilhassa^ maarif iş
lerinde bu hususta çok dikkatli olmamız lâzım-
geliyor, Maarif Vekilinin burada söylediği söz
lerden anlıyoruz ki;, eskiden beri yol olmuş olan 
sistemden Mâarif Vekili arkadaşımız da ken
disini } kurtaramaıuış, beyhude yöre birtakım li
seler açmıştır. , Bir kısımlarının da nakıs oldu
ğunu burada itiraf etmek zorunda kalmışlar
dır. . ' 

Gönül isterdi ki, nakısları ikmal etsin, ve ken-
I dişi burada prensip olarak ileriye sürmüş ol-
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duğu sözlerle ve icraatında bu -kürsüde bir teza
da düşmesinler. > 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu mevzuda kâfi miktar konuşuldu. .Müza

kerenin kifayetinin oya konulmasını arz ve tek
lif eylerim. 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddenin oya konmasına 

ara; ve teklif ederim. 
Tokad 

Sıtkı Atanç 

BAŞKAN — Baltana tevcih edilecek sualler 
var. 

KASIM KÜFREVİ (Ağrı) - - Efendim, ge
çen sene edebiyat fakültelerinden mezun olan
larla maarif arasında bir anlaşmazlık vardı. 
Bunlara eğitim enstitülerinden mezun olanlarla 
muallim mekteplerinden mezun olanlar tâyin 
bakımından tercih ediliyordu. Şimdi görüyoruz 
ki, münhal yerlere eğitim enstitülerinden çık
mış hocalar tâyin ediliyor, bunlar dışarıda bı
rakılıyorlar. Millî Eğitim Bakanlığının bunlarla 
bir anlaşması vardı, bunu sarahaten öğrenmek 
istiyorum. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun) — Efendim, arzedeyim; Edebiyat 
Fakültesinden bir profesör, 1-2 doçent arkadaş 
geldiler. Bu arkadaşlar Orta Muallim Mektebi 
dediğimiz Gazi Terbiye Enstitüsü ile Çapa 
Enstitüsünün lüzumsuzluğuna kanidirler. Böy
le müesseseler olmasın diyorlar. Bir kere bu 
hususta katiyen anlaşamadık, tamamen aksi ka
naatteyiz. Bunlara, muallim yetiştiren müesse
seler olarak fevkalâde ihtiyaç vardır. Biz, öğ
retmeni mürebbi ve sanatkâr telâkki ediyo
ruz. Her hangi bir mektepten çıkan bir kim
se mutlak - öğretmen olabilir kanaatinde değiliz. 
Biz muallimi bire üç bin veren insan diye telâk
ki ediyoruz. İyi bir öğretmenin elinden geçecek 
3 bin çocuk iyi insanlar olarak ve fakat iyi ha
zırlanmamış bir öğretmenin elinden geçecek 
3000 vatan çocuğu da noksan olarak yetişir. 
Bunun için öğretmen yetiştirirken çok dikkat
li olmak icabeder.. 

Muallim mektepleri kaldırılsın deniyor. Fa-
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külte ile böyle bir anlaşmaya varamadık. Ben 
kendilerine şunu söyledim, «fakülte profesörle
rine, gidiniz, Çapa'daki Terbiye Enstitüsünü 
görünüz, lcabederse bize de kanaatlerinizi bil
diriniz» dedik. Maalesef bunu da yanlış anla
dılar. Üniversite mezunları lise hocası olarak 
büııyemizdedir ve ihtiyaç vukuunda sıraya göre 
peyderpey alınmaktadırlar. Eğitim enstitüle
rinden mezun olanlar ise mevcut ve açılacak 
olan orta okullara öğretmen olmaktadırlar ve 
buna göre yetişmektedirler. Nihayet branşları 
ayrıdır. Yetiştirme tarzları ayrıdır; yaptıkları iş
ler ayrıdır. Bugün tarihten çıkan coğrafyayı dahi 
okutmakta güçlük çekiyor. Ama biz orta okullar 
için tarih, coğrafya ve yurtbilgisini okutabüecek 
bir tip öğretmen yetiştirmekteyiz. Bu itibarla 
bunları ayrı ayrı mütalâa etmek lâzımgelir. 
Muhtelif şubelerden çıkan arkadaşları sıraya 
koyduk. Sıraları gelince tarih, edebiyat, felsefe 
coğrafya, matematik, hangi branştan ise vazi
feye davet edilmektedirler. Bu itibarla enstitü 
mezunlarının fakülte mezunlarına tercih edil
mesi bahis mevzuu değildir". 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Sayın Ba
kan dediler ki, tarih ve coğrafya hocaları bu
gün hakikaten fazla miktardadır. Diğer taraf
tan demin de arzettiğim gibi, bu memlekette 
korunacak büyük mikyasta abidatımız mevcut
tur ve birçok müzeler ve bu mahiyetteki yerle
rimiz biraz, da kendi haline terkedilmiş bulun
maktadır. Acaba bu fazla hocaları bu müzeleri 
idare edenlerin yanına vermek suretiyle, bu sı
rada hem onların korunması, tetkik edilmesi 
hem de burada, bu şekilde yetişmiş bilgili ar
kadaşların müspet bir sahada çalışmaları temin 
edilemez mi?. Bu hususta ne düşünüyorsunuz?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Efendim; bu müzelerde, üniver
siteden, bilhassa Tarih Coğrafya şubesinden çı
kan bir kısım arkadaşların vazife aldığını 
biliyorum. Ama bu müesseselerden her çıkanı 
da buraya almanın imkânsızlığını takdir buyu
rursunuz. Bu bir kadro işidir. İmkân ve fırsat 
buldukça bu fakültelerden mezun arkadaşları 
buralarda çalıştırmak arzusundayız. 

MECİT BUMİN (Çoruh) — Bütün liseleri
mizde öğretmen kadroları tamamdır. Liselerde, 
ortaokullarda kanuni ders saatlerinden aşağı 
ders veren öğretmen var mı, varsa bunların 
miktarı ne kadar?. 



MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Devamla) —• Arkadaşlar; lise ve orta okullar
dan kanuni olan 15 - 18 saatten daha az ders 
okutan hoca sayış; çok azalmıştır. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Aded, 
aded... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERÎ 
(Devamla) — Bahadır Bey, şimdi aded hatırım
da yok. Tetkik eder cevap veririm müsaade bu
yurun. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) —. Benim 
Başkanlıktan bir ricam var. 

Sual cevap da bir nevi müzakeredir. Bina
enaleyh müzakerenin kifayetine ait takrir veri
lince artık suallerin sonu alımncıya kadar bek
lemek doğru değildir. Kifayeti müzakere he-
pisine şâmildir. Bunun reye konulması icabeder. 

BAŞKAN — Bakan kürsüdedir. Suallere ce
vap vermektedir. Kürsüden indirip kifayeti re
ye koyamam. (O da doğru sesleri) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun) — Ben sualler için kürsüde bulunu
yorum. 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Sualle
rin ardı arkası gelmez. 

BAŞKAN—-Arkadaşımız, suallerin ardı ar
kası kesilmez, kifayet takririnin suallere de şâ
mil olması icabeder diyorlar. iHeyeti Âliyeniz 
gündeme ve müzakerata hâkimdir, Bakan ' ko
nuştuktan sonra bir millet vekilinin de konuş
ması, (Son söz milletvekilinindir)'kaidesinin ica
bıdır. Şimdi bir milletvekiline' söz verecek ve 
ondan sonra kifayet takririni oya koyacağım. 
Vereceğiniz karar, hem müzakerata, hem de su
allere raci olacaktır. Buyurun Abbas Gigin. 

ABBAS GİGİN (Çoruh) — Muhterem arka
daşlarım, mevzuun ehemmiyeti dolayısiyle kî-' ; 
fayeti müzakere önergesiyle müzakerelerin in
kıtaa uğratılması doğru değildir. Biz, bilhassa 
Şarklı milletvekilleri olarak... 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara.) •— 
Şarklı milletvekilleri ne demek? 

ABBAS GÎGİN (Devamla) — Mahrumiyet 
mıntakasmdan gelmiş milletvekilleri diyeyim. 
Mahrumiyet mıntakasmdan gelmiş bir milletve
kili olarak ve 40 sene Rus esareti görmüş mem
leket evlâtları olarak çekmiş olduğumuz üzün
tü ve ıstırapları dile getirip konuşmak, konuş
mak isterdim. Maateessüf zaman çok az. 

Arkadaşlarım, vilâyet merkezinde bir orta 
okulumuz vardır. Bunun bütün tedrisat mal
zemesi mevcut bulunmaktadır. Lise için tek 
eksiğimiz muallimdir. Muallim kadrosu iste
mekteyiz. İlk sene birinci sınıf için, ikinci se
ne ikinci sınıf için, üçüncü sene de üçüncü sınıf 
için olmak üzere yaptığımız ricalar maateessüf 
is'af görmemiştir. Dört orta okunun besîiyeceği 
bir lise ihtiyacı karşısındayız. Yanıbaşıımzda, 
Rize'de bir lise açılmıştır. Bunların iki ortaoku
lu var, buna rağmen lise açılmıştır. Şayet açıla
cak liseler için bu veçhile tarafgir karar ye 
tatbikat bu hal yaşaııaeaksa bu, kimseyi tatmin 
etmiyecektir. Bunların prensibe tebaan kül ha
linde ele alınması lâzım olduğu kanaatindeyim. 

Bendenizin Millî Eğitim Bakanından ricam, 
bu mühim mevzuu halledecek şekilde kadro ve 
programlarla gelmiş olmalarıdır. Artık bu dâva
yı Bakanlık arzularından koparıp istiklâliye-
tine kavuşturalım. . , 

MUHİT TÜMERKAN (Sinop) — Kifayeti 
müzakere takriri, bir mevzu konuşulurken, ko
nuşulan cihetlerin yeniden izahına ihtiyaç ol
madığı herkesçe anlaşılmıştır demektir. Sual
den, benim anladığım mâna ise, «Anlaşılmayan 
bir cihet vardır ki, bunu Bakan cevaplandırsın» 
demektir. Onun için kifayeti müzakerenin suale 
şümulü olamaz, 

BAŞKAN — Bahadır Dülger arkadaşımız 
konuştuktan sonra, kifayeti müzakere teklifi
ni okutacağım, karar Heyeti Celilenindir , He
yet ne karar verirse o mutadır. 

Bahadır Dülger, buyurun. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Arka

daşlar, ben biraz evvel şu saflardan (bir •sual 
şeklinde konuşmuş olan arkadaşımın sözlerini 
tekrar etmek için söz almıştım. 'O da şudur : 
Kifayeti müzakere demek, muayyen bir konu 
vardır, o .konunun leh ve aleyhinde mütalâa
lar dermeyan edilir. Bir karar almak sırası gel
diği zaman ise herkes müspet, menfi kanaatle
rini izhar etlmiş olur, Meclis de tenevvür etmiş 
olur. Binaenaleyh ancalk o zaman kifayeti mü
zakere '' takriri1 verilebilir. Halbuki' şu andaki 
ikonuşmâ'lar 'gösteriyor iki, sual demek, henüz 
ortaya yeni mevzular atılması idemeiktir. Tat
min edilmemiş kimselerin muhtelif mevzuların, 
muhtelif cephelerin tetkik edilmemiş olduğuna 
delâlet eden tezahürleri' demektir. O halde ki
fayeti müzakere takririnin suallere fümulü ol-
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maniası lâznnıgelir, kele lise ve ortaokul mev
zuu memleketin (bütün sınıflarını alâkadar eden 
Ibir meseledir. Binaenaleyh mesele tavazzuh et
memiştir, kifayeti müzakere takririnin redde
dilmesini talebederinı. • 

BAŞKAN — Kifayeti (müzakere takrirlerini 
oyunuza arzecliyorum. Kalbu'l edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

418 nei bölümü oyunuza iarzediyorum. Ka-
'bul edenler... Etnıiyenler... Kaibul edilmiştir. 

B.. '.Lira 
419 Yüksek ticaret ve teknik okul- • 

lan ile diğer meslek okulları
nın genel giderleri 5 376 322 

BAŞKAN — Vasfı Mahir (KocaMrk. ' *' 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 

— Arkadaşlar; Memleketimizde bir teknik öğ
retim -meselesi- el'an mevcuttur. Memleketimi
zin birçok yerlerinde teknik öğretimi müessese
leri içinde en verimli olanı kız ve erkek sanat 
enstitüleridir. Hele erkek sanat enstitülerinin 
durumu (hakikaten tetkika değer. Nitekim Ma
arif bütçesini tetkik eden Bütçe Komisyonu bıı-
ırnu, ehemmiyetle raporunda kaydetmiştir. 

Bugün erkek sanat enstitülerini1 dışarıdan 
seyrederseniz ve içine girip (gezerseniz, yüksek 
tesisler, atelyeler, işlîycn motorlar ve daha bir
çok şeyler» görebilirsiniz; fakat bir de memle
ketten ne aldıklarını ve memlekete ne verdik
lerini hesap ederseniz netice korkunçtur. Mem
leketimizdeki erkek sanat enstitüleri sanki 
Fransa'ya, Belçika'ya yakışacak bir şekilde 

;. bazı yüksek hususi müesseselere1, fabrikalara 
memur yetiştirmek üzere kurulmuş (gibidir. Bu
nun yanında memleketin içinde Ibugün mahallî 
sanayi vardır ki çanaktan, çömlekten tutunuz 
da en yüksek sayılabilecek ımillî ihtiyaçları tat
min leden şeyler çıraklıktan yetişmiş vatandaş
lar tarafından yapılmaktadır. Yüksek sanat • 
enstitülerinin bulunduğu yerde bu mahallî sa
natkârlar ayrıca çalışmaktadır. Bunlar îbu su
retle hayatlarını kazanmakta, memlekete ve
rimli olmakta ve memleket ihtiyacına yarıyan 
şeyler yapmaktadırlar. Buna mukabil sanat 
enstitülerinden yetiden gençler memur olmakta
dırlar. Bu muazzam enstitülerle iptidai şekilde 
yaşıyan millî sanayi arasında küçük bir: irtibat 
bile yoktur. Şüphesiz ki bu tesisler memlekete 
lüzumludur, fakat (bunlann teşkilâtında şuur- i 
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lu bir vşey yapılmış değildir. Bunların bugünkü 
memleket gerçeklerine ıgöre ayarlanması ve 
(memleket milyonlarının buna göre harcanması 
lâzımdır. (Alkışlar). 

MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım, hakikaten memlekette birçok sa
nat enstitülerimiz vardır. Fakat bunlar memle
ket ihtiyacına göre kurulmuş müesseseler değil
dir. Sanat okullarının adedi artırılırken, bunla
rın memleket sanayiine muvazi olarak açılma
ları icabeder. Eskiden birçok politik mülâhaza
larla şurada burada, atelyesi, makinesi, öğret
meni olmıyan ve tamamiyle bir sanat enstitüsü
nün ihtiyaçlannı içerisinde cemetmiyen birçok 
okullarla memleketimiz doldurulmuştur. Haki
katen bu memlekette sanat okuluna ihtiyaç var
dır, fakat bu sanat okullarının öğretmen, atel-
ye, makine ihtiyaçlarının tam mânasiyle karşı
lanarak kurulması icabeder. 

Bilmiyorum Bakanlık ne düşünüyor? Ben 
şahsan şuna kaniim: Bugün adedi seksene, yü
ze varan sanat okulunun birçoklarını bir mer
kezde teksif etmek, bilhassa bu merkezlerin sa
nayi mmtakaları olmasını nazarı itibara almak 
ve bu suretle sanat mekteplerinden çıkanların 
iyi kalitede yetişmiş olmasını derpiş etmek lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleket iktisadi ha
yatında büyük rolü olan teknisiyenlerin, mü
hendislerin, bilhassa menşe, itibariyle sanat oku
lu kanalından yetişmesinin memleketin ameli 
hayatında, millî ekonomisinde daha iyi netice
ler doğuracağı kanaatindeyim. Takdir edersiniz; 
Avrupa'da bir mühendisin ameli çalışması için 
atelyeler, fabrikalar vardır. Fakat bizim mem
leketimizde bir lise mezununun yüksek mühen
dis olabilmesi için ameli sahalarda, fabrikalar
da çalışmasına imkân yoktur. İşte nasıl ki yük
sek mühendis, mühendis olabilmek için 
liseyi bitiren gençlere bir hak veri
yorlarsa sanat enstitüsü mezunlarına da 
bu hakların tanınması lüzumludur. Şim
diye kadar tatbik edilen usuller de tamamiy
le antidemokratiktir. Hattâ şunu da arzetmek 
isterim, öyle zamanlar olmuştur ki ; bu okullar
da en lüzumlu olan lisan, matamatik dersi gibi 
müspet dersler kaldırılmış, bunların yerine lü
zumsuz olan bâzı dersler konmuş veya hiç 
konmamıştır. , -

Arkadaşlar bundan maksat ve gaye bu okul-

— 965 — 
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kırdan çıkan gençlerimizin daha yüksek okıüla- I 
ra devam edememesi için imtihan vermemesini 
temindir. Hepiniz takdir edersiniz ki ; sanat 
okullarından-yetişen yüksek tahsilini bu yoldan 
yapan bir insanın millî ekonomimizde yarata
cağı fayda ile liselerden yetişip bu kanaldan 
yüksek tahsil yapan teknisiyenlerin, mühendis
lerin millî ekonomimizde yarattığı fayda muka
yese edilirse, muhakkak ki ; birinciler ikinciler
den çok daha faydalıdır. Bu bakımdan rica edi
yorum, bilhassa bu gençler için saha göstersin- ı 
ler, mühendis olabilmelerini temin için sanat 
okulları derslerinde yeniden bir revizyon yap
sınlar. Bunun çok doğru olacağı kanaatindeyim. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
MUSTAFA. REŞİT TARAKÇIOÖLU (Trab

zon) — Arkadaşlar; Cumhuriyet devri maarifi
nin en feyizli kısmı şüphesiz ki, bu teknik okul
lardır. Kız, erkek, memleket evlâdının kendi 
istida/t ve kabiliyetlerine göre sanata sevkedil-
meleri, öteden beri emelimizdi. Bugün bunları 
görmekle bahtiyarlık duyuyoruz. Yalnız bu 
çocuklar, tahsillerini ikmal ettikten sonra ser
mayeleri yoktur ki, bir atelyc ve saire açarak 
sanatlarım işliyebilsinler. Bunlara bir müteda-

, vil sermaye verilmesi lâzımdır. Çünkü bu arka
daşlar kendi şahsi teşebbüsleriyle iş göremiyor
lar. Bu, bir. • 

İkincisi; arkadaşlar sanat okullarından çı
kan gençlerimiz yalnız sanat bilen adamlar de
ğil, aynı zamanda umumi,bilgiyle mücehhez in
sanlardır. Bunların memlekette işsiz kalmaları 
kendiliğinden içtimai bir mesele ortaya çıkarır. 
Buna meydan vermemek için de her hangi bir 
yerde sanat okulu açılırken, iş adamlariyle, 
fabrikatörlerle görüşerek, açılacak sanat şube
si cinsini, elektrik şubesi mi, demirci şubesi mi, 
tesviyeci şubesi mi., tesbit edip ona göre açmalı, 
talebe adedi de ona göre alınmalıdır. Bu iş Bel
çika'da tam anlattığım gibi cereyan etmektedir. 
Bu suretle, okuldan çıkan çocuğun, yeri ma
lûmdur, gider, orada çalışır, işsiz, güçsüz kal
maz. 

Bir noktaya, daha temas etmek isterim. Biz 
de artık ziraat sanatları da inkişafa başlamıştır. 
Bizim sanat okullarımızın zirai sanat şubelerini 
de ihtiva, ötmesine ihtiyaç hâsıl olmuştur. Bil
miyorum ; Millî Eğitim Bakanlığının bu husus-
da bir tasavvuru var mıdır? Zirai sanatların 
sanat okullarımıza konması, memleketimiz için | 
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hayati şubelerin meydana gelmesi demektir. Bu
nu da temenni ediyorum. 

HASAN ALÎ VURAL (Çorum) —Muhterem 
arkadaşlarımız, erkek sanat okullarının duru
mundan kâfi miktarda bahsettiler. Ben de kız 
sanat okullarının vaziyetine temas edeceğim: 

Arkadaşlar; vilâyetlerde açılan kız sanat 
okulları umumiyet itibariyle o il çevresinde bü
yük bir rağbet kazanmakta ve bütün çocuklar 
oralarda okumak istedikleri halde, şunu esefle 
kaydedeyim ki, bu çocuklar malî kudretleri mü
sait olmadığından okullara devam edemeuıekte-
direr. 

Millî Eğitim Bakanımızdan muhtelif zaman
larda istirhamda bulundum. Kendi ilimizdeki, 
Çorum 'daki Kız Sanat Enstitüsüne çocuklar de
vam 'etmemekte, edememektedir. Yalnız bunun 
fakrühaldeıı ileri geldiğini ve mektebin temrin 
malzemesini temin edememesinden doğduğunu 
şifahi olarak arzetmiştim. Şimdi bu kürsüden 
de arzediyorum. • 

Çorum'da olduğu gibi, diğer illerde de bu 
ıstırap mevcuttur. Kızlarımızın okumaları ha
kikaten şarttır. Enstitülerden mezun olması, ge
rek yetiştirecekleri çocuklar bakımından, gerekse 
bir ailenin ihtiyaçlarını yerine getirme bakımın
dan mühim bir zaruret teşkil etmektedir. 

Benim ricam; kız sanat enstitülerinde tem
rin vasıtası bakımından fakir ailelerin çocukla
rının da okumaları için bir tahsisat konulması, 
bu mümkün olmadığı takdirde hiç değilse güm
rüklerde yakalanan birçok eşyaların, bu fakir 
çocuklara tevzi edilmesidir. 

REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, benden evvel konuşan muhterem 
hatipleri dinledikten sonra vardığım kanaat şu
dur: 

Biz, ne yapacağımızı bilmeden ve nasıl işliye-
ceğini hesaplamadan bir takım müesseseler mey
dana getirmişiz. Şimdi bunun verdiği kâzip ne
ticeler karşısında «Aman Yarabbi... Ne yapaca
ğız.» diye hepimiz düşünmekteyiz. «Aman şu 
mektebe biraz para, şu kız enstitüsüne biraz ku
maş, filân yere muallim, şuraya bina!» diye rica 
etmekle ve bakanı sıkıştırmakla meşgulüz. 

Bütçe Komisyonunda Doğu Üniversitesi için 
arzettiklerimi burada da arzetmek zaruretini 
duyuyorum: ; 

Arkadaşlar,, mektep bir yaşıtadır^ bir gaye 
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değ-İldir. Her şey gibi bir mektep, bir üniversite 
kurulurken düşünülür ve dörtbaşi mamur bir 
aide kurulur. 

Meselâ bir memleketin dört köşesinde teknik 
okullar kurduk. Bunları açarken tamamiyle kop
ya ederek açtık. 

Şimdi Reşit Beyin dediği gibi, Belçika'da 
böyledir, bizde de böyle olacak, Fransa'da böyle
dir, bizde de böyle olacak, diye boyuna açmışız. 
Ama, bu mekteplerden çıkan çocukların sefa
leti, hattâ otobüslerde biletçilik yapmasını gö
rünce ne yapacağımızı şaşırmış bulunuyoruz. 

O halde, tekrar arşedeyim: Bütün bu mües
seseleri yeni ilâvelerle teçhiz etmektense neye 
yarıyacağını esaslı şekilde düşünüp ona göre ha
reket etmek lâzım. Teşkilât Kanunu üzerinde bir 
daha durmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar; şunu arzetmek istiyo
rum: Teknik mektepler meselesi Türkiye'yi aşa
ğılık duygusundan kurtarmak içindir. Gayesi, 
Türk sanayiini kalkındırmak meselesi değildir. 
Dikkat buyuruyor musunuz? Bunlar ele alınırken, 
vaktiyle .Türkryc'yi bir nevi sanayileştirecek 
müesseseler gibi ele alınmıştır. Nerede kaldı tek
nik üniversite o lıalde, müesseselerin kendi hac-
mnıa, esas fikirlerine irca edilmesini Tevfik llcri'-
den beklemekteyim. Hakikaten, dahame halinde 
bulunan, bu kocaman teşkilâtı, nasıl umum mü
dürlük haline indirmişlerse, daha mütekâmil bir 
Türkiye'nin bünyesine uyar şekli meşhur t oşkılat 
kanununda bu esasla ele alınmasını bir daha te
menni ederini. (Alkışlar). 

BAŞKAN — 419 ncu bölümü oyunuza arzc-
diyorum. Kabul edenler... Etm iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
420 Köy enstitülerinin genel gider

leri ve enstitü mezunu köy öğ
retmenleri ile ilgili giderler 8 070 000 

BAŞKAN — Buyurun Yasfi Mahir Buy. 
VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane* 

— Efendim, bu maddede köy enstitüleri hakkın
da birkaç kelime söylemek münasiptir. 

Bu hususta Yüksek Heyetinize şunu arzetmek 
isterim ki, köy enstitüleri açıldığı o günden bu gü
ne kadar hiçbir zaman iyi olmamıştır. (Bravo ses
leri). Zaman 'zaman daha kötü devirler olmuştur. 
buna nispetle daha iyi olduğu devirler de olmuş
tur; fakat hiçbir zaman hiçbir bakımdan tama-
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I nıîyle iyi olmamıştır: İktisadi bakımdan iyi olınd-
j iniştir, sosyal bakımdan iyi olmamıştır, pedegojik 
) bakımdan iyi olmamıştır, politik bakımdan iyi ol-
[ mamıştır, bütçe bakımından cvleviyetle iyi olma

mıştır. En korkuncu bütçe bakımıdır! 
Aziz arkadaşlar; köy enstitüleri açıldığı za

man adı köy enstitüsü olmakla beraber bünyesi 
maddetem öğretmen okulu idi, yani köy öğretmeni 
yetiştirmek için açılmıştı. Bir öğretmen bir okul
dan mezun olur, bir okul binası yapılır. Köy eıısti • 
tüsü. mezunu, köy öğretmeni, bir kasabadan, bir 
büyük şehirden mezun olur şeklinde teşkilât ya
pılmıştır. Bir mektep yerine koca. bir kasaba kon
muştur. Mektep binalarından daha çok, öğretmen 
ve müdür .evleriyle, demircilik atölyesi, maran
goz atelyesi, tesviye atelyesi, zirai sahaları, vel
hasıl ihtiyaçtan çok fazla, lüzumsuz addedilecek 
mektep teşkilâtı ile muazzam bir sahadır. Kam
yonları, jîpleri, oda kadar, radyolariyle teşkilât
landırılmış bir şeydir. 

Bütün bunlara mukabil köy enstitülerinde ye
tişen çocuklar üç ranzâh yerlerde yatarlar ve içe
cek su bulamazlar. Bunlardan daha fazla bah
setmenin burası yeri değildir. Yalnız şunu arzet
mek isterim ki, bütçe bakımından ve maarif bakı
mından köy enstitüleri hiçbir zaman iyi ve verimli 
olamamışlardır. Bütçe rakamları da bunu gös
termektedir, om tane öğretmen okulu için 800 kü
sur bin lira verildiği halde bunun iki misli olan 
20 köy enstitüsü için 7 milyon küsur lira ayrıl
mış bulunmaktadır. Gerçi bunun bâzı farkları 
yok değildir, ama köy enstitülerinin de tadile ih
tiyacı zaruridir. Bunlar öğretmen okulu duru
muna hükmen ve-manen girmiş bulunmaktadır. 
Millî Eğitim Bakanımız da bunu tebşir etmiştir, 
memleket namına şayanı memnuniyettir; fakat 
bugün tam mânasiyle öğretmen okulu durumunda 
değildir. 

Öğretmen okuluyla ilgisi olmıyan birçok ders-
j lerî, çocukları ezecek kadar ağır mesaiyi ihtiva 

eden bu mekteplerin bir an evvel köy öğretmen 
okulu haline gelmesi hem maarif ve memleket hem 
de bütçe bakımından zaruridir arkadaşlar. 
(Alkışlar). '• 

BAŞKAN — Abbas Gigin. 
ABBAS GİGİN (Çoruh) — Muhterem arka

daşlar, bu bahiste benim - konuşmak istediğim 
hususlar daha ziyade dünün, üzüntülerinden 
mülhem olmak Mzımgelir. Fakat o tarafa da 

I fazla temas etmek istemiyorum. Zira bugün Millî 

— m 
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Eğitim Bakanlığı bu mevzuu lâyıkı veçhile ele 1 
almıştır. Mevcut aksaklıkları düzeltmiş, içimiz
deki üzüntüleri 'gidermiş bulunmaktadır. Müs
takbel gelişmeler hususunda, da çok ümit bes
lemekteyiz. 

Yalnız bu vesile ile, eskiden işlenenler hak
kında kanaatlerini müdafaa , sadedinde beyan
ları, sırasında düştükleri hatanın sadece kendi 
seviyelerinin ifadesi olduğunu söylemekle Avni 
Doğan Beye cevap arzetmiş olmak istiyorum. 

: AVNİ DOĞAN (Yozgad),—,Söz;istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar,, .dün bu arkadaşımız 

çok ağır bir ithamda bulundu, bu ithamı.••Mec
lisi Âli tasvip etmedi ve ben bu itham •üzerine 
arkadaşımıza lâyık olduğu cevabı da vermedim, 
sadece «her kes, seviyesine göre konuşur» dedim. 
Bundan eğer alınmaları kendi seviyelerinin 
aşağı bulunmasındansa kendilerinin bu •düşünce
lerine benim ilâve edecek bir şeyim yoktur. 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. / 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, çok kıymetli maarifçi arkadaş
larımız bunun üzerinde uzun. uzun konuştular. 
Ben bir iki noktaya temas edeceğim.. Gözümle 
şahit oldum, ve bizzat tesbit ettim. Bizim 
kendi vilâyetimizde bhv Savaştepe 'Köy Sanat 
Okulu vardır. Bunun 400 dönüm arazisi vardır. 
Burada ziraat yapılır. 130 koyunu vardır, 20 -
25 sığırı vardır. Bunlar acaba niçin kullanılır? 
Sütleri ne oluyor? Tetkik ettim; bir kişi gör
düm, yalnız sirke mütehassısı imiş. Senede üç 
beş def a sirke, yapılmasını gösterecek, bir sene 
maaş alacak. 10 - 12 ziraat memuru vardır. 400 
dönüm arazisi vardır. Bu acıklı bir şeydir. Ba
kandan rica ederim, hassasiyetle üzerinde dur
sunlar, bu israfları durdursunlar. 400 dönüm 
arazi üzerinde orak makinesi, ziraat makinesi 
var."" Hayvanlarının yemini bile dışardan'alır
lar. 800 talebesi vardır. 36 öğretmeni vardır. 
Öte taraftan diğer bir köyde 120 talebeye bir öğ
retmen vardır. 80-90 personel vardır. Bunlar tale
be yetiştirmekten ziyade adam beslemek için i 
açılmıştır. .Bunlar günahtır, çok masraf oluyor. 
7 bin "dönüm arazi, ziraat mektebi mi, sanat mek
tebi mi? Bu arazi tatbikat için lazımsa 50 dö
nüm, 100 dönüm ayırsınlar, fazlasını topraksız 
halka veyahut da göçmenlere versinler. 

ıSrmra .hepsinde koyun, sığır İhıma benzer | 
ıhayv^aılar da var. Bunlardan: ne istifade e di- I 
liyor? ' |: 
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Bir de Tokad'm, Sivas'ın yine 'böyle bir 

çiftliği var. İsmi Yıldızeli'dir. Bunlar hayvan
larını Çamlıibel'de yayarlar. Burada da birçok 
suiistimaller, j iplerle 'gezmeler. Bunlara bir 
nihayet verilmesi. 

Bir de Beden Terlbiyesi 'öğretmenleri; bun
lar arkadaşlar, haftada 18-1.2 saat vazife .görü
yorlar. Bir kazadaki ortaokulda 22' lıoea var. 
Evvelce burada yalnız 'bir rüştiye hocası vardı. 
Onun yetiştirdiği talebeleri şimdi (bu 22 öğret-' 
men yetiştiremiyor. O seviyeyi de bulmuyor. 
Yani az hoca, kıymetli, kudretli 'ho'ca yetiştiril
mesini rica ederim. 

Bâzı ortaokul -ve liselerde talebe mevcudu
nun, 'hocalar kadar olduğuna şahit olmaktayız. 

BAŞKAN — 'Bölüm üzerinde konuşuyoruz, 
•beş dakikalık konuşma müddetiniz bitti. 

ALÎ .FAHRÎ İŞERİ i (Devanda) — Köy ens
titüleri üzerinde Sayın Bakanın hassasiyetle 
durmasını rica ederimi. 

. REMZİ OĞUZ ARİK (Seyhan) — Muhte
rem aiilkadaş'laır, köy enstitüleri (bölümü müna
sebetiyle, burada söz almanın ağırlığım duymı-
yacalk âdânı değilim. 'Eğer Ibu enstitüler hepi
miz tarafından yakasından yakalanıp yerden 
yere çalınan: Ibir müessese olmasaydı, 'buraya ge
lip konuşmak niyetinde değildim. 

Arkadaşlar; millet demek, devam eden ce
miyet demektir. Bu mil'et hayatında her.ku-
•rııln, her müesseseyi tepeden tırnağa kadar 
kaldıracak yok edeceksek; millet hayatı kal- • 
in az. İşte ibu her şeyi ortadan kaldırmak sevda
sından vazgeçmeliyiz. Eğer,' ;bu müesseselere 
mâlik olmak İsrarında isek, evvelâ Ibiı köy ensti
tüleri hasıl kurulmustur, onu 'görelim: 

Köy enstitüleri nasıl kurulmuştu? Köy ensti
tüleri, sabrederseniz şunu arzedeeeğim ki, klâ
sik ıbir şekilde, şehir çocuğunun (köye gitmeme
sinin: ve köyü ele almamasının 'aksülâmeli ola
rak .kurulmuştu: O köylün içinde sadece (ebcet, 
hev.vez, hoddi) rejiminin devamından başka bir 
şey öğretmiyen; 'gündüz 1-2 saatte öğrendiği
ni, dışarının tesiri altında ertesi ıgün kaylbettigi 
için sene sonunda eırıl çıplak 'kafa ile ortaya 
çıktığı görülen köy yolcuğunu, ıbu elîm durum-
dan kurtarmak üzere ele alınmış ıbir mevzudu. 
Kim ele almış olursa olsun .Türkiye Cumhuri
yeti neslinin, çjocılklarını yetiştirmek İçin ele • 
alınmıştır. İster Reşit Galip merhum, , ister ;*;: 
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ıSaffetArılkan; merhum, isterse onlarla beraber 
çalışan arkadaşlar ele almış olsunlar; Türk köy
lüsünü ele alan kafayı hürmetle anmak' mecbu
riyetindeyim. (Gürültüler). Arkadaşlar müsa
vide buyurun, sözümü keymeyi'tı; skin kadar bu 
meseleyi Ibeıı de anlıyorum. 

Köy enstitülerini böylece ele alan insanlar, 
o şekilde bir müessese meydana getirmek iste
mişlerdi ki hakikaten derdimize deva olsun isti
yorlardı. Köyün iğinde bir hareket meydana 
getirsinler, köyü dalgın vaziyetinden çıkarıp 
yirminci asrın seviyelerine koysunlar. Bu isin 
kuruluşunda, dün burada konuşan, idealist ola
rak alkışladığınız Reşat vardı. Bu nâçizin dahi 
emeği .vardır. Hapisle, elemle dolu hayatımız 
meydandadır. İşte muhterem arkadaşlar, böyle 
bir mazi ile, hüsnü niyetle kurulan köyün için
de dikilen âbide yalnız bu âbide değil, başka 
müesseselerimiz de, işte Ankara Üniversitesi; 
onlar da bir zaman solcuların ellerine geçmedi-
mi? Tesirleri altına girmedi mi? Muayyen bir 
rejimin 1943, 1944 ü idare edenlerin kafa buh
ranı,: korku buhranı neticesinde, demin de. ar-
zettiğim gibi, sol âleme bir nevi . tâviz verme 
mânasında bu müesseseler solcuların eline tes
lim edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı.' 
REMZİ OĞUZ ARIK (Devamla) — Pek âlâ. 

Arkadaşlarım müsaade ederlerse bu bahsi biti
reyim....(Devam devam .sesleri) 

Arkadaşlarım, işte bu korku neticesidir ki, 
köy enstitüleri solcuların eline geçti ve bu gü
zel âbide zihniyet bakımından çığırından çıka
rıldı. Binaenaleyh onu elimize aldığımız zaman, 
Tevfik İleri'nin yaptığı gibi, o çığırından çıkan 
müesseseyi yerine getirmek lâzımdı. Fakat mü
balâğa yapmıyalmı, ifrata kaçmıyalım. Köy ens
titüleri köy muallim mektebidir. Bana öyle ge
liyor k i ; bugün Türk köylüsü realitesini unu
tarak, şehirde yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızı 
orada.vazife .görebilir kanaatindeyiz. Halbuki 
realite bunun aksini göstermiştir, gösterecek
tir ve yeniden değiştirmek zorunda kalacaksı
nız. Yani; bugünkü şartlar içinde, köy için ay
rı bir muallim tipine muhtacız. 

İkincisi; arkadaşlar, köy enstitüleri hakika
ten muazzam bir âbide idi, fakat bugünkü hali 
ele alınmadıkça... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. (Devam, 
devam sesleri) , 
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Efendim; mümkün değil, karar var. 
Buyurun, Abbas Gigin; yalnız Abbas Bey, 

eğer bölüm için konuşacaksanız söz veririm, mü-
cavebe için ise, söz vermem. 

ABBAS GİGİN (Çoruh) — Bölüm hakkında 
arzedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul etmek lâzım
dır ki, bugün, yaşadığımız cemiyetin içinde za
man, zaman, gerek gözlerimize, gerekse kulakla-, 
rımıza çarpan üzüntülere, yaşamakta olduğumuz 
içtimai hayatın bünyemiz üzerinde .yaptığı tesi
rin farklı .zamanlarında tezahürünü gösteren bu 
ıstıraplara hepiniz benden daha iyi âşinâsınız. 
Yani demek istiyorum ki, Üzüntülü bir maziyi, 
birlikte yaşadık. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bölümlerle ilgisi yoktur, Abbas 
Bey! 

(Gürültüler, bölüm hakkında konuş sesleri), 
ABBAS GİGİN (Devamla) — Bölümle ilgi-. 

lidir, bu başlangıç, bizi bölüme ve bölüm hak
kındaki izahlarımızın iyi anlaşılmasına göıtüre-
cektir. 

BAŞKAN — Bölümün muhtevası sarihtir, 
efendim. 

ABBAS GİGİN (Devamla.) — Bütün bunlar
la demek istiyorum ki, sabık, değişmiş mazi de
nilen bir devirdeki zihniyetle dinî akidelerin 
hırpalandığı, lâikliğin tahrif edildiği, mektep 
ve yuvada vahdet duygularının yok edildiği bir 
devri yaşadık. Böylece, inançlarımız temelinden 
sarsılmış ve ortaya bugün ruhsuz diyebileceğimiz 
bir cemiyet, bir topluluk vücut... . ' . - , . , • 

BAŞKAN — Girizgâhın bölümle alâkası yok
tur, ikinci defadır ki, sadede davet ediyorum, 
aksi takdirde sözünüzü keseceğim... 

ABBAS GİGİN (Devamla),— Bugün bu 
kürsüde, hattâ birbirimize çok hürmetkar, bir 
lisan kullanmak suretiyle mütekabil saygıyı 
esas tutmaklığımız mânasında konuşmaklığımız 
hususunu dahi bizden uzak tutan .... (Gürültü
ler, bölümle alâkası yok sesleri). Avni Doğan 
Beyin ... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum. 
Söz Bahadır Dülger'indir. 
ABBAS GİGİN (Devamla) — Avni Doğan 

Beyin sözünü iade ediyorum. 
BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) - ^ E f e n 

dimi; köy enstitüleri /.mevzuu bahis edildiği za-
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man sol temayülün eline geçmiş, bu fikir ile iş
lenmiş, bu fikrin memlekete yayılması için bir 
vasıta olarak kullanılmış olması daima birinci 
plana alınan, ve ekseriyetle Türk milliyetçiliği 
edebiyatına mevzu olarak kullanılan bir hal ik
tisap etmiştir. Ve edebiyat çerçevesi altında bi
zatihi büyük bir ihtiyaca tekabül eden bu mü
esseselerin hırpalanması âdet haline gelmiştir. 

Bu def aki müzakerelerde eski itiyatların te
zahürünü görüyorum. Marifet vaktiyle sol te-
mayüllü fikirlerin eline geçmiş olduğu için 
dejenere olmak istidadım göstermiş olan bu mües
seseyi kötülemek; buna verilen tahsisatı atmak de
ğildir. Asıl büyük esas, fikir esası, o müesseseden 
sol fikri tamamiyle temizledikten sonra o müesse

senin bünyesini halile muhafaza ederek Türk köyü
nün hizmetine koymaktır. Bu meselede sol fik
rin bir zaman bünye içinde çalışmış olması as
la bizi şaşırtmamalıdır, bize istikamet değiştirt-
memelidir. Şehirden köye giden öğretmenin 
köyde muvaffak olmadığı tezahür etmiş bir ha
kikattir. Köy okulu için hususi surette yetişti
rilmiş; hususi bünyeye, hususi çalışma, tarzına 
sahip öğretmene muhtaç olduğumuz, hakikati
nin üzerine iğilmek zamanı gelmiştir. Bu iti
barla köy enstitülerini şehirlerdeki muallim 
mekteplerinin hüviyetine sokmak da birincisi 
kadar hatalı bir hareket olur. O halde bunların 
tesisteki gayesi ne ise, Türk milliyetçiliği ve 
Türk köylüsünün yükselmesi uğrunda hizmete 
no suretle konulmuşlarsa o suretle bunları yeni
den ihya etmek mecburiyeti vardır. 

Arkadaşlar, şunu söylemek istiyorum. Köy 
enstitüleri kuruldukları zaman solcu fikir tara
fından kurulmuş müesseseler değillerdi. Köy 
enstitüleri yüzde yüz milliyetçi düşünce ile 
İmrulmuş müesseselerdi. Fakat nedense bunlar 
sonradan sol fikre sahip olan kimseler tarafın
dan ele geçirildikleri için onlar bunları kendi 
maksatlarına göre kullandılar. 

Bir kötü fikirden hareket ederek memleke
tin hakikaten nefine kurulmuş olan müessesele
ri hırpalamak doğru olmaz. Onları asıl mak
satlarına, asıl hizmetlerine irca edecek bir yol 
bulunmalıdır. Binaenaleyh ben köy enstitüle
rinin, geçmişinde vâki olmuş olan hâdiselerin 
ele alınması suretiyle bu müesseselerin mütema
di yıpranmasına ve cemiyetin bünyesinde du
mura uğramış, yarın öbür gün sükûta mecbur 
birer müessese halinde mütalâa edilmesine ta-
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raflar değilim. Aksine Köy enstitüleri, Türki
ye 'nin milliyetçi, fikriyle bizim cemiyetimizi, 
bizim partimizi sevk ve idare eden köye yak
laşma fikriyle tevem bir şekilde inkişaf ettiril
meye muhtaç olan müesseselerdir. Millî Eği
tim Bakanlığı bu noktadan hareket etmelidir. 
Bu müesseseler etrafında söylenmiş kötü sözler 
devrinin artık kapanması ve bu müesseselere 
bir inkişaf verilmesi devrinin açılması lâzımdır 
kanaatindeyim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun) — Dün gece de arzettim, bu mevzuda 
kanun gelecektir, Meclise. Burada görüşülecek
tir. Endişe edecek hiçbir şey yoktur. Köy için öğ
retmen yetiştirilmesi mevzuubahis olduğuna göre 
Mîllî Eğitim Bakanlığı nazari, kilise öğretmen ye
tiştirmek için ricat edecek değildir. Mevcudun 
kötü tarafları kaldırılarak, usullere göre .en yeni 
ihtiyaçlara ve usullere göre bu müesseseleri ıslah. 
edecek kanun huzurunuza gelecektir. Bâzı neşri
yatın bizim tutumumuzla hiçbir alâkası olmadı
ğını arzetmek isterim. 

Şehir mekteplerinden çıkan öğretmenlerin 
köyde muvffak olamıyacakları hususunu bir pren 
sip olarak kabul etmenin taraftan değilim. Mual
lim mekteplerinden çıkan birçok idealist öğret 
menlerin köylerde çok muvaffak,oldukları tesbit 
edilmiştir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Remzi Oğuz Arık buyurun. 
REMZİ OĞUZ ARIK (Seyhan) — Arkadaş

lar, sözümü ikmal etmek için evvelâ seyri takip 
edeyim. Deminki sözümde, köy enstitülerinin ha
kikaten çığrmdan çıkan vaziyetini ele aldığım za
man, şu nokta üzerinde dostumun nazarı dik-
kateni rica etmiştim: 

Efendim; bu meselede köy enstitülerinin pra
tik olan tarafını yeni hayatın içine giren tarafım 
mutlak surette ele almak mecburiyetindeyiz. Bu-

| gün, akademik olan lise, pratik bilgileri de veren 
müesseseler haline getirilmek istenilmektedir. Bu 

! günkü âlemde müzik bilmiyen resim çizmesini, 
makîna kullanmasını bilmiyen, fotoğraf çekme
sini beceremiyen, sporla alâkası olmıyan insanlar 
hayata .intibakta güçlük çekmektedirler. Fakat 
biz hâlâ bu durumdayız. Hayatta, ömrümüzün so
nuna kadar işimize yarıyan hususları öğreneceğiz 
çağ ve yer : Mekteptir!. Böyle olduğu halde bunu 
unutmuş vaziyetteyiz. 

Hele memleketi tanıma, hele memleketi gezmo 
I mevzuunda bugünkü tuttuğumuz yol idealden çok 
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uzaktır. Yütoek talısil esnasında, bir profesörün [ 
muayyen ilmî kanaatlarıyplunda bir: kafileyi şu
raya buraya götürmesi memleketi tanmıok değil
dir. Bu meseleyi her şeyden evvel orta ogTotim.de 
ele almak ve halletmek lâzımdır» İşte bu muam
mayı biz köy cnstitüelrî kanalı ile mükemmel ola
rak ele almış bulunmakta idik. Benim arzotmek 
istediğim kötülüklerin müdafaası değidir; arka
daşımı her hangi bîr yanlış yola gitmekten alıkoy
mak idindir. . Milletimizi için iyi olan işlerin, mu
hafazası niyetiyle mâruzâtta bulunduğumu ar-
/etmek isterim. 

Mâruzatmv bu kadardır. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni oku

y o r u z :••: -r "••••.'•, . 

Yüksek Başkanlığa 
Bu bölüm üzerindeki konuşmaların kifayetinin 

oya konulmasını arzederim. 
Çanakkale I 

^î Nusret Kirişcioğlu 

BAŞKAN — Kifayeti müzakereyi kabul eden
ler... Etmiyenler,;. Kabul edilmiştif. 

420 nci bölümü oyunuza arzediyorıun: Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. '- "'"„ Lira 
421 Kütüpancler giderleri . 259 000 

. .BAŞKAN.—. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul- edilmiştir. 

422 Güzel Sanatlar Akademisi ge
nel giderleri . 120 000 
BAŞKAN i - Kabul edenler... 
Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Cumhurbaşkanlığı Flârmonik I 
Orkestrası genel giderleri 20 000 
BAŞICAN — Kabul-edenler... 

; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 
424 İstanbul, Kandilli Rasathanesi 

genel giderleri 60 000 
BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425( Yabancı memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit gi
derleri ' 402 26!) 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon I 
guldak)—Muhterem arkadaşlar, üzerinde du
rulmasını istediğim mesele, Paris'te tahsilde 
olan Türk talebesinin durumudur. Arkadaşla
rımdan birçokları bilirler, Fransa'da yüksek 1 
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tahsil parasızdır; Hükümet yüksek tahsil. ög- "* 
rencilerine birçok yardımlar yapmaktadır. Ez-
cümlo Fransa'da Üniversite sitesinde yerleşmiş 
olan öğrencilere 60 kuruş vermek suretiyle ka
rınlarını doyururlar. Bu üniversite sitesinde,ılıü-
tün memleketlerin pavyonları vardır arkadaşlar. 
Pavyonu olmıyan : tek memleket Türkiye'dir. 
Yeni Asır Gazetesinde okumuştum; bir öğrenci 
yazıyordu : Monako'ya varıncaya kadar bütün 
memleketler pavyon sahibi olduğu halde bizim 
en küçük bir pavyonumuz yoktur. Türk öğren
ciler başka memleketlerin pavyonlarına sığın
mak suretiyle oralardan istifade etmektedirler, 
bu'hususta bir tahsisat konulmamıştır. Fakat 
hiç olmazsa Millî Eğitim Bakanlığının Fran
sa'da tahsilde bulunan 400 küsur Türk öğrenci
sini de himaye etmesi için bir yardım imkânım 
aramasını rica ediyorum. Şimdiye kadar Fran
sa'da dağınık bir vaziyette çalışan ve her birer
leri özel konut ve pansiyonlarda 100 - 160 lira 
vermek suretiyle sıkışık bir şekilde çalışan ve 
zorluklar içinde memlekete hizmet etmek-üzere 
orada yıpranan Türk vatandaşlarımız, bildiği
niz üzere birçok sapık "fikirlere do sapmak su
retiyle, memlekete faydalı olacak yerde, zararlı 
bir vatandaş olarak dönmektedirler. 

Bu hususlara Bakanın nazarı dikkatlerini 
çekmekle vazifemi yapmış oluyorum. 

AHMET -KEMAL . VARINCA (Gümüşane) 
— Arkadaşlar; Avrupa'ya, bilhassa Fransa'ya. 
gönderilen talebelerin . çoğu Paris'te okuyorlar. • 
Bu çocuklar buradan . iki hastalık alıyorlar : -
Birisi komünizm, ikincisi de frengi ve veremdir. 
Bunu göz önünde bulundurursak Fransa'ya gi
den talebeleri ona göre teçhiz etmek lâzımdır. 
Daha. doğrusu onları . Paris'ten uzak, başka yer-
lero göndermek parolamız olmalıdır. . Ben Maa
rif Bakanından bilhassa rica ediyorum. Eğer • 
Paris'te okutturmaya devam ederlerse daima 
bu kürsüye çıkıp itiraz edeceğim. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Af bu
yursunlar, bendeniz bir noktada tenevvür et
mek istiyorum : Bu 425 nci bölümde (5245 sa
yılı Kanun uyarınca yabancı memleketlere gön
derilecek olağanüstü sanat istidatlı çocukların 
her çeşit giderleri namı altında bir tahsisat var. 
Bendenizin sanatla pek ülfetim yok ama Hasan 
Kaptan diye beynelmilel âlemde tanınmış 9 ya
şında ressam bir çocuğumuz var, gazetelerde, , 
mecmualarda okuyoruz, Paris'te sergi açmış ' 
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eser satmış, Amerika'da sergi açmış, öğrenmek I 
istiyorum, Millî Eğitim Bakanlığı bu çocuk 
için acaba bir şey düşünüyor mu 1 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 
(Samsun) — Bütçede 27 bin lira karşılığı olan 
bahis mevzuu kanun-biliyorsunuz, iki-küçük 
yavrumuz, İdil'le, Suna Kan 'ıh şahsına çıkmış 
bir kanundur. Bütçe Komisyonunda arz rttiğim. 
gibi bakanlığımız iki şahsa değil hakikaten ola
ğanüstü istidat gösteren, resimde olsun, mü
zikte olsun, (Nitekim geçenlerde keman çalan 
bir çocuğumuz çıktı) bu gibileri'teşvik bakımın
dan geniş bir kanun hazırlamaktayız. Mevcut 
kanun iki şahsa aittir. Onun için başkalarına 
teşmil etmeye imkân yoktur. 

BAŞKAN — Bahadır Dülger. 
BAHADIR DÜLGER (Emmim) -~ Avru

pa'ya gönderilen talebelerin vaziyetine işaret 
eden Ahmet Kemal Varınca arkadaşımızın söy
lediği mevzua temas etmek istiyorum. 

Arkadaşımız gayet kategorik bir şekilde, 
Fransa'ya gönderilen talebelerin Paris'e gön
derilmemesi yolunda bir prensip ortaya attılar. 
Bu gayet ferdî ve sübjektif bir mütalâadan iba
rettir. Paris'te bulunan talebeler arasında o 
büyük şehrin ilim membalarından kuvvetle isti
fade eden ve iyi bir şekilde tahsil yaparak mem- I 
leketimize dönen gençler ekseriyeti teşkil, ediyor- I 
lar. Bunların arasında muhtelif fikir ve, ahlâk 
sapıklıklarına düşmüş olabilenler de yardır. Fa^ 
kat bu, Paris'e gitse .de gitmese de. varittir. Bi
naenaleyh böyle umumi bir hüküm . koymak ve 
Paris'e gönderilirse şöyle, gönderilmezse, böyle 
olur demek bence çok indî hakikata uymıyan. bir 
mütalâa olur. .Orada tahsilde bulunan arkadaşla
rımızı böyle bir töhmetten kurtarmak için. bun- , 
lan. söylemek mecburiyetinde kaldım. Mâruzâtım 
budtu!./ , , . . . 

BAŞKAN — Ahmet Kemal Varınca. • 
AHMET KEMAL VABINGA (Gümüşane) 

—: Efendim; ben kısa söyledim. 'Buna ait istatis
tikleri .tetkik ediniz ve Fransa'ya gönderilen ta
lebelerden Paris'te okuyan talebelerin kaç tane-
sinin maddeten ve manen çürüdüğünÜMİûtfeıris-' I 
tatistıklerden öğreniniz. . ' 

Arkadaşlar, muhit denilen bir kuvvet vardır. 
Paris'in muhiti bugün zenginlerin yeridir, zovku-
safa yeridir, (Gülüşmeler) Paralı adamlar oraya 
gider,;. orası turistlerin yeridir, okuma yeri değil-
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dir. Okuma için talebeleri İngiltere'ye, .Alman* 
ya'ya gönderelim; (Şiddetli gürült'üİeı^ sıra ka
paklarına] vurmalar) ;: ;. 

ABDULLAH 0EDÎKOĞLÜ (Ankara) — 
Usul hakkında söz verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN; — Kifayet vardır efendim. 
ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara)- -

E fendim, usul hakkında arzedeceğim, kifayetten 
evve! söz verilmesi iktiza eder. 

BAŞKAN —İû t fen ne balamdan konuşacak
sınız, esasla ilgili ise usul hakkında' size söz ve
reyim. ' : ; ' 

ABDULLAH ! GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Arkadaşımız Paris'ten bahsetti. Her halde Pa
ris'e gitmemişler ve hiç görmemişlerdir. Kendi
sini cevaplıyacağım, 

BAŞKAN— Bu usulle alâkadar değildir, 
Söz vermiyorum. Kifayet takririni okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Vâki görüşmelerle mevzu tenevvür etmiştir. 

Kifayeti müzakerenin oya konmasını arz ve tek
lif ederim. 

'.' Urfa 
Necdet Açanel 

BAŞKAN -—- Müzakerenin kifayeti hakkın
daki, takriri kabul edenler... Etmiyenler... Kifa
yet kabul edilmiştir. 

425 nci bölümü oyunuza, sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i,B.' - . ' .Lira 
426 Sağır, Dilsiz ve Körler Okulu 

genel giderleri 78 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Korunmaya muhtaç çocukla!' ge
nel giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Kamp giderleri 10 0Ö0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar .113 750 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGlLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz burs 
usulünün aleyhindeyim. Yüksek okullarla üni
versitelerde tahsilde bulunanlara ayrılmış ola» 
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ödenek'113 ))in liradan, ibarettir. Başka bir.bö- I 
Kimle hastalık ve saire için de 100 bin lira ayrıl
mıştır ki, aşağı yukarı 200 bin liradır. 

.Burs.alan' öğrencilerin, bu aldıkları yardımı 
zaruri ihtiyaçlarına sarfctmemek suretiyle bunu 
israf ettiklerini görmekteyiz. Onun için burs 
usulüne nihayet vermek lâzımdır arkadaşlar. 

Üniversite sitesi inşaatı başlamış olduğuna 
göre esasen bu usule nihayet verileceğini tali
min ediyorum, öğrencilerin sıhhatleri ile ya-
kınen alâkası olan, onların sıhhat ve gıdalarının 
mahrumiyetlerini istilzam eden bu sistemin 
memleket şartlarına uymaması bakımından, 
bir an evvel ilgasını, bundan böyle de memleket 
şartlarına daha uygun bulunan ve öğrencileri
mizin hayat ve istikballerini ve fakir ,aüe ço
cuklarının sıhhatleri bakımından kendilerini 
daha geniş şekilde koruyacak bir sistemin 
Maarif Bakanlığınca etüd edilmesini bilhassa 
ric aederim. -

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum. 
Kabul 'edenle.r... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
451 Yayın, inceleme, dedeme gi

derleri 327 020 

BAŞKAN ~— Vasfi Mahir Kocatürk, buyurun. 
VASFİ MAHtR KOCATÜK (Gümüşanc) — 

Aziz arkadaşlarım, yayın-'meseleleri ile ilgili 
olmak üzere bâzı hususlara huzurunuzda bütçe 
vesilesiyle arzetm'eyi münasip görüyorum. 

Memleketimiz yayın işlerine şimdiye kadar 
çok para vermiştir. Bilhassa klâsiklere harcanan 
miktar malûmdur. Bu sabada memleketin çok 
parası yenmiştir.. 
Hükümete verilen bu paranın hangi sahada ve 
ne dereceye kadar sarfedileceğini mütalâa et
mek elbette lâzımdır. Bu-hususta bizim de ta
leplerde bulunmamız çok yerinde olacaktır. 

Klâsikler kötü bir misaldir. Basılan 800 e 
yakın klâsik kitap millet tarafından rağbet gör
memiştir. Bunların yüzlercesi binlercesi neşri
yat dairesinin bodrumlarında, depolarında ve...' 
hattâ Ankara'da ortaokul 'mahzenlerinde çürü-
mektedir. Bunlara çok para sarfedilmiştir. Millî 
Eğitim Bakanlığının Neşriyat Dairesinde bun
dan 20. sene evvel satmalınmış, şahıslara parası; 
verilmiş, fakat hâlâ basılmamış ve basılma snâ  
imkân olmıyan kitaplar vardır. 5 - fr sene evvel 
bu kitaplardan yüzlereeşini ihtiva eden bir lig-. 

. İ9Ö2 Ö : İ 
teyi, Maarif Vekâleti kitapçılara arzederek ben 
bunlara para verdim aldım, basamıyorum. Size 
bedava ciro ediyorum, Basıar mısınız diye teklif
te hulunmuş, kitapçılar buna iltifat etmemişler
dir. Bütün bunlar gösteriyor ki, senelerden^ be
ri neşriyat işinde münasip olmıyan hareketler 
yapılmıştır. Bugün de Bakanlık.neşriyat ya
parken bu neşriyatın1 ne dereceye kadar, hangi 
ıhudut'la mahdut olarak ve ihangi eserler içiıiJ 
yapılacağını tesbit etmek mecburiyetindedir. 
Her hangi (bir eser faydalı olabilir. Fakat her 
eseri .Millî Eğitim Bakanlığının neşretmesine 
itakân yoktur. Yayınlanacak eserler daha zi
yade dışardaki naşirler (tarafından basılmak ve 
Bakanlık bunları himaye etmelidir. Bakanlık, 
ancak dışarıda neşredilemiyen ilmî ve lüzumlu 
eserleri neşretmek suretiyle, hem bir ticaret • 
yoluna gitmemeli hem de milletin parasını israf 
etmemelidir arkadaşlar. 

IBAŞKAN — 45li nci bölümü oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul' 
edilmiştir. 

B. Lira 
'452 4489 sayılı Kanuna (gör© staj 

için; yabancı memleketlere (gön
derileceklerin yolluklariylc baş
ka her çeşit giderleri 69 500 

ABDULLAH OEDİKOĞLU (Ankara) — 
Millî Eğitim Bakanından şunu rica edeceğim : 
Bu bölümdeki 69 bin lirayı biraz artırmak lâ
zımdır. Çünkü Paris gibi büyük bir şehre tet
kiklere giden arkadaşlara Ibu para kâfi ĝelme
mektedir. Buraya tetkika 'giden kimseler ha
kikaten iyi terbiye almış aile çocuklarıdır. Bu 
itibarla bu tahsisat yerindedir. 

BAŞKAN — 452 ncî bölümü oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
453 (Milletlerarası münasebetlerin1 

gerektirdiği ıgiderler 370 000 
BAŞKAN ~ Bölümü oylarını
za arzediyorum. Kabul eden-
'ler... Etmiyenler... Kabul edil'- , 
'mistir. 

455 . Prevantoryum ve sanatoryum 
genel .giderleri 840 000 

BAŞKAN — Celâl Otman, buyurun. 
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'ÖMbAlj OTMAN; (Çankırı) ~~' Sayın arka

daşlarım, (ben, gayet kısa konuşacağım. Millî 
Eğitim Bakanı arkadaşımdan1 (bir ricam var;" 
zannediyorum İd hepiniz de /benimle beraber bu 
ricaya iştirak edeceksiniz. Millî Eğitini Bakan
lığı 'Bütçesindej' okul sağlık IteşkiTâtı diye bir ih
tisas mevzuu ve yeri' yoktur, Halbuki sayın 
•arkadaşllar okul sağlık teşkilâtı Ibamfbaşka, ken
dine im ahsus (bir hususiyeti olan (bir branştır. 
Nasıl (bir operatör, (bir dâhiliye mütehassısı lay-
nca. yetişirse okul hekimi de (böyle yetişir ar
kadaşlar.. , 

•'_••' 'Mılyonlanca çocuğu, yaşlan, dolayısiyle bu
laşıcı (hastalıklara en müsait Ibîfr çağda okul de
diğimiz (bir tertbiye ve Sdültlür .müessesesinde top. 
hyan Ibi'r ibakafnlık (bunlarm1 hirhirlerine hasta
lık aşılamalarına mâni: olacak tedbirleri de al
makla mükellef (bulunmaktadır. Medeni, dün̂ -
yanın henien her yerinde de (bu i'ş Milli Eğitim 
Bakanlığınca sağlanır. Okullar saflığın ıhasitalık-
lar merikezi olmaktan' çıkarılır. (Bir okulda bir 
kabakulak, kızamık, kuş palazı veya kızıl, dif
teri oldu mu, tbu okula devam eden1 çocukların 
fba'ba ve anaları telâş ve heyecan içinde kalır
lar ve çocuklarının ne vakit (lıu hastalığa tutu
lacağını (beklerler. (Mimar Kemal İlkokulunda 
kızamığa yakalanan (bir çocuktan (birçok çocuk
lar hastalığa aşılanmışlardır. Bu hal çocukla
rını mektefbe gönderen veliler üzerinde fonduk 
hir endişe ve heyecan uyandırmaktadır. ;.".'. 

'Sayın arkadaşlar, okul kitapları çocukların 
en iyi birer arkadaşıdır. Nasıl'ki biz çocuğumu-
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za bir;arkadaş intihap ederken onun ahlâkına, 
terbiyesine bakıyorsak • kitapların a d a - öylece • dik
kat etmemiz iâzımdır,; : Çocuklarımıza iyi ve fay
dalı arkadaşlar seçebilmek için bu kitapların 
ilmî kifayetlerinin yanında bunların; kâğıtları
nın, hurufatının ve basılıklarınıri da nazari iti
bara alınması ve .bunların ilmî olduğır kadar da 
sıhhi bakımdan bir tetkikten geçirilmesi-lâzım
dır.-" i -.' •;! ;>• '. • ••••; - v..--' ••.* . 

;,.,;-. Parlak kâğıtlar, •küçük: hurufat yt fena bası
lışlar çocukların. gözlerini yorar ve "onlarda va
kitsiz yorgunluk ve baş: ağrıları: feylitecler. 

Okul spor işleri de her hangi'birBîhİıi mura
kabeye tâbi olmayıp " sıhhi bir- sisteme ve ; bir 
metoda göre ayarlanmış • değildir.' ; Gelişigüzel 
herjçacıık spora sevkedilmektcdir. ;:Eğitim sis
teminde zekâ ölçüsü merinde de durmak lâzım
dır ve yalnız çocukların hafızasına yüklenmek 
sıhhi ve ilmî bir metot değildir» Bu konu üze
rinde daha pek çok şeyler söylenebilir. • Fakat 
vaktimiz çok azdır, fazla"bir şey sÖyliyemiyo-
rum. Yalnız okul hekimi- yetiştirmek ve okul, 
sağlığını tesis etmek içhr icabedem teşebbüse 
'geçinelerini ve milyonlarca vatan çocuğunun sağ
lığını korumalarını Milli Eğitim Bakanından 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim,, bölüm ürerinde söz 
almış daha üç arkadaş vardır. İttihaz buyuru-
lan karar gereğince vaktimiz dolmuştur. • 

'Saat 14 te toplanılmak üzere oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 13 

•«•«es» 

ÎKÎNCÎ OTUBÜM 
Açılma saati : 14,19 

&AŞKAN — Başkaiıvekiİi Muhlis Tümay 

KÂTÎPLEE /: PÜruzan Teldi (tstanbul), Ömer Mart (Çanakkale), 

K » 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine geçmez

den önce, Ali Fuad Ce'besoy, evvelki birleşim
lerde Ahmet Başıbüyük tarafından kendisine 
yanlışlıkla atfedilen bir beyan üzerinde söz is

temiştir, sözü kendilerine veriyorum. 
ALÎ FUAD CEBESOY (Eskişehir) —' Muh-

rem arkadaşlarım; Millî' Savunma • Bütçesinin 
geçen günkü müzakeresi esnasında mazeretim 
dolayısiyle-oturumda bulunamamıştım* ' -

Başıbüyük ai'kadaşım, Savunma komisyantı* 

m 
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A •hım hizmet erleri hakkındaki, kanunun muza-
-^keresi sırasında vâltı olan beyanatınım bir kıs-• 
j mim, benim düşüncelerimin tamamiyle hilâfın

da rolaraik, Heyeti.Celilenize arzetmiş olduğunu,1 

J . o. günün . tutanakla rıni okuduğum • zam an ani a-
mış bulundum. - ' : ' : 

Müsaade, buyurursanız Başıbüyük arkada-
;• şımın. ifadelerini aynen okuyayım: Şimdiye ka-
\ dar ordumuz, ananelerine dayanarak idare edil-
•• miş, olup bitenler hakkında arasıra yapılmak 
'istenilen haklı tenkidler vatan ihaneti gibi kar-

• şılanmiştır. • 
Bilhassa, kumandayı elinde bulunduranlar, 

memleketin geçirdiği içtimai inkilaplara yüzle
rini cevirmig olduklarından dışardaki hayırlı 
inkılâplara karşı bir muikavemet 'cephesi kur
muşlardır. '.İÜ:-. 

'•'..• .Bu .noksanı gören bâzı milletvekillerinin za
man. zaman.Büyük Millet Meclisinden yükselen 
sesleri de şu veya bu Şahanelerle. susturulmuş
tur;. Böylece âdeta Büyük Millet, Meclisi ordu 
mevzularma müdahale etmiyecek duruma düş
müştür. İkinci Büyük Millet Meclisinden bağ
lıyarak 1945 tarihine kadar geçen devrenin za
bıtları tetkik edildiği zaman bu iddiamızın yü
reklerimizi sızlatacak kadar acı pek çok misal
leri erini görmek mümıkündür. 

Aziz arkadaşlarım, Başıbüyük arkadaşımın 
bu ifadelerini,, bu sabah toplanmış olan Millî 

„ Savunma' Komisyonunda aynen okudum. Ora
da ha^jr buunan arkadaşlarımız, komisyonda bu 
mealdfc her hangi bir. beyanda bulunmadiğmıı ve 
Başıbüyük'ün bana atfen milletvekilleri ve ku-

: mandanlar hakkında kullanmış oldukları ağır 
• ve yersiz ifadelerden hiçbirisini kullanmamış ol

duğumu tasdik buyurdular. 
Başıbüyük arkadaşım ' tarafından bana at

fedilmek istenilen beyanatın esası budur : «1924 
• yılından sonra Genelkurmay Başkanlığının Ba

kanlık şekli lâğvedilmiş ve bir bakanlığa bağ-
lanmıyarak müstakil bir hale getirilmişti. Bit-

. tabi bu şeklin neticesi olarak Büyük Millet Mec
lisinin .murakabesinden yavaş yavaş, hariç kal
mıştı. Millî Savunma Bakanlığı, Savunma büt
çesini Meclise getirdiği zaman bir tavassutluk 
yapmak gibi bir vaziyete düşmüş ve Meclisi Âli 

.'de. murakabesini arzu edildiği şekilde yapanı a-; 
i n i ş t i . . ' • , : . . :;•;.'•'•• 

1945 yılında bu şeklini mahzurlarını takdir 
Çtmig olan Hükümet evvelâ bir kanunla Genel-
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kurmay Başkanlığını Başbakanlığa ve sonra Mil
lî Savunma Bakanl ığ ına , 'bağl ıyarak bu suretle 
savunmanın demokratik hayat içirişinde en doğ
ru şeklini bulmuştur. •'.-• 

Bu halin neticesi olarak 1924 yılmcjân' 1945 
yılma kadar kendi* âleminde kalmış olaıi Ordu
muz;, memleket idaresinde ve inkılâbında kâfi 
derecede a lâkadar olmamıştır. O tarihlerde yük
sek Meclisin Ordu hakkındaki isteklerine tama
miyle nüfuz ve intibak edememişti. Halbuki 
son yıllarda Ordumuzun almış olduğu son şek
li idaresiyle, tamamiyle milletin arzular ına gö
re idare edildiğinde şüphemiz yoktur.» 

Aziz arkadaşlarım, huzurunuzda şimdi oku
duğum ve evvelce1 komisyonda yapmış oldu
ğum beyanatıma tamamiyle uygun olduğunu 
bugün de Savunma Komisyonu arkadaşlarım 
tasdik etmiş olduğundan keyfiyeti tavzihan 
bu şekilde arzederim. 

BAŞKAN — Keyfiyet tavzih edilmiş, zapta 
geçmiştir! , : . 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin müzakere
sine devam ediyoruz. 455 nci bölümde kalmış
tık. Söz Namık C4edik'indir. 

NAMIK GEDİK (Aydın) — Çok muhterem 
arkadaşlarını; Millî Eğitim Bütçesinin 455 nci 
bölümü prevantoryum ve sanatoryum genel gi
derlerine aittir. 1951 yılı Bütçesinde bu prevan
toryum ve sanatoryum genel giderleri ola
rak kabul edilmiş bulunan 390 bin lira bu defa 
340 bin lira olarak teklif edilmektedir. Bu in
dirme karşısında bendeniz iki şey düşünmek
teyim; ya hakikaten bugün prevantoryum ve 
sanatoryumda tedaviye ve •• korunmaya muhtaç 
olan öğretmen ve talebe adedi azalmış ki,, bu
na inanmak benim için' en büyük bir saadet o-
lur, ve yahut da bu hizmetlerden bir kısmı di
ğer bir bakanlık hizmetleri arasına kaydırıl
mıştır. Millî Eğitim" Bakanı arkadaşımla yap
tığım temastan anlıyorum, ki, bugün bu hizmet
ler, eskiden olduğu gibi, yine aynı hamule ile 
Millî Eğitim Bakanlığı üzerinde bulunmakta
dır. Memleketin büyük bir dâvasını ele alarak 
yüksek. Meclisin yerinde takdirleriyle verilen 
ödenek ve imkânlar sayesinde,' üzerinde ciddî 
olarak meşgul olunmakta bulunan umumi ve
rem dâvasının öğretmen ve talebe " üzerindeki 
aksi, Millî Eğitim Bakanlığının prevantoryum 
ve sanatoryumlara' verdiği emekte gözükmek
tedir. Bugün için durumda bir salâh ' olduğuna 
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inanmaya -'imkan yoktur! Bugün sırası gelmiş I 
fakat boşalacak 'yatak beki iyen birçok öğrenci 
ve öğretmen vardır. Bu vaziyet karşınında bi
zim Meclisten ricamız 390 bin lira il olan 1051 
tahsisatının hiç olmazsa eksiltilmeden devamı: J 

.'dır.!| Hiç olmazsa bu suretle hali hazır durum- j 
da, bii'akşama olmasın. Gönül bunu arzu et
mektedir ki, bu yatak adedi 100-150 yatağa yük
selsin. Fakat bunu istiyecek cesareti kendimiz
de bulamamaktayız. İstirhamımız sadece duru
ldu 1951 Bütçesine irca etmekten ibarcttir.^Mec-
lişin bu lıitfu esirgemiyeeeğini ümit ederek ar
kadaşlarımla beraber hazırladığımız teklifi yük
sek heyetinize sunuyoruz. 

' M B H ] | B T YILMAK (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlarım, benden evvelki konuşan arkada
şımla ayni fikirdeyim. Gönül arzu ederdi ki 
Millî Eğitim Bakanlığı bugün elinde mevcut 
olan sanatoryumları tevsi yoluna gitsin veya
hut da kendisine bağlı veya kendisinin mura
kabeci allında olmak üzere başka bir sanator
yum açsınt 

; Muhterem arkadaşlarım, takdir edersiniz ki, 
Millî Eğitim Bakanlığının emrinde olan bu sa
natoryumdan, Bakanlık hesabına okuyan öğren
ciler ve Millî Eğitim Bakanlığı emrinde bulu
nan öğretmenler istifade etmektedir. Birçok ilk
okullarda çok fakir olan, ana ve babasının malî 
kudreti kifayetsiz olan çocuklarımız bugün bu 
sanatoryumlardan istifade etmek zorundadır. 
l^akat Millî Eğitim Bakanlığının mevzuatının 
müsait plnıayışı pek tabiîdir ki, bu • yavruların 
hastalıkİarinı ilerletmekte ve bulundukları 
mekteplerde hastalığın yayılmasına sebep ol-; 
maktadır.^ -
, -Muhterem arkadaşlar, bu hususta çok mü
him olan şu vaziyeti belirtmek isterim ki, tabiî 
olarak bu hastalığa müptelâ olan çocuklarımı
zın diğer- Devlet sanatoryumlarından istifade 
etmeleri imkân dahilindedir. Ancak bu çocuk
lar, Devlet sanatoryumlarında, büyük yaşta 
(lastakırin içinde bulunacaklarından bu gayet ta
biî olarak^ terbiye bakımından yerinde olmıyan 
bir şeydir. Zaten Devlet böyle yoksul vaziyette 
olan hastaların tedavisi için elden gelen" gayre
ti sarf etmektedir! Millî Eğitim camiası içinde 
olan genç yavrularımızın gene Milli Eğitim 
murakabesi altında bulunan sanatoryumlarda 
tedavi görmesi, • cemiyetimiz için ve çocukları
mızın İyi olmaları bakımından çok yerinde bir 
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hareket olur. Hattâ ve hattâ bu çocuklarımız 
millî eğitimin kuracağı çocuk sanatoryumların^ 
da tedavi gördükleri takdirde bu çocuklar mek
teplerine döndükleri zaman arkadaşlarına iyi 
telkin yapmak ve irşat etmek suretiyle onlara 
faydalı olacak bir duruma gireceklerdir. Bu va
ziyette iki nokta vardır! Bu çocukların hali ha
zırda mevcut olan Devlet -sanatoryumlarında 
tedavi görmeleri mahzurludur. Şu halde Millî 
Eğitim Bakanlığının murakabesi altında ayrıca 
bir Sanatoryumun açılması muhakkak surette 
bir emrivâkidir. Bu hususta Sayııi. Bakanın bil
hassa nazarı dikkatini celbederim. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Avni Tan. 

! AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Muhterem 
i arkadaşlarım; Millî Eğitim Bütçesinde mektep-
[ lerdo okuyucuların sağlıklariyle ilgili esaslar 

üzerinde alınmış yeni tedbirlere temas edileme
diğini görüyoruz. Millî Eğitim kadroları içinde 
bu hususatın Bakanlıkça önemle üzerinde du
rulması mutlak zaruretine inanılacağını ümit et
mek isterim. r r 

Koruyucu tababetin on büyük tatbik saha
sını teşkil edecek olan mekteplerimizde hâlâ 
birçok sâri hastalıkların zaman zaman salgın
lar yaptığını ve bu yüzden tedrisatın ne kadar 
aksadığını, ayrıca ailenin, öğrencilerin ve öğ
retmenlerin müşkül durumlara düştüklerini iza
ha lüzum görmüyorum. Bu husııslâr yapılacak 
küçük fedakârlıklarla ve zamanlara münkasem 
bir plânla düzenlenebilir. İlkokul öğrencileri
nin fikrî ve dimagi inkişaflarına uygun bir ted-

I ris sistemi, sağlık mevzuatının en pratik konu-
I hırından birisini teşkil ettiği halde bu cihetler 
1 de nazarı itibara alınmamıştır. 

Bir de spor işlerinin sağlık bakımından bir 
düzene bağlanmasını da zaruri bulmaktayım. 
Meselâ kalb hastalığı ile muztarip bir çocuğun 
çalışabileceği sistem üzerinde bir usul ve pren
sibe varılmış değildir. 

Binaenaleyh bu cihetlerin de Bakanlık tara
fından nazarı itibara alınmasını, ehemmiyetle 
rica ederim. 

BAŞKAN— Zeki Enitaman. 
ZEKİ EBATAMAK (Tekirdağ)'..— Muhte

rem arkadaşlar, 455 nci bölümdeki hususlar hak
kında Namık Gedik arkadaşımız kâfi derecede 
izahat verdi. Şimdi bizini.50 arkadaşimizla be-

I raber bir teklifimiz vardır; 195Ö senesinde 390 
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bin lira olan tahsisat bu sene 50 bin lira eksi-
ığiyle 34-0 bin liraya indirilmiştir. Bunun yine 
390 bin lira olarak kabulünü rica ediyoruz. Bir 
do önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN •—önergeyi okutuyoi'uın : 

Yüksek Başkanlığa 
455 ne i bölümdeki (1951 malî yılındaki 390 bin 

liralık, ödeneğin 340 bin liraya indirilmiş oldu
ğunu gördük. Şifahen arzettiğimiz mucip sebep
lere, binaen, bu miktarın eskisi gibi 390 bin lira 
olarak kabulünü teklif ederiz, 

Tekirdağ Bilecik 
Dr. Zeki Erataman İsmail Aşkın 

, Kütahya İzmir 
B., Koçak Pertev Arat 

. .. Aydın İzmir 
Namık Gedik Osman Kapan i 

İzmir Kütahya. 
Sadık-Giz S. Sururi Nasuoğlıı 

Yozgad Bursa 
Râşim Tatlıoğlu Agâh Erozaıı 

Antalya Giresun 
Dr. N. Şerif Nabel Hayrettin Erkmen 

Çorum İçel 
Dr. S. Barı İT. Fırat 

Ağrı Marag • 
• ••Celâl..Yardımcı ' A. Kadoğhı 

Kırklareli Çankırı 
Fikret Filiz Kenan Çığman 

Manisa Trabzon 
Sııdi Mıhçıoğlu M. Goloğhı 

Tokad Manisa 
M. Önal Muzaffer Kurbanoğlu 
Kütahya Sinob 

Ahmet Kavuncu Muhit Tümerkan 
İstanbul İsparta 

F. N. Çamlıbel İrfan Aksu 
Antalya İsparta 

Burhanettin Onat Sait Bilgiç 
İsparta Siircl 

Tahsin Tola Şefik Türkdoğan 
Edirne Elâzığ Ankara 

Hasan Osma Ş. Yazman. O. T. lltekin 
' Tuneeli Bitlis 
II. Remzi Kulu Nusrettiıı Barut 
Bitlis Kastamonu Afyon İv. 

.S. İnan F. Keçeeioğlıı S. Torfilli . 
Seyhan Bolu Tokad 
1. Akçal . V. Yöntem H. Ökeren 
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Tokad Giresun ••. 

F. Çubuk D. Köymen 
Tekirdağ Ankara 

Ş. M'öean . ; A. Gcdikoğlu 
Erzurum 

Giresun 
M. Şener 
Brzuruıh 

B/ & Burçak 
Bursa .; 

E. Karan 
Ankara 

S. Maksııdi Arsal 
Çorum 

İT. Yemeniciler 

Selim Bagıp Eıueç 
Ağrı 

; H. üztürk; 

('Bir imza okunamadı) 

BAŞKAN — Ge§en seneki miktara çıkarıl
ması teklif edilmektedir. Nazarı dikkate alınma
sını kabul edenler... Etmiyenler... 0njenge kalkıl 
edilmiş, bölüm Bütçe Komisyonuna tevdi edilmiş
tir;- ' ' ' ; ' [ 

B. Lira 
15 200 458 Fuar ve sergi giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 730 7ÖÖ 

^ BAŞKAN— Buyurun, komisyon adına Ömer 
Sanac. • •, [ 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ÖMEB F^.-
BUK SANAÇ (Elâzığ) — Efendim, bu para ile 
alâkalı (L) cetvelinin izahat kısmında «kuralara 
çağırılan öğretmenler» ibaresi vardır, oraya «öğ
retmenlerden» evvel «öğrenciler ile» kaydının ila
vesi, bu kurslara çağırılan öğrencilerin yol masraf-
lanın sağlamak bakımından yerindedir. Bu tek
lifi yüksek tasvibinize arzederim. 

BAŞKAN — Ömer Bilen, buyurun. 
:ÖMEB BİLEN (Ankara) — Efendim, hepi

nizce malûmdur ki, yurdun 6 - 7 yerinde imam 
hatip mektepleri açılmıştır. Bakanlık acİabâ bunu 
kurs giderlerinden mi idare edecektir? bütçe tet
kik edildiğinde buraları için hiçbir .tahsisat gö
rülmemektedir. Bu müessesenin doğumu biraz 
güç olmuştur. Onun için Sayılı Bakanın teşkilâ
tına bağlanan paraya biraz dikkatle bakması lâ-
zımgelir. Merkezi Hükümette açılan imam hatip 
mektebine .elemine bulmak için hayli müşkülât 
çekilmiştir. ' ' V 

Fakat talebeleri iaşe ve ibate için kurulmuş ce
miyet 'birçok zorluklarla karşılaşmaktadır. Mem
leketin ihtiyacı olan dîn, adamlarını yetiştirmek 
için çalışan bu müesseselerin idame ve idaresi öiı 
plânda nazarı itibara alınmak lâzımdır. (Bravo 
sesleri). Sabık. itiyatların tesiri altında, kalarak 

m 
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bu mevzua ehemmiyet vermemek bizim iktidarı* 
miza yakışmıyan bir harekettir. Madem İd, din 
hürriyeti, vicdan hürriyeti vardır, şu halde onun 
icaplarını da yerine i getirmek lâzımdır! Mesaisi 
ile, kararları ile halka kendisini sevdirmiş olan 
bakandan çok rica. 'öderim, bu konuyu lıiç ihmal 
etmesinler.': Yapacakları iş âcil bir, ihtiyacın ica
bından başka birşeydeğildir. — 

Kendileri bu hususta mukni izahat •••'verecek 
olurlarsa hem Meclisi Âliyi tenvir etmiş hem de 
vatandaşlarda büyük bir sevgi hissi uyandırmış 
olacaklardır. (Alkışlar). 

MECİTBUMİN (Çoruh) — Sorum var. 
BAŞKAN — Bakandan mı? 
MECİT BUMİN (Çoruh) — Hayır. Komis

yon .sözcüsünden. 
Burs giderleri öğrencilere aittir buyurdular, 

Hangi öğrencilere aittir ve ue şekilde verile
cektir? 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ÖMER FA
RUK SANAÇ (Elâzığ) — Efendim, gezici köy 
kursları-'için de öğretmen ve öğrenci sif atiyle bu
lunanlara yani kursta, öğretmen olup da öğrenci 
durumda bulunanlar içindir. 476 da yolluklar 
için (L) cetvelinde bu değişikliğin yapılması za
ruri bulunmaktadır. 

MECİTBUMİN (Çoruh) — Hangi kurs için 
nereye gidiyorlar? 

ÖMER FARUK SANAÇ (Devamla) — Ge
zici kurslar muhtelif yerlerde açılmaktadır. Mü
saade buyurulursa açılan kursların listesini oku
yayım. (İstemez sesleri) Muhtelif yerlerde açıl
maktadır. Arzu buyurulursa geçen yıl içinde açı
lan kursların müfredatını arzedeyim. Bunlar 
burs değil, kurstur.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun).''-— Efendim, malûmu âliniz gezici köy 
loırslarımız var. Bunların sayısı 500 ü bulmuş
tur. Bu sene lütfedeceğiniz tahsisatla yeni kurs
lar açılacaktır. Marangoz ve demircilik kursu, 
kqy kadınları dikiş kursu dün akşam da arzetti-
ğim gibi 10 yapı kursu, ilce marangozluk ve de
mircilik kursu, kerpiç, tuğla, kiremetçilik kursu. 
Arkadaşlar, bunlar için öğretmen yetiştiriyoruz. 
Bunları-kız-ve erkek sanat enstitüsü mezunların
dan alıyor ve kursa tâbi.tutuyoruz." Ankara'da 
bir müddet kurs gösteriyor, diplomalarını vere
rek bûvgezici kurslara öğretmen yapıyoruz. İşte 
gördüğünüz bu yolluk ve giderler bunun içindir. 
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Ömer Bileıi aiîkadaşıma 'da arzı••„,;cevap ede

yim; imam hatip mekteplerine Bakanlık:lâyık ol
duğu önemi vermiştir. Yakında bu mektepler 
için bir kadro kanunu ile huzunmuza gelmiş bu
lunacağız. Bu; tasarı ilo 15 imam ve h atip mek
tebinin açılması derpiş edilmiştir. Biz, bu sene 
mevcut imkânlarla bu imam ve hatip mektepleri
nin birinci smıflarını açmış bulunuyoruz. Bun
ları da diğer okullar gibi muntazam bir şekilde.. 
devam ettireceğiz. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) -~ İmam, ha
tip mektepleri-için de bu beyanatınızla bina işini 
kastediyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) -— Biz tıpkı ortaokullar gibi buralara 
yalnız kadrolarını veriyoruz, birçok iller bize bir
çok müracaatta bulunuyorlar. Kadro verin bina
larımız vardır diye. Biz de şimdilik yalnız hoca
larını yani kadrolarını vermek suretiyle açıyoruz. 
Binalar mahallen temin edilmektedir. 

BAŞKAN—Başka söz istiyen yoktur. Bu 
bölüme ait. Komisyonun bir teklifi vardır. 

(L) cetvelinin bu bölüme mütaallik kısmında 
(kurslara çağırılan öğretmenler) ibaresindeki 
(öğretmenler) kelimesinden evvel (öğrenciler ile) 
kelimesinin ilâvesini istiyor. Bu ilâve ile birlekte 
476 ncı bölümü oyunuza arzediyormn. \ 

Kabul edenler.'.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
B. Lira 
501 Geçen yıl borçlan ' 333 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 190 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

504 5434 »sayılı Kanunun geçici 8 
nci maddesi gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 700'000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Devletin üzerine aldığı giderler 681 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

602 Üniversite ve yüksek okulla-' 
rın muhtaç öğrencilerine ilâç, 
tedavi ve para yardımı 100 000 
BAŞKAN.-— Kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 
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Prevantoryum ve sanatoryum 
pansiyonuna yardım : > 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk dili ve kültür dersleri öğ
retmenlerinin aylıkları için 
özel okullara yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Memleket içi ve dışı bilim, öğ
retim ve meslek kurumlariyle 
gençlik teşekküllerine yapıla
cak yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Tiyatrosuna yardım 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler., -
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Unesco Türkiye Millî Kamis-
yonun a yardım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı onarımları 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lise ve ortaokulların dershane, 
yatakhane, mutfak ve hasta
nelere ilişkin her türlü gereç
lerinin döşeme , demirbaş ve 
ders aletlerinin onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma ve satın alma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5210 sayılı Kanuna göre yapı
lan köy okullariyle öğretmen 
ye köy sağlık memurları evleri 
yapımı için para ve ayın yar
dımları 8 000 000 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Bu 
bölüm hakkında verilmiş bir önergemiz var, 
okunmasını ve sonra bana söz verilmesini rica 
ediyorum.' 

f BAŞKAN;-— Bu bölüm hakkında veriliş 140 
imzalı bir önerge var, okutuyorum. 

'50 000 

50 000 
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Yüksek Başkanlığa 

'Memleketimizin ibilhassa mahrumiyet bölge
lerinin ilkolcul halamından vâsıl olmak mecbu
riyetinde Ibulunduğu seviyeden ço'k uzak bulun
duğu aşikârdır. 

Bu yolda atılacak adımların müterakki bir 
seyir takibetmesi lâzımıgelirken İbu yol köy 
okulları yapımı için konan tahsisat. geçen yıl
lara nazaran eksilterek konmuş (bulunmaktadır. 

Memleketimiz için son derece, önemli ve ha
yati olan bu mevzuda imkânlarımızın âzamisini 
vermek zorundayız. Bu itibarla1 Milli Eğitim 
Bakanlığı Bütçesi 742. bölümündeki (8 000 000) 
liralık Iköy okulları tahsisatının hiç .olmazsa 
(10 000 000) a çıkarıl] m asını teklif ederiz. 

Diyarbakır 
Yusuf Azizoğlu 

Urfa 
Feridun Ayalp 

Elâzığ 
Suphi Ergene 

Elâzığ 
Ş. Yazman 

Çoruh 
Ali Rıza Sağlar 

Siird 
M. Daim Süalp 

Kayseri 
Y. Ziya Turgut 

Siird 
Cemil Yardım 

Edirne 
M. Enginün 

Gümüşane 
Ha'l'it Zarhun 

Tunceli 
H. Aydın 
Ankara 

ö. Bilen 
Siird 

Şefik Türkdoğan 
içel 

S. Inankur 
Kars 

L. Aküzüm 
Maraş 

A. Kadoğlu 
Manisa 

A. Karaösmanoğlu 

İzmir 
III. E. Adıvar 

Mardin 
Aıbdürrahman Bay ar 

Rize 
Osman Kavrakoğlu 

. Muş ! 
H. Dayı 

Siird 
Baki Erden 

Seylian 
T. Ctfşknn 

İzmir 
Cemal Tunca 

Elâzığ 
(H. Ali YÖney 

Kayseri 
t. Berkok 

Burdur 
M. Erkazancı 

Serhan 
Arif Nihat Asya 

Burdur 
M; özbey 

Elâzığ 
A. Demirtaş 

Aydm 
Cevat Ülkü 

Urfa 
C. öncel 
Erzurum 
M. Zeren.. 
Balıkesir 

A. Kpcabıyıkoğlu 
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Manisa 

•P. İlker 
Erzuruım 

S. Erduman 
Bitlis 

S. İnan 
Rize 

Kemal Balta 
Gaziantep 
Ali Ocak 

Diyarbakır 
K. Taysi 
Balıkesir 

A. F. işeri 
Balıkesir 

M. Tuncay 
Balıkesir 

A. Kalıpsızoğlu 
Siyas . 

E. Damalı 
Erzurum 

Bahadır Dülger 
Erzurum 

Celimi ÇobânoğJu 
Çoruh 

Abbas Gigin 
î&l 

Ş. Tol 
Çoruh 

Z. Ural 
Gümüşane 

A. K. Varınca 
Yozgad 

11. Üçöz 
Kocaeli 

Yeredoğ Kişioğlu 
Kocaeli 

M. Yılmaz 
Yozgad 

P. Erbaş 
Kastamonu 
Galip Denifc 

Balıkesir 
M. Tuncay 

Amasya 
0. Topçu 
Seyhan 

7J. Akçâh 
Kırklareli 
S* Pekkip 

Mardin 
•A.'Kalav 

Van 
t. Akın 

Ağrı 
H. öztürk 
Kırklareli 
F>-Filiz 
Maraş. 

Remzi öksüz 
Maraş 

A. Bo?tdağ 
Maraş 

M. özsoy 
Ankara 
R Eren 
Çankırı 
K. Arar 
Çankırı 

K. Atakurt 
Erzurum 

M. Yazıcı 
Erzurum 

E. S. Burçak 
Bursa 

S. Karacabey 
Malatya 

M. Kartal 
Antalya 

A. Tokuş 
Tokad 

F. Çubuk 
Yozgad 

Y. Karslıoğlu 
Niğde 

A. Doğanay 
Ankara 

T. V. Öz 
Bursa 

R. Aybar 
Kocaeli 

... -E'. Alieâi).' . 
- Kastamonu 

7A, Termen 
istanbul 

M. Benkcr 
Rize 

1. Akeal 
Manisa -• 

M. Tüm ay | 

Zonguldak 
A. R. încealemdanoğlu 

İsparta 
R. Tok 
Konya 

S. S. Burçak 
İzmir 

İT.' özyörük 
Konya 

A. Çilingir 
Sivas 

N. Ertürk 
Malatya 

M. Kartal 
Sivas 

B. Taner 
Bingöl 

M. N. Okcuoğlü 
"Malatya 
A. özbay 

Afyon Karahisar 
S. Kemıan 

Tokad 
A. Gürkan 

M 
H. Atalar 

ürfa 
N. Açana! 

İstanbul 
t. Altmel 
Giresun 

H. Bozbağ 
Tunceli 

.İ-I..E. Kulu 
Konya 

M. Obuz 
Muğla 

N. Pöyrazoğlu 
Tokad 

M. Önal 
Kütahya 

S. S. Nasulıoğlu 
Manisa 

S. Mıheıoğlu 
Malatya 
M. S. Eti 

Çanakkale 
Ö. Mart 
Aydın 

N. Geveei 

Bursa 
M. San 

Erzurum 
R. Topçuoğkı 

Tokad 
S. Atane 

îçel ' 
0. Ramazanoğlu 

Muğla 
Z. Mandalinci 

Kütahya 
A. Kavuncu 

İstanbul 
S. Yaver 
Malatya 
M. Kulu 
Trabzon 

N. Altuğ 
Çoruh 

A. R. Sağlar 
Kayseri 

F. Apaydın 
Kayseri 

1. Kirazoğlu 
Ankara 

H. Bulgurlu 
Urfa 

R, K. Timuroğlu 
Niğde 

H. Ülkü 
Tekirdağ 

İT: Bingiil-
İçel 

H. Fırat 
Tokad 

Z. Betil 
Bolu 

Z. Danışman 
Ankara 

0. §. Çiçekdağ 
Afyon Karahisar 

B. Oynaganlı 
Tekirdağ 
Ş. Mocan 

Çorum. 
H. Örtakçıöğlu 

Ankara 
0. Soyctah 

Seyhan 
N..Kiteğhı : 
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Niğde • Bilecik • 1 

S. Dellâloğlu t. Aşkın 
Zonguldak Yozgad 
F. Açrksöz ' F. Nizamoğlu 
İstanbul Yozgad I 

F. N. Çamlıbel N. Ü. Alıcılı ' 

YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım : 141 imzalı bir takrirle hu
zurunuza bir teklif getirmiş bulunuyoruz. Mem
leketimizin ve bilhassa mahrumiyet bölgelerimi
zin Millî Eğitim bakımından ne büyük bir ıstı
rap içinde bulunduğu yüksek heyetinizin malû
mudur. I 

Efendimiz diye tavsif ettiğimiz köylü kar
deşlerimiz içinde bulundukları çeşitli imkânsız
lık ve zaruretlerden daha feci ve. elîm olmak 
üzere en iptidai bir kültürden mahrum olarak I 
korkunç bir cehalet içinde bugüne kadar kendi 
hallerine terkedilmiş bulunmaktadırlar. 

Bu itibarla, bu sahada omuzlarımıza çok ağır 
ve mesuliyetti vazifeler yüklenmiş bulunmakta
dır. Bu lıal ve şartlar içinde bulunan vatandaş
larımızı iptidai kültür bakımından kısa zamanda 
muayyen bir seviyeye ulaştırmak bizim için ön I 
plânda gelen bir vatan borcudur. Bu borcu eda I 
etmenin ve - bu' tarihî mesuliyetten yüz akiyle 
çıkmanın yegâne çaresi, bu sahaya yapabilece
ğimiz fedakârlıkların âzamisini vermektir. 

Arkadaşlarım : Bu dâvayı hal.yolunda kuv
vetli ve enerjik adımlar atılmadıkça, bu derde 
deva verilmedikçe, diğer sahalarda sarf edeceği
siniz himmet ve gayretler verimsiz ve kısır kal
a y a mahkûmdur. Geçen sene bu mevzua yani 
Y6y okulları inşasına verilen 8 800 000 lira tah-
'si\atuı büyüt bir kısmı Yüksek MecV.sir. direk
tifi ve Hükümetin güzel bir anlayışla okuma yaz
ma nispeti düşük illerimize tahsis edilmek SUT 
retiyle göğüslerimizi zevk ve iftiharla kabartan 
eserlerle karşı karşıya geldik. 

Yıllardır kendi haline ve kaderine terkedil
miş köylerimizin simsiyah çamur yığını halin
deki evlerinin ortasında dikilen,' feyizli istikba
lin müjdecisi, millî kültürün âbidesi halinde çi
çek gibi yeni okullar bence iktidarımızın bu böl
gelerde takdire, tebcile değer en büyük eserleri
dir. Bu vadide yolculuğumuz çetin, hedefimiz 
uzaklardadır.1 Bu güzel ve parlak hedefe biran 
önce ulaşmak için adımlarımızın mütenakıs cleğil, 
mütezayit bir seyir takip etmesi lâzımgelir. Hal | 
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böyle iken sanki gayeye vâsıl olmak üzere imi
şiz gibi önümüzdeki bütçe tasarısına bu köy okul
ları tahsisatının 800 000 lira noksaniyle 8 milyon 
olarak konmuş bulunduğunu görüyoruz. 

Bendeniz bu mevzuu Bütçe Encümeninde de 
ortaya attım. Bu tahsisatın 2 milyon ilâvesiyle 
10 milyona çıkarılmasını teklif ettim. 

Köylü eğitimi dâvasının içinde bulunduğu 
halin ıstıraplarını vicdanının derinliklerinde 
duyan çok muhterem bir arkadaşım, izmir Mil
letvekili Behzat'Bilgin, bu tahsisatın 40 milyon 
liraya çıkarılmasını teklif etti. Fakat mevzuun 
icapları yalnız tahsisat olmayıp öğretmen gibi 
para ile hemen temini mümkün olmıyan diğer 
unsurları gerektirdiği için Millî Eğitim Bakanlı
ğının realize edebilme insanlarının hudutları 
içinde bulunan 2 milyonluk ilâve teklifim encü
mence de sempati ve müzaheretle karşılanarak 
gelir Mitçesinin görüşülmesinden sonra karara 
bağlanmak üzere mezkûr madde bütçe müzakere
lerinin sonuna bırakıldı. 

Son gün müzakerede Millî Eğitim Bakanı ve 
teklif sahibi yani bendeniz hazır bulunmadığım 
için madde aynen huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. Bu itibarla teklifi yüksek heyetinizin 
huzuruna getirmek mecburiyetinde kaldım. 

Bu memlekette yapılabilecek hizmetlerin dai
ma başında gelmeyelâyık olan köy eğitimi dâva
sında hassasiyet göstereceğinize şüphe etmiyo
rum. 

Hükümetin çok ehemmiyetli bir mevzua bağ
lı olan bu teklifime müzaheret göstereceğini ümit 
etmekteyim. 

Yüksek heyetinizin tasvibini bilhassa istirham 
ediyorum. 

Mltli î EĞİTİM BAKANI TEVFİK ÎLERÎ 
(Samsun) —Hükümet olarak da bu teklifin le* 
hinde olduğumuzu ve kabul edilmesini rica ede
rim. (Alkışlar). 

VASFİ MAHİR KOCATÜRK (Gümüşane) 
— Muhterem arkadaşlar; bendenize öyle gelmek
tedir ki, bu mevzuubahis olan madde Maarif J3üt • 
çeşiniı.f en mühim maddesidir. Bütçe Komisyonu 
raporunda ilk öğretim çağındaki çocuMarın;:afi:cak 
yarısının okutulmakta olduğu ve 20 bin köy oku
luna ihtiyaç bulunduğu kaydedilmektedir. Gerçi 
bundan daha evvel bahsedilmemiş ama duruludaki 
memleket ihtiyacı meselesiyle beraber hukuki an-
layışda'"Bütçe Komisyonu raporunda gözden ka-
çırılrm.mıştnv 
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Bendeniz; öyle zannediyorum ki, durumdaki; 

hukuki anlayış birinci derecede mühimdir. Bütçe 
Komisyonu çok tatlı bir ifade ile bu yolda temen
ni . ve tavsiyelerde bulunmuştur. Geçen yıl bu 
maddeye 8 milyon, lira verilmiştir. . Bununla 570 
köy okulunun yapıldığı bütçe; tasarısında zikre
dilmektedir. , Bu sene 8 milyon daha verilmekte
dir ve bununla da 500 okul yapılacaktır. Memle
kette 20 bin okulsuz köy bulunduğuna göre bu 
köylerin de mektebe kavuşması aynı nispet dâ
hilinde mümkün olacaktır. Yani 40 yıl sonra bü
tün köylerimiz okula kavuşacaktır. Bugün ilkokul 
çağındaki1 Türk vatandaşlarımın;. % 50 sini okut-' 
maktayız. Halbuki Anayasamız bütün Türkler 
ilk öğretimden geçer , demektedir. Burada bir; 
hukuk- noksanı bulunduğu, Anayasa maddesinin 
tatbik edilmediği meydandadır. Bunun günahı
nın kime ait olduğunu araştıracak değilim, bu. 
malûmdur. Ama durumu bir mücerret vakıa ola
rak mütalâa ettiğimiz zaman korkunçtur. Ben.bu 
vaziyeti, Türk çocuklarının ancak yarısının okıı 
tulmasî • dolayısiyle Anayasanın bu • maddesinin 
yarı yarıya tatbik edildiği mânasında almak tema
yülünde değilim. Anayasa maddesi hiç tatbik edil
miyor demektir. Madde şu : Bütün Türkler ilk 
Öğretimden geçer. Mefhumu muhalifi bir kısım 
Türkler ilk öğretimden geçer demektir ki, geçme
diği zaman yoktur. Bu gidişle bizim ancak 40 yıl 
sonra bunu yapmamız imkâni Vardır. Bunun telâ
fisi, temini imkânları var mıdır? Vardır arkadaş
lar. Zannettiğimiz kadar korkunç da değildir, ihti
yacımız olan miktar 20 bin değil, köy durumu bakı
mından birkaç köye bir mektep vermek suretiyle 
10 bin okulla bu vaziyet temin edebilir. '. 

Umumi Bütçeden bir miktar para vermek im
kânı olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
içinde yapılacak bir kombinazonla bunların mü
him bir, miktarı kısmen halledilmiş olabilir. Ben
deniz 'arkadaşımızın teklif ettikleri 2 milyon lira 
mn yerilmesini değil,' mübalâğalı görmekle bera
ber, komisyonda Behzat Bilgin, arkadaşımızın 40 j 
milyon teklifine . gidecek yolu arzuluyorum; bu 
teldif çok yerindedir. Yüksek Meclis, Anayasa 
'hükümleriyle teyit edilen memleketin birinci de
recede mühim bir ihtiyacının tatmini hususunda 
ne kadarını münâsip görebilîrse memleket namına 
o kadar isabetli olacaktır. (Alkışlar). 

BAŞKAN--Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

—- Arkadaşlar, kendi kendime yeminliyim. Bü-
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yük Millet Meclisinde köy .meselesi meyzuubahıs 
oldukça, komünizm mevzuubahis oldukça kür
süye çıkacağım. (Gülüşmeler). :;„. j 

Şimdi arkadaşlar, meseleyi biraz esasından 
elo almak lâzımgelir. Belki manzum âliniz ol
muştur, bugünlerde Cumhuriyet Gazetesinde 
köy meselelerini tahlil ediyorum, 5 - 6 yazım 
çıktı, daha daHçıkacak. Fakat bu köy meselesi
ni, 27 yıldan beri tetkik edenler gibi değilim. 
«Köylü efendimiz» hitabına mâruz kalan köylü, 
şimdi yırtık dizini göstererek «görenler Allah 
için söylesin» diyor. Yani köylü için fantastik 
şeylere kaçacağımıza hâkikata kendimizi verece
ğiz. (Bravo sesleri). 

Şimdi, Türkiye'de 62 bin meskûn yer vardır., 
Bu meskûn yerler iki haneden tutunuz da iki bin 
haneye kadar çıkan köylerdir. Bu 62 bin mes
kûn" yer Türkiye 'nin 7 bölgesine taksim edilmiş
tir. Tetkik ediyorum, bu 7 bölge içinde 3 böl
ge vardır ki; bu bölgelerin köyleri diğer böl
gelerin köylerine nazaran esfelisafilindedir, 
yani gerinin gerisidir.v Türkiye'nin Kuzey - Do
ğu Anadolu'su, Güney - Doğu Anadolu'su böl
gelerinde 20 köye bir; mektep isabet; etmektedir. 
Bu mektepler do bizim bildiğimiz 5 sınıflı değil, 
3 sınıflı eğitmen mektepleridir. c v ',• 

Şimdi tasavvur ediniz; 20 köye 3 sınıflı bir 
mektep... Neyi kalkındıracağız? Köylüyü.. Na-< 
sil kalldridıracağız? Bir hizaya getirmek sure
tiyle.. ; Bu köyler bir hizaya . gelmese bile hiç 
değilse yanına getirilecek. Bir köy vardır 100 
hanelidir, 100 lira gelir arar bulamazsınız., Bir: 
köy vardır ki 20 hanelidir, 60 000 liralık pa
muk satar. Birisi nerede, diğeri nerede?. Aşıl 
dert buradadır. Bu köyler birbirinden bu ka-: 
dar azîm farkaıia ayrı kaldıkça muvâzene yapa
mayız. • Bir memleketin düşeceği: en büyük tehli
ke içtimai muvazenesizliktir. İki milyon lira. 
zam yapılıyor, ben bunu kabul ediyorum; .< fakatı 
bunu bir sisteme bağlamak lâzımdır. Her sene; 
Hükümetin!, Meclisin lûtfundan kopacak bir iki 
milyon, > köyleri. bir hizaya. getirmek için yeter • 
değildir. İnşallah, gelecek sene bu .hiza mesele
sini santimle ölçeceğiz. "(Bravo sesleri). 

(BAŞKAN — Behzat Bilgin. ; ' 
BEHZAT BİLGİN (İzmir) ~~ Muhterem ar

kadaşlar, üzerinde çok uzun düşünülmesi ve 
konuşulması icabeden bir mevzuda kısaca :mâruw 
zatta bulunacağım. Esasen bu mevzu ihtisas ko-: 
misyonunda da ele alındı. Yüksek Meclisin te-
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mayülü bakımihdan takriri müdafaaya lüzum 
kalmıyor. Kendiliğinden çıkacaktır. Sadece 
dün Sayılı Reşat Şemsettin Sirer, köylerde okul 
yapma mükellefiyetinin ilgasından teessürle 
bahşetti. C. II. Partisi iktidarının son esesler-
lerinden birisi olarak 1940 da, 15 senelik bir 
tecrübe mahsulü olarak Köy Enstitüleri Kanu
nu ile, köylüye mahsus olan ve bidayette er
kek, kadın bütün vatandaşlara teşmil edilmiş 
olan mecburi okul yapma usulünü tek çıkar 
yol olarak bulduk dediler. Bunun Türk köyün-

' de ne kadar elem, ıstırap mevzuu olduğunu he
pimiz biliyoruz. C. H. Partisinin bu mevzudaki 
tecrübesini de maalesef takdirle karşılamak 
mümkün değildir. 

Bizde ille tahsilin mecburi ve umumi ol
ması daha 1868 tarihinde Maarifi Umumiye 
Nizamnamesi ile mevzuatımıza girmiş, fakat 
o zamandan beri bir türlü tatbik seldi ve esa
sı bulamamıştır. Meşrutiyeti mütaakıp Tedri
satı İptidaiye Kanunu ile aynı mevzu Balkan 
Harbinin bir neticei tabiîyesi olarak tek kur
tuluş çaresi diye ele alındığı halde Cihan Har
bi bunun da tatbikma mâni olmuş ve 1920 sene
sinde Türk milleti bir taraftan İstiklâl mü
cadelesi yaparken, bir taraftan da Cihan Har
bi mâniinin zail olması dolayısiyle Tedrisatı 
iptidaiye Kanunundaki mecburi tahsil hükmü
nün tekrar meriyete vaz'ı kararını vermiştir 
ki, o zaman İcra Vekilleri Heyetinin tarih hu
zurunda daima takdirle yâdedilecek olan bir 
hareketidir. Buna rağmen iş yine muntazam bir 
şekle bağlanamamıştır. Mecburi tahsili temin 
etmek için maarifi mecburiyeye iştirak şekli 
bulunmuştur. Fakat bu şekil bilâhara her ne
dense tersine çevrilmiştir. Malûmu âliniz Ted
risatı İptidâiye Kanununda köylerin, mahalle
lerin mecburi tahsil masrafına iştiraklerinin 
yanı başında köy okulları için % 65 Devlet yar
dımı, ve kasabalar için % 35 Devlet yardımı 
mülâhaza edildiği halde eski iktidarın son ka-
rariyle köylerde karı kocayı 40 gün gibi mec
buri bir/mükellefiyete tâbi tutmak meselesi mil
letin vicdanında bir azap mevzuu olarak devam 
etmekte idi. Reşat Şemsettin Sirer arkadaşımız 
bu meseleyi hal için nasıl bir yol tutulacağı 
hakkında dün izhar ettiği tereddütlere ceva
ben bunun yolunu bulduğumuzu arzetmek is
terim. Bu yol Devlet bütçesinden iktiham 
edilecek fedakârlıklarla, ye imkân nispetinde 
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umumi ve mahallî ihtiyaçlar için, fakat yajnız 
köye ait değil, köye ve şehre aynı derecede şâ
mil fedakârlıklarla bu işin halli yoludur. Bu
nun üzerinde ihtisas encümenimizde daha esas
lı olarak meşgul bulunuyoruz. Ve yakında bu 
mevzuda ihtisas encümenimiz belki: bir kanun 
teklifiyle gelmek fırsatını bulacaktır. Bende
niz de teklifin aynen kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — 742 nci bölüm üzerinde 6 arka
daş söz almıştır, henüz 4 u konuşmamıştıf. Ki
fayeti müzakere takriri geldi, fakat usulen re
ye koyamayız, hepsinin konuşması lâzımdır. 
Eğer vazgeçerlerse o başka? 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Gurup namına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Devamla) — 

Müsaadenizle tavzih etmek mecburiyetindeyim: 
Behzat Bilgin arkadaşımızın dün benim bu kür
süden vâki olan mâruzâtımı iyi dinlememiş ol
duklarını anlıyorum, meseleleri birbirine karış
tırdılar. . 

1925 den 1940 a kadar yapılmış olan bir 
araştırmadan bahsettim. Bu Enstitülere aitti. 
Sonra benim Mükellefiyet Kanununa tahassür 
izhar ettiğimi ifade ettiler. Böyle bir şay yok
tur. Ben sadece bir vakıayı tesbit ettim: 1947 
senesinde ilköğretimin köyde yayılması için bir 
program yapıldı. Bunun kaynakları şunlardır: 
Devlet bütçelerinden her sene 10 milyon lira veri
lecek, diğer taraftan da muayyen yaş hadleri 
arasında bulunan erkek vatandaşlar ömürlerin
de bir kere kendi köylerinin mektebi için 20 
gün çalışacaklardı. Mükellefiyet bu hadlere in
diril misti., Bunu ifade ettim. 

. Meseleleri birbirlerine karıştırmamalarını ve 
politik mülâhazalarla . birtakım isnatlarda bu
lunmamalarını rica ederim. 

SAİDBİLGİÇ (İsparta) — Efendim ben, 
teklifin tamamen lehindeyim. Yalnız Sayın Ba
kandan bir istirhamım var. Köylerde halk ta
rafından yapılan ve inşasına henüz başlanmış 
ve fakat köylümüzün bütün imkânların kullan-, 
dığı halde natamam kalmış köy okulları vardır. 
Bunlar da dâhilse mesele yoktur. 

MİLL- EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Dâhildir, onlar da ikmal edilecek
tir. ' 

SAİD BİLGİÇ (İsparta) — Teşekkür ederim. 
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BALKAN — Ö Kaide okutulmuş olan öner

genin dikkate alınıp alınmaması hususunu oya 
arzediyorüm. Kabul edenler.. Etmiyenler.. öner
ge dikkate alınmıştır. 

742 nci bu bölümü komisyona tevdi ediyo
ruz, buna göre formüle edeceklerdir. 

B. 
743 İl ve ilce merkezlerinde halk 

tarafından yaptırılan okul bi
naları için müteşebbis dernek
lere 

Lira 

500 000 

BEKİR OYNAÖANLI (Afyon Karahisar) ,— 
Muhterem arkadaşlar; halkımız tarafından il
min kıymeti takdir edilerek kemali Hamiyetle 
aralarında topladığı paralarla okul yaptırmak 
suretiyle kültür yolunda hizmet ettiklerini gör
mekteyiz. Bu gibi derneklerin gayretlerini da
ha fazla teşvik için Hükümet ve Meclis olarak 
bizim de yardım etmekliğimiz icabeder. Bu ka
naatle 743 ncü bölümdeki miktara 500 bin li
ra dalia konmasını arz ve teklif ediyorum. 

Vereceğiniz para bâzı işlerde olduğu gibi bir 
sene içinde sarf edilip kaybolacak değildir, ilel
ebet yadsıyacak olan ilim yuvalarının ya te
mellerinin atılmasına veyahut çatısının kapan
masına yarıyacaktır ki, milletimiz ve ınaarifimiz 
için hayırlı bir hizmet olacağını hepiniz takdir 
buyurursunuz. Teklifin kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş olan önergeyi okutu
yorum. 

. yüksek Başkanlığa 
743. (bölümdeki il, ilce merkezlerinde halk 

tarafından yaptırılan okul binaları için müte
şebbis derneklere ayrılan 500 Ibin liranın bir 
milyon liraya çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahiöar 
Bekir Oynaiganlı 

Tekirdağ 
Y. Z. Tuntaş 

Erzurum 
Fehmi ÇoıbanoğUu 

Bursa 
.Selim Herkmen 

Erzurum 
Saibri Erduman 

Çoruh 
Meeit Bumin 

Eskişehir 
Ekrem Baysal 

Afyon Karahisar 
Gazi Yiğitbaşı 

Erzurum 
Enver Karan 

Bursa 
Selim Ragıp 

İstanbul 
Ahuya Moshos 

[Bursa 
R. Aylbar 

Bursa 
S. Karacabey 

, "İsparta 
İrfan Aksu 

Elâzığ 
Suphi Erigene 

Kayseri 
İsmail Berkok 

'Manisa 
M. Kurlbanoğlu 

Burdur. 
Mehmeit Erkazaneı 

•Kütahya 
Yusuf Aysal 

Afyon Karahisar 
Avn'i Tan 

Çoruh 
Ali Rıza Sağlar 

Tunceli 
Hasan Remzi Kulu 

KayseH 
İbrahim Kirazoğlu 

Eskişehir 
Muhtar Başkurt 

Gümüşane 
K e m al Yö rüi k o ğl u 

Bursa 
Aıgâh Erozan 

Trabzon' 
•M. Cloloğlu 
Kastamonu 

Ilayri Tosunoğlu 
Elâzığ 

Ş. Yazman 
Tokad\ 

Ham di Koyuîtürk 
Samsun 

M. özkefeli 
Ankara 

M. Fenilk 

Seyhatt 
A. N. Asya 

Hâmit Ali Yöney 
G'ümüşane 

V. Mahir Kocatürk 
İsparta 

Said Bilgiç 
İsparta 

Tahsin Tola 
Bolu 

•Mifcat Dayıoğlu, 
Ankara 
ö. Bilen 

• Balıkesir 
Ali F . "İşeri : ' 

Çankırı.'. 
Kâzım Arar 

Ağrı 
Halis öztürk 

Kocaeli 
Etem Vâssaf 

H. Fırat 
Samsun 

Naci Berkman 
Er&urum 

R. ıSalim Buı'çak 
iSMrd 

Şefik 'Türkdoğan 
Edini l 

Hasan Osma 
Samsun 

Hadi Üzer 
Yo%ad 

Fuat Nizamoğlu 
Tokad 

Fevzi Çubuk 
Samsun 

Hâşiırh Alişan 

BAŞKAN — Önengeyi' oyunuza sunuyonım, 
'Dikkate alnım asını'kaJbuH: edenler... Etmiyenler... 
'Dikkate alınması kahul ddilmiştir. (Alkışlar).. 

Komisyona tevdi ediyoruz. Formülünlü vere
ceklerdir. , 

B. 
751 

Tjira 
Lise ve ortaokullar için sa'tın-
almacak her çe'şii dershane, 
yatakhane, mutfak ve hastane 
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B. Lira 

ıgere'çlerri, döşeme deanirfbaş, 
deı's aletleri'ıgideıieri 350 £)00 
BAŞKAN — Kahul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Yeni tesisler 2 650 000 

NURİ iSERTOĞLU (ıSino'b) — Muhterem ar
kadaşlar ; bütçenin 701 nci (bölümünde Topkapı 
'Müzesinin yanlgm tesisatı için geçen yıl (bütçesi
ne 300 000 lira kadar (bir 'ödenek konmuştu. Bu 
sene (böyle (bir ödenek: görülmemektedir. Anlı
yoruz ki, fou hizmet ıgöçen sene ödeneği ile ta
mamlanmıştır. Bundan huzur duymaktayım. 
Yalnız Yüksek Huzurunuza çıkmışken Sayın 
Bakandan (küçük M r ricada (bulunacağım : 

İstanfbul Topkapı Müzesi Pazar günleri ka
palıdır. Halbuki bu gibi müesseseler için, hal
kın en 'çok istifade •edeceği, gezeceği ve binneti-
ce müzeye en çok gelir sağlıyacak günler, Pa
zar günleri olsa gerektir. 

Yine bu müzenin yanıbaşında eski eserler 
müzesi vardır. Bu müze Pazar günleri açık, fa
kat kapanma saatleri pek erkendir. Sayın Ba
kan, geçen Aralık ayının son günlerinde teşkilâ
ta gönderdiği bir. tamim ile, kütüphanelerin ta
til günlerini, açılıp kapanma saatlerini güzel 
bir esasa bağlamışlardır. Temenni ederim ki, 
müzeler için de bir tetkik yapılarak yeni bir im
kân, yeni bir programla, bilhassa halkın en. bü
yük istifade edeceği günlerde bu müzelerimizin 
açılma gün ve saatleri bir esasa bağlanacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
• BAŞKAN — Sırrı Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Aziz arkadaşla. 
rım, bu bölümde geçen yıl Doğu Üniversitesine 
50.bin lira ayrılmıştı. Millî Eğitim Bakanlığı 
Bütçesini tetkik ettiğimiz zaman maalesef 5 ta
ne sıfırla karşılaştık. Burada Doğu Üniversitesi 
için hiçbir şey j^oktur, Bayındırlık Bütçesinde 
de keza hiçbir şey yoktur. Doğu Üniversitesi 
kurulması hususu, önce Reisicumhurun nutkun
da ve s o n r a d a Başbakanın Hükümet Progra
mında müteaddit defalar yer almıştır. Matbu
atta da Doğu Üniversitesi hakkında tetkikat ya
pılmakta olduğunu öğrendik. Bu arada Doğu 
Üniversitesinin Veteriner ve Orman fakülteleri
nin kurulması için bütün şartları haiz bulunan 
Kars'ta bir tetkik ye etüd yapılıp yapılmadığını 

. 1952 0 : 2 
ve Doğa Üniversitesi işinin halen hangi safha
da. olduğunu öğrenmek istiyorum. 

•MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Doğu Üniversitesi karşılığı bir 
tahsisat olmadığı malûmdur. Geçen sene konan 
para yapılacak etüdlerin masrafı olarak konul
muştu. Bu etüdler bitirilmiş ve 3 üniversiteden 
seçilen 5 er profesörden müteşekkil. 15 kişilik 
bir heyet gerek arazi üzerinde, gerek doküman
lar üzerinde çalışmış ve tafsilâtlı raporunu Millî 
Eğitim Bakanlığına tevdi etmiş bulunmaktadır. 
Raporu tetkik ediyoruz. Hükümete noktai naza
rımızı bildireceğiz ve Hükümette de tetkik edil
dikten sonra elbette ki bir kanun-tasarısı hazır
layıp huzurunuza geleceğiz. Ancak ondan son
radır ki tahsisatı konacaktır. 

Arkadaşımın müzeler hakkındaki, sözlerine 
iştirak, ediyorum. Topkapı Sarayının Pazar gün
leri halka açılmasını temin edeceğiz. 

BIJRHANETTlN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; Müzeler, ehemmiyetle ele alın
ması lâzım gelen bir mevzudur. Biz kültür saha
sında, medeniyet sahasında büyük hamleler yap
mak isterken mütemadiyen para istiyoruz, tahsi
sat istiyoraz. Fakat bunu yaparken bu hamleleri 
besliyeeek, onların teşekkülüne yardım edecek ge
lir kaynaklarını ihmal ediyoruz arkadaşlar. 

Bugün müzelerin bir senede sağladığı gelir 
miktarı takriben 250 bin liradır. Fakat bu para 
nasıl sağlanmaktadır arkadaşlar'? Bu parayı sağ-
lıyan bir müessese olduğuna göre reklâm yap
ması ziyaretçi celbetmesi lâzım değil mi? Hayır 
arkadaşlar, bilâkis kapılarını zamanından evvel 
kaparız; ne kadar az ziyaretçi gelirse o kadar çok 
memnun oluruz. Sebebi arkadaşlar? Personel yok. 
Müzeyi gezmeye gelen bir ziyaretçiyi peşine ta
kıp, bu salon şu devre aittir, bu eser falan devre 
ait eserdir diyecek, icabında hırsızlık ve yangın 
tehlikesini önliyecek personel mevcut değildir. 
Onun için Müzeler İdaresi mecburi olarak ziya
retçiyi azaltacak tedbirler almak mecburiyetinde 
kalmaktadır. • 

Halbuki arkadaşlar, bu müze denilen mevzu 
öyle bir şeydir ki, bilhassa bizim müzelerimiz 
memleketimize gelen bir yabancı ilk defa müze
lere koşar, bilhassa bizim müzelerimiz ihtiva ettiği 
zenginlik bir hazinedir. Bizim, müze olarak ar
kadaşlar tek bir müzemin vardır, o da Arkeoloji 
Müzesidir. Bunun kıymeti cidden yüksektir. 
. BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
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BÜRHANETTİN ONAT (Devamla) — Reis 

oradan, Demoklesin kılıcı gibi, yalım 'dakika, bir 
dakika var diye insanın söylîyeceğini şaşırtıyor 

'(Gülüşmeler). 

. Bunlar organize edilir, teşkilâtİandırıhrlarsa 
yalnız Türkiye halkının yapacağı ziyaretler "Dev
lete, senede en az bir milyon lira temin edebilir. 

Türk ve İslâm eserlerini kurtarmak ve muha
faza etmek için bir Türk ve İslâm eserleri mü
zesini, vücuda .getirmek için birşey düşünüyorlar 
mı? Bu sene geçti, gelecek sene içinde bir proje 
hazırlatmasını sayın bakan arkadaşımızın anlayış. 
ve dirayetlerimden beklemekteyim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 761 
nci bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 761 nci bölüm kabul edilmiştir. 

B , 
77.1 2.133 sayılı Kanunla kurulan 

Devlet kitapları döner serma
yesine 

Lira 

50 000 

BAŞKAN — Ömer Bilen, Millî Eğitim Ba
kanından sual soracaktınız. 

ÖMER BİLEN (Ankara) — Bir noktayı tav
zih için söz istiyorum. 

BAŞKAN -— Buyurun. 
v ÖMER BİLEN (Ankara) — Efendim imam 
hatip mekteplerine ait sualime eksik olmasınlar, 
mukni cevap verdiler. Yalnız bir hususu rica 
etmek istiyrum: 

Biliyorsunuz ki, ilk mekteplerin üçüncü sı
nıf ından. sonra 4 - '5 nci smflarmda din dersi 
veriliyor. Birinci sınıftan itibaren verilmesini 
hemen hemen heyeti umumiye arzu ediyor. Çün
kü bir Türk çocuğu mektebe verilir verilmez 
Allah adiyle başlarsa o çocuk vatan için çok 
daha hayırlı olur. Artık bu din hissiyatından 
kaçınmak zamanı geçmiştir. Çünkü dinin lüzu
munu Türk Milleti, demokrat idare anlamıştır. 
Demokrat milletlerin görüşleri bu yoldadır. 
Onun için ilk mektebin birinci sınıfından başla
dıktan sonra... 

BAŞKAN — Sual soracaktınız? 
• ÖMER BİLEN (Devamla) — Orta ve liseler

de devam etmesi lâzımdır. (Sağdan, âmin, âmin 
sesleri) Hakka âmin diyelim, küfre âmin demi
ydim. Evet, neden tevâkki ediyoruz? Acaba ne
den vermiyoruz? Millet istiyor, veliler istiyor. | 

.1982 0 : 2 
Milli irade ile mevkie gelen ıbir idarenin millî ar
zuları tahakkuk ettirmesi pek tabiî bir şeydir. 
Önün için bu uzun boylu paraya pula da müte
vakkıf değildir/Madem ki, diğer diller tedris edi
liyor, bu da okutulsun. İmamı Ali'nin bir sözü 
vardır: «Hayatta hakiki mürşit ilimdir.» der. 
Bir tarafı cehle dayanan ilim hakiki ilim ola
maz. Onun için ilmi şümulleştirmeli ve bu keli
menin hakiki mânasını vermelidir. 

BAŞKAN— Bölümü kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesi bitmiştir. 
Ankara Üniversitesine geçiyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1952 Büt
çe yılı yatırımlar dışında İmlan giderleri için, 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(8 762 793) lira ve yatırım giderleri için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzero 
(1 082 001) lira ödenek verilmiştir. 

A / l - CETVELİ 

B.1' _.-"' ;•-. . . . ' . " . Lira 
201 Aylıklar - 3 797 400 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..: Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 016 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 'Yabancı profesör ye uzmanlar 
ücreti 357 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4598 ,sayılı Kanun gereğince 
yapılacak yardımlar 93 600 
BAŞKAN — Kabul' edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. 
0. Emekli Sandığına yapılacak ' 
ödemeler 377 188 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir; 
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B. 
217 

219 

223 

301 

303 

304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

419 

420 

B : 49 

4644 sayılı Kanun gereğince 
yerilecek ek.görev tazminatı • 
ŞAŞIDAN — Kabul . edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yurdun içinden ye ; dışından 
konferans için getirileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabıü edenler... 
E tmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN —.. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir: 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN—- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, inceleme ve öğreti
mi ilgilendiren gereçler ile il-

27.2.1952 O : 2 
Lira 

30 025 

723 800 

6 600 

347 002 

13 600 

33 600 

31 500 

103 403 

11 500 

51 250 

4 000 

500 

2 000 

B. 

421 

422 

423 

432 

451 

452 

453 

459 

501 

502 

gili her çeşit giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi çeşitli tecrü
be istasyonlarında ve işletme-' 
1 erin de yapılacak araştırma ve 
denemelerinin her çeşit gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi Arkeoloji ve Doğu Anado
lu araştırma istasyonlarının 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Devrim Tarihi Enstitüsü-' 
nün her çeşit giderleri 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası -kongre ve konfe
ransların her çeşit giderleriyle 
bunlara katılacakların yolluk 
vo giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
944 000 

2 500 

10 000 

9 000 

230 205 

395 500 

24 501 

17 855 

2 400 

4 000 

4 001 
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B. 
505 'Hükme bağlı borçlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 Muhtaç talebeye yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 96 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

602 Vehbi Koç öğrenci Yurduna 
yardım 1<0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ; 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı 102 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve tesisler 980.000 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN —-Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -r- Ankara Üniversitesi 1952 , 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(9 844 794) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. 

B : 49 27.2.1952 Ö : 2 •• : ' 
Lira ] BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
2 000 I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B - OETVELÎ 

Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harçlar 
BAŞKAN —' Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 129 375 

175 000 

! Çeşitli gelir 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bağışlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i Eski yıllardan devreden nakit 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

60 000 

1 480 418 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesinin 1952 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelir
lerin tarh ve tahsiline 1952 Bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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 gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -—. Ankara üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . VII . 1948 tarihli ve 5239 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) - - Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMtSYONU ADINA HAYRET

TİN ERKMEN (Giresun) — Efendim (L) cet
velinde bir tabı hatası olmuştur. O da Ziraat 
Fakültesine ait, olan .tasımda 100 liralık bir 
profesör olması lâzımgelirken (4) olarak ya
zılmıştır. (1) olarak tashihini rica ediyorumy;: 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihiyle |)irlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalkıl et
miyenler... Kabul edilmiştir. i ; y;; 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümijnT 
deki ödenekler üstünde çıkan ve 1951 yılı Büt
çesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet tertibinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928- 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 neü maddesi-

9 8 8 -



B : 49 27 . 2 
ho göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
3-6 . ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları tertiplerine 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etini-
' yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. :-— Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilşikin formül bağlı (II) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

.... MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
İ952 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler;.. Ka
bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9; — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oyunuza . arzedilm iştir. 
Beyazlar kabul, kırmızılar ret, yeşiller de çekin-
serdir.. 

İstanbul Üniversitesi Bütçesine başlıyoruz. 

Istîinbul Üniversitesi 1952' yılı Bütçe Kanunu 

MADDE İ, — İstanbul Üniversitesi 1952 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (11 373 378)' lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (4 895 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 

A / l - CETVELİ 

B. 
201 Aylıklar 

Lira 
3 624 800 

SADRÎ MAKSUDt ARSAL (Ankara) ~ 
Arkadaşlar, kürsüde vaktinizi alarak sabrınızı 
suiistimal edecek değilim sükûnetle dinle
menizi rica ederim. 

Arkadaşlar komünizm ile mücadele zarure
ti bugün bütün dünyaca anlaşılmış bir hakikat-
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tir. Komünizmin kaynağından binlerce kilomet
re uzakta bulunan memleketler dahi komü
nizmle mücadele için gayretler sarfetmektedir-
ler. Bizim gibi bu kaynağa çok yakın milletler 
için ise komünizmle mücadele bir millî vazi
fedir. Çünkü millî istikbalimiz buna bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu sahada milletçe 
mücadeleye karar vermiş bulunuyoruz. Millî 
Eğitim Bakanımızın liselerden ve sair .müesse
selerden komünizmi telkin eden eşhasın uzak
laştırılması için ciddî tedbirler almış olduğunu 
biliyoruz. Fakat soruyorum, acaba . üniversite
lerin vaziyeti nedir 1 Bütün fakültelerde alfune-
leinnas, açıktan, kemali, cesaretle komünizm 
fikirlerini telkin etmek istiyen insanlar uzaklaş
tırılmış mıdır?. Fakülteler dahi bu telkin ve 
propaganda tehlikesinden kurtarılmış mıdır!. 
Ben İstanbul ve Ankara Hukuk Fakültelerinin 
sabık bir profesörü sıfatiyle, diyebileceğim ki, 
hukukta bu tehlike mevcut değildir, tıpta da 
mevcut değildir; çünkü bu fakültelerin tedri
sat mevzuları buna müsait değildir. Lâkin- di
ğer bir takım fakültelerde bu tehlike vardır. 
Bakan bu hususta ne düşünmektedir?. Filvaki 
üniversiteler muhtardır. Fakat Millî Eğitim Ba
kanının, umumi kontrol ve yüksek murakabe 
hakkı bakidir. O her vakit rektörleri, "dekanları 
çağırarak bu hususta konuşabilir. 

Soruyorum: Fakültelerin komünizm 'telkini 
bakımından vaziyeti nasıldır? Bugün fakültele
rin bâzılarında komünizm telkin ; eden adamlar 
var midir, yok mudur? :•'•• 

Kaç dakikam var Reis Bey? 
BAŞKAN — Üç dakikanız var. 
SADRİ MAKSUDİ ARSAL (Devamla) '— 

Arkadaşlar propaganda, tehlikesi hakkında 
usun uzadıya izahlara girişmeye hacet yoktur. 
Bu, herkesin bildiği bîr hakikattir. Fakat şu 
hakikati arzetmekle iktifa edeceğim: 

Mütefekkirlerden birisi şöyle demiştir: Pro
paganda o kadar kuvvetli bir âmildir ki eğer 
bir zengin yahut bir devlet beş milyar saı*feder
se iki kere ikinin dört olmayıp beş ettiğini bir
çok insanlara kabul ettirebilir, o zaman iki ke
re iki dört eder diyenler mürteci sayılırlar. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — 201"nci bölümü oyunuza, arze-

diyorum. Kabul edenler.. . Etmiyenler,. Kabul 
edilmiştir. 
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202 

203 

204 

206 

207 

209 

217 

219 

221 

223 

301 

303 
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Ücretler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzmanlar 
ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nei maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Kanun gereğince 
verilecek üniversite tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Konferans için yurt içinden 
ve dışından getirtileceklerin 
ücret ve yolluklariyle başka 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul! edenler... 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir,' 

27.2 
Lira 

375 540 

72 400 

441 610 

66 100 
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15 500 

445 789 

28 125 

615 800 

21 597 

43 670 

468 852 

16 000 

B. 
304 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

417 

419 

420 

421 

422 

423 

Posta, telgraf ve telefon üeret 
ve giderleri 
BAŞKAN — KabuL edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite akarları giderlerinin 
Bina ve Arazi vergileri, Tapu 
Tescil Harcı ve diğer giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.Araştırma ve inceleme ve öğre
nimi ilgilendiren gereçlerle ilgili 
her çeşit giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Devletler Hukuku Türk Ensti
tüsünün her çesşit giderleri 
BAŞKAN ~~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kriminoloji Enstitüsünün hçr 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
idare Hukuku Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN- — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir, .< 

Lira 

43 000 

16 150 

.35 150 

10 000 

25 500 

' 5 000 

.1. 000 

15 000 

''5jtf47 

731 501 

5 000 

5 000 

2 000 

990 
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425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

451. 

452 

2 000 

500 

2 000 

6 000 

Mukayeseli Hukuk Enstitüsü
nün her çeşit giderleri 
B A Ş K A N - - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İktisat ve İçtimaiyat Enstitü
sünün her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İstatistik Enstitüsünün her çe
şit giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gazetecilik Enstitüsünün her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maliye Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanser Enstitüsünün her çeşit 
giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir. 
Kan Aktarma Merkezinin her 
çeşit giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İslâm Tetkikleri Enstitüsünün 
her çeşit giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hidrobiyoloji Enstitüsünün her 
çeşit giderleri . 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıp Fakültesinin hastanelere 
ilişkin giderleri 2 195 246 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 395 00Q 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 ve 4936 sayılı kanunlar ge
reğince staj için yabancı mem
leketlere gönderileceklerin yol-
luklariyle her çeşit giderleri 36 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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i;ira | B. Lira 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği kurum ve demek
ler giderleri 88 000 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, 
kongrelere gidecek olan üniversite mensuplarının, 
bütün dünya memleketlerinde olduğu gibi, ya teb
liğ sahibi olarak veyahut bîr raportör olarak git
mesi asıldır. Kongre, gezme tozma vesilesi olma
malıdır. Bunun çok acı misalleri vardır. Nitekim 
İstanbul Üniversitesi bu şekilde tebliğ sahibi veya 
raportör olmak kaydü şartiyle, kongrelere iştiraki 
prensip altına almıştır. Bunu diğer üniversite
lerin de tatbiki hususunda Millî Eğitim Bakanlı
ğının teşebbüsünü rica ederim. 

BAŞKAN — 453 ncü bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
459 Spor giderleri 2 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları • 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçlan 2 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505, Hükme bağlı borçlar 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.-

,601 Muhtaç talebeye yapılacak yar- • 
dmlar ve verilecek buralar- 50 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

602 İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliğine yardım 2 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

603 Darüşşafakaya yardım : 50 000 
BAŞKAN — Kabul edeıiler... .•;-. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 

A/2 - CETVELİ 

701 Yapı onarımı ! 70 Ö00 
BAŞKAN — Kabul edeıîler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar. 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..; : ; 

Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
761 4999 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak üniversite yapısı ve 
" < tesisatı türlü giderleri 4 650 ,000 

ÂLI ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar
kadaşlarını; . 

Profesörlerimizin yüksek ilmî kudretlerine 
rağmen oldukça eski tarihe mâlik olan İstanbul 
Tıp , Fakültemizin müterakki devletler derece
sinde olmasına hizmet için 1951 senesinde1 on 
milyon liraya yakın bir tahsis yapılmıştı. 

O zaman Sayın Eğitim Bakanı ile bir (görüş
memiz esnasında bu para doğrudan doğruya 
Üniversiteye verilirse alınması iealbeden plân ve1 

programa göre değil de ikinci derecedeki işle
re sarfı muhtemel olduğunu söylemiştim. 

Şimdi görülüyor ki, Tıp Fakültesi elindeki 
kliniklerin izdihamını ve temizliğini ileri süre
rek bu para ile yenileri yaptırımlıya başlanmış
tır. Hakikaten Ibu klinikler Tııp Fakültesi için 
bem dar hem de izdlıamlıdır. Vaktiyle bu has
taneleri işgal edecekleri zaman bir klinik ola<-
mıyacağı söylenmiş idi. Bu kadar sene geçtik
ten ve hayli masraflar yapıldıktan sonra bizim 
közlerimizi tasdik etmiş oluyorlar. 

Sayım arkadaşlarım. Tıp Fakültemizin hali 
hazır durumunun ihtiyaçlarımızı karşılamaktan 
uzak olduğu fikrini memleketimize Milletlerara
sı imar Bankası tarafından ıgelen (heyetin bir
kaç aıy evvel, verdiği rapor da teyit etmektedir. 
Bu raporda tıp fakültesinin kailitesmıh ıslahı 
ve bu hususta ehemmiyet verilecek hususların 
değiştirilmesinden' bahsediliyor. Keza tıp fa
kültesinde sağlığı koruma ve bastalığı önleme
nin esas prensiplerine ehemmiyet verilmemiş
tir. Bundan dolayı tıp tahsilini tamamlıyan 
kimselerin ve hattâ bunlardan Devlet sağlığın
da vazife 'dcıiıfhde. edenlerin bir çoğu koruyucu 
'hekimliğin değerini lâyikı veçhile takdir ede
memektedir. Şimdiki ti'p fakültesi programla
rında hastalıkların önlenmesinden ziyade teda
viye ehemmiyet verilmiş olması da bunun bir 
ifadesidir diyorlar. 
. IGörülüyor ki bu raporda sağlık ihtiyaçları

mızın temin olunaibilmesi için bugünkü takip 
(olunan yolda (bâzı değişiklikler yapmak iztira-
rmdayız. • .. 

Sayın arkadaşlarım; > 
Malûmunuz olduğu (üzere iyi bir doktor ol-

.1952 O : 2 
mak için birinci şart talebelerin mektepte has
tanelerde Iböl hasta görmesidir.' Tıp fakültesinin 
elindeki 1600 yatakla buna imkân yoktur. Çün
kü her sınıf mevcudu asgari üç yüzü müteca
vizdir. Bir hastaya elliden fazla talebe düşüyor 
demektir. Talebeye bol hasta göstermek için 
tekmil İstanbul hastanelerinden istifade etmê -
sini temin etmek lâzımdır. Bugün İstanbul'da 
Sağlık Bakanliğına ait hastaneler, belediye 
(hastaneleri, Evkaf hastaneleri, işçi hastaneleri, 
askerî hastaneler, hususi hastaneler olmak üze
re yedi bini mütecaviz hasta yatağı vardır, 
talebeler bu hastanelere gönderilip pratik yap
tırılarak bilgilerini artırmalı, bu hastanelerin 
her birinde çok kıymetli mütehassıslarımız var
dır. Nitekim 'bundan evvel Üniversite reform 
yaptığı zaman bu (hastanelerden yirmiyi müte
caviz doktorlar alarak her birisine profesör ve
ya doçentlik unvanı vererek birlikte çalışıyor
lardı. 

Binaenaleyh bu ismini saydığım hastaneler
deki mütehassısların ilmî kudreti yüksektir. 
Talebelere pratik olarak her hastalığı hastanele
rinde gösterir ve öğretebilirler. 

Bu vazifelerinden dolayı bu hastane mütehas
sıslarına ödenek'olarak para vermeye lüzum yok
tur. Ufak bir titr vermek kâfidir. Bu suretle 
üniversitede şimdi olduğu gibi bir hastaya 
50 - 100 talebe değil. Her talebeye yirmi hasta 
düşecek ve talebe bol pratik yaparak • daha bil
gili olarak mektepten çıkacaktır. 

Tıp Fakültesi profesörleri talebeye yine il
mî derslerini ayrıca üniversite dershanelerinde 
vermeye devam edeceklerdir. , 

Bu. vaziyet, husule gelirse Tıp Fakültesi pro
fesörlerinin başından büyük bir yük kalkarak 
serbest kalacaklarından aynı zamanda fakül
temizin tekâmülü için verdiğimiz paralarla mo
dern' İâboratuvarl ar alet ve edevatlar tesis ve 
tedarik ederek Avrupa'da olduğu gibi bizde de 
orijinal travaylai* yapılmaya başlanır. 

Umum İstanbul hastaneleri ile bir anlaşma 
yapıp buralara talebe göndermek için teşkilât 
yapılıncaya kadar şimdiden esasen beraber bu
lundukları Gurebâ, Cerrahpaşa, Haseki gibi 
hastanelerde talebe her koğuşa gönderilmeli. 
Çünkü bir hastanede iki tane dahiliye veya iki 
tane kulak veya iki tane asabiye ve ilâh gibi ko
ğuşlar vardır. Bunun birisi üniversitenin, di
ğeri de Evkaf veya belediyenindir: Üniversite-
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yo ait koğuşlarda bir hasta başına 50 - 100 ta
lebe isabet ederken diğer tarafta belediyeye ait 
olari koğuşa bir tek talebe gönderilip de istifade 
ettirilmiyor. 

Bu acayip hale insan ne mâna vereceğini bi
lemiyor, sonra da mektepten çıkan talebenin ka
litesi düşüktür diye Sağlık Bakanlığı geçen se
ne.bir tezkere yazarak Eğitim Bakanlığının dik
kat nazarını çekiyordu. Bu sebepten bu anormal 
hale bir netice vermek lâzımdır. 

Hulâsa Tıp Fakültemizin tekâmülü için ar-
zettiğim şekillerde çarelerine tevessül edilmezse 
daha birçok seneler bu noksanlıklar içinde de
vam etmek mecburiyetinde kalacağından çıka
cak doktorlarımız da noksan bilgili olarak çık
mış olacaklardır ki bunun zararını millet çeke
cektir. Bu sebepten çok önemli olan bu vazi
yeti yüksek huzurunuza arzetmeyi bir vazife bi
lirim. 

/İkinci mühim, mesele de, memleketimizin 
sağlık durumuna göre muhtaç olduğumuz vasıf
ta doktor yetiştirmemiz için Tıp Fakültesinde 
Şimdiye kadar noksan olan koruyucu tababet, 
bulaşıcı hastalıklar, endokrimoloji gibi kürsü ve 
kliniklerin ihdasıdır. 

Bizim için çok önemli olan bu durumu ec
nebi mütehassısları da belirtmişlerdir. 

Bunun için bir önerge takdim ediyorum. 
Memleketimizin sağlığının korunması bakımın
dan çok önemli olan bu kürsü ve kliniklerin ih
dası ile mektepten çıkacak doktorlarımızın ilmî 
kudretlerinin bu kısımları da temin edilmiş ola
cağından önergenin kabulünü rica ederim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFÎK İLERİ 
(Samsun) — İstanbul Üniversitesinin bir Tıp 
fakültesi vardır. Kanunun verdiği yetkiye daya
narak; gerek kürsüler ihdasına ve gerekse klinik
lerden hangisinin açılacağı veya kurulacağına 
doğrudan doğruya Tıp Fakültesi Profesörler 
Kurulu karar verir. Bu itibarla Millî Eğitim 
Bakanı olarak şunu şöyle yapın diyecek durum
da değilim. Kanunen böyle bir yetkiye sahip de
ğilim. Ben arkadaşımın buradaki konuşmalarını 
zabıttan alarak bunları Üniversiteye gönderece
ğim. Fakat doğrudan doğruya fakülteye şu işi şu 
yolda yapın demenin doğru olmıyacağım arzede-

rım. 
Yüksek Başkanlığa 

Mucip sebeplerini şifahen arzettiğim üzere 

,1952 0 : 2 
Bütçe tasarısının 761 nci bölümünde 4999 sayılı 
Kanun mucibince ayrılan 3 059 667 liradan 1952 -
1953 yılı için Tıp Fakültesinin noksanı olan ko
ruyucu tababet kürsüsü, bulaşık hastalıkları kli
niği, endokromoloji kürsüsü ve kliniği ihdası için 
bir milyon liranın tahsisini teklif ediyorum. 

Sinob 
Ali Şükrü Şavb 

BAŞKAN — Bu takrir bir tahsisten bahse
diyor. Tüzülc hükümlerine göre 50 imza ile teklif 
edilmesi lâzımdır. Bu itibarla oyunuza arzetmi-
yoram. 

Dr. ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Takriri 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — 761 nci bölümü oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Madde 1 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kenan Akmanlar. 
KENAN AKMANLAR (Çankırı) — Muhte

rem arkadaşlar, bir temennimi izhar için huzu
runuza çıkmış bulunuyorum: 

Üniversiteler 4956 sayılı Kanunla muhtardır
lar. Ünivemtelerimizin muasır ileri memleket
lerdeki eşitlerine uygun şekilde idare edilebilmesi 
için bu kanunda bâzı tâdiller yapılmasına lüzum 
vardır. Bu hususi daha fazla izahtan çekmiyo
rum. Fakat şunu arzedeyim İd, bilhassa yeni ye
tişen gençlerin üniversite camiası, akademik kari
yer içinde lâzımgelen şekilde inkişaflarını engel-
liyen usullerin tâdili ieabediyor. Bu hususu Millî 
Eğitim Bakanının nazarı dikkate almasını rica 
ederim. 

(BAŞKAN — IBu maddeyi okunan cetvel ile 
•birlikte oyunuza arzedyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — İstanbul Üniversitesi 1952 
Bütçe yılı «giderlerine karşılık olan gelirler, bağ
lı '(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(16 268 378) lira olarak tahmili edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Genel 'bütçeden' verilecek öde

nek 15 268 378 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira I 

2 Çeşitli gelirler. 1000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN,.— Bu maddeyi cetvelle birlikte 
oyunuza, arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesince 1952 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden (her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu eetvelde yazılı 'ge
lirlerin tarh ve tahsiline 1962 Bütçe yılında da 

"devam olunur.' 
BAŞKAN — Bu maddeyi cetvelle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

»MADDE 4. — îstanlbul Üniversitesinin 30. 
VI .1939 tarihli' ve 3656 sayılı Kanunun 19 ırcu 
maddesine ıgiren hizmetlerine ait kadrolar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde (gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki' hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek, tertipler, 
bağlı (E) işaretli eetvelde (gösterilmiştir. Bu I 
kadrolar, ertesi' yıl • bütçe tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki1 kadrolara ek olmaması şarttır. ı 

BAŞKAN — Bu maddeyi cetvelle birlikte 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE S. — IstaiTDul Üniversitesince gele
cek yıllara^ geçici yüklenmelere 'girişmeye yetki 
veren ''kanunlar, bağlı !(G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi okunan madde ile 
(birlikte oyunuza arzediyorum. Kabul edeni er... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — istanbul Ünivemitesinftı Ku
mlusu hakkındaki 7 . VII. 1948 tarihli ve 5247 I 
sayılı Kanuna bağlı (1) saydı eetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1952 yılında kullanılamaz. 

(BAŞKAN — Bu maddeyi cetvelle birlikte 
oyunuza arzediyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. I 

1952 0 : 2 
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla

cak harcamalara ilişkin formül, bağlı •'(B) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi ıcetyelle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl boraları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet hölümlerinden bu 
b'ölÜme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

U928 -1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ntoü maddesine 
güre zaman' aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı 
(Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 8 -
6 ncı kısım bölümleriyle yatırım ıbölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçlan tertiplerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak 'ödeneklerden öde
nir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarııi'nı tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
İstanbul Teknik Üniversitesinin Bütçesini 

görüşmeye başlıyoruz. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (3 818 442)' lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (936 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 
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B. 
201 

202 

204 

206 

207 

209 

217 

219 

221 

223 

224' 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Aylıklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı profesör ve uzman
larla bulara yardımcı persone
lin ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilen,lere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. 5434 sayılı Kanım gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödeme 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.4644 sayılı Kanun gereğince 
verilecek ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
•4936 sayılı Kanım gereğince 
vericek üniversite tazminatı 
BAŞKAN —• Kabul edenler .;. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul, yetim aylıkları 
BAŞKAN, — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. : 

Yurt içinden ve dışından kon
ferans için getirilecek profesör 
ve uzman ücretleri ve yollukla-

. riyle başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 

• Etmiyenler...- Kabul edilmiştir. 
4936 sayılı Üniversite Kanunu
nun1 55 nci maddesi gereğince 
verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edenler .... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 429 300 

388 040 

314 000 

26 300 

12 000 

B. 
301 

303 

304 

306 

307 

308 

179 700 

16 800 

270 000 

. 14 200 

4 500 

47 500 

309 

403 

407 

419 

420 

422 

423 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
öedeneeek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt saiınalma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masraf giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Laboratuvar ve atelyeler işlet
me giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İ. T. Ü. Zemin mekaniği arat
tırma kurumu her türlü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.!. Kabul edilmiştir. 
Unesko teknik yardmiyle ' açı
lan ve idaresi î . T. Ü. ye veri-
en Sismoloji Enstitüsünün her 
türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
219 000 

3 700 

14 000 

3 500 

109 600 

3 000 

30 000 

8 000 

2 000 

130 000 

5 000 

47 000 

— 995 — 
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425 

426 

427 

451 

452 

453 

459 

501 

502 

505 

601 

B :4S 

I. T. Ü. Yapı araştırma kuru
munun her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik haberleşme merkezi 
her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sivil Sayacılık Enstitüsünün 
her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îdrojeloji Enstitüsü her türlü 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4498 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluklariyle 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği kurum ve dernek
leri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhtaç öğrencilere yapılacak 
yardımlar ve verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27.2.1952 
Lira 
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10 000 

34 000 

34 000 

61 000 

331 500 

22 500 

14 000 

2 000 

1 000 

1 001 

1 000 

29 000 

B. 
701 

711 

741 

751 

A/2 - CETVELİ 

Yapı onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makine alet ve gereçlerin ona
rımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bina yapımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satınalmacak makine, alet ve 

gereçler 

Lira 
36 000 

80 000 

180 000 

640 000 

BAŞKAN — 751 nci bölüm için söz istiyen 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, buyurun. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Efendim; Teknik Üniversite için Bütçe 
Komisyonunun bir temennisi vardır. Bu temen
ni makine fakültesine bağlı bir deniz enstitü
sünün kurulmasına dairdir. Bütçe Komisyonu 
bu temenniyi kabul etmiş ve fakat para olmadı
ğı için gelecek yıl Teknik Üniversitenin böyle 
bir teklifle gelmesi arzusunu izhar eylemiştir. 

Arkadaşlar; Deniz Enstitüsünün kurulma
sından maksat şudur : Malûmuâliniz, Kara
deniz, Marmara denizi; Akdeniz ve Ege deni
zine bakan binlerce k.m. lik sahilimiz vardır. 

Bu sahillerimizde, göl ve derelerimizde ya-
şıyan balıkların cinslerini tâyin, ve bunların 
avlanmalarını ilmî bir şekle bağlamak ve lüzumlu 
malzemeyi tedarik, ve temin etmek zarureti var
dır. Bu, faydasız durmakta olan bir servetin 
işletilmesi demektir ki buna ilmî bir veçhe ver
mek lâzım geliyor. Bundan başka bizim, tica
ret nakil vasıtaları, olarak kullandığımız vası-

"taların- bir kısmı tahtadan, yapılan vasıtalardır. 
Bir kısmı da Avrupa'dan, Amerika'dan rasgele 
aldığımız gemilerdir. Grerek birincilerin gerek 
ikincilerin denizlerimize göre muayyen bir 
form yoktur. Bunlar denizlerimize, derelerimi
ze ve göllerimize göre işliyecek tiplerden olma
lıdır. 

Sonra; Karadeniz, Akdenize göre gemi tip
lerimiz nasıl olmalıdır, pervaneleri nasıl olma
lıdır? Hulâsai kelâm bu sanatın, yani gemi in-
şâiyeciliğine rehberlik edecek ve bizim İra tah
ta gemiler formlarını tesbit edecek olan bir il-

| mî müesseseye ihtiyacımız aşikârdır. Deniz en&-

996 — 
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titüsü kurulduğu takdirde gerek deniz mahsul
lerini kıymetlendirmek ve gerekse, deniz vası
talarından âzami istifade etmek babında büyük 
faydalar görülecektir. İngiltere, Fransa, Ame
rika bibi denizcilikte ilerlemiş memleketlerden 
sarfı nazar, Avusturya, İsviçre gibi memleket
lerde, ve hattâ Yugoslavya'nın Zağrep şehrinde 
kurulmuş lâboratuvarlar vardır. Temenni ede
riz ki; Teknik Üniversite gelecek yıl bize böy-
lo bir teklifle gelsin. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 751 
nci bölümü oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi cetvelleriyle be
raber oyunuza arzediyorum : Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1952 yılı Bütçe giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 754 442) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. 

E -CETVELÎ 

Genel Bütçeden yardım 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 
Kitap .satışı 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tecrübe ve tahlil ücreti 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 
Bağışlar 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 
Çşitli gelirleı 
BAŞKAN — 
Etmiyenler... 
Geçen yıldan 
mevcudu 
BAŞKAN -
Etmiyenler... 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

• Kabul edenler.,. 
Kabul edilmiştir. 

. 
Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
devreden nakit 

• ; 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 291 042 

38 000 

123 400 

2 000 

150 000 

150 000 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — • Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

. 1952 0 : 2 
MADDE 3. -~ İstanbul. Teknik Üniversite

since 1952 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle Türkiye Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluşu hakkındaki 7 . VII . 1948 tarihli ve 
5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1952 Bütçe, yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikto 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1928 - 1950 yıllarına ait olup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılla
rı bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 nci ki-
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sim bölümleri ile yatırım bölümleri artıklarından 
eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1952 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Kaıiunun tümü açık oyunuza arzedilmiştir. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi

ne geçiyoruz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1952 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (941 679) li
ra ödenek verilrniştir. 

A CETVELİ 

B. , l i r a 
?01 Aylıklar 7G5 001 

BAŞKAN —- 201 nei bölüm üzerinde müfit 
Erkuyumcu konuşacak. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, 

Maruzatım çok kısa olacak. Ve beden terbi
yesi işlerine ait bâzı temennilere inhisar ede
cektir. 

Arkadaşlar; kuvvetli millet kuvvetli fert
elerle olur. Kuvvetli fertleri yetiştiren müessese
ler beden terbiyesi müesseseleridir. Bu itibarla 
bu müesseselere ehemmiyet vermemiz Devlet 
olarak bunlara el uzatmamız lâzımdır. Devlet 
bütçesinden para sarf ettiğimiz spor kulüplerimizi 
ayni zamandav siki bir teftiş ve murakabeye tâbi 
tutmamız icabetler. Devlet bütçesinden spor işleri
ne her sene ayrılan ve miktarları mühim yekûn
lara baliğ olan paraların eski iktidar zamanin-

Am- 0 : 2 
da israf ve suiistimal edildiğini bundan evvel
ki müzakereler sırasında Millî Eğitim Bakanı
mızın ağzından esefle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Evvelce tahkik mevzuu yapılmış olan bu ,-süi-

' istimallere ait tahkikatlar ne gibi neticeler ver
miştir?. Mesuliyetleri görülenler mahkemeye veril
miş midir?. Mahkemeye verilenler mevcutsa 
mahkemece bunlar hakkında ne gibi kararlar 
verilmiştir?. Sayın Bakanımızın bunları izah 
etmesini rica ederim. 

Arkadaşlar : Spor devrimizin en kuvvetli 
propaganda vasıtasıdıL< Amatör güreşçilerini
zin hariçte memleketimiz için yaptıkları müspet 
propagandayı, milyonlar sarf etsek temin: etme
mize imkân yoktur. Türk: gibi kuvvetli sözünün. 
inkârı, kabul olmıyan 'bir hakikat; olduğunu ar-
slan güreşçilerimiz bütün dünyaya ispat etmiş
lerdir. 

Geçen sene yaptığım Avrupa seyahatmda 
bütün Şimal milletlerinin bizden ve güreşçileri
mizden sitayişle bahsetmekte olduklarını bizzat 
gördüm. Ve göğsüm iftiharla kabardı. Bize 
karşı gösterilen bu sempatiyi kahraman yüreş-
çilerimiz temin etmişlerdir. 

Arkadaşla! ; 
Güreş bizim millî sporumuzdur. Bilhassa bu 

spora ehemmiyet vermemiz, güreşçilerimizi hi
maye etmemiz lâzımdır. Güreşçilerimizin hima
ye edilmelerini, işsiz olanlara iş bulmaları hu
susunda yardım edilmesini Sayın Bakanımızdan 
bilhassa temenni ederim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEVFİK İLERİ 
(Samsun) — Arkadaşlar, sorulan suali cevap
landırayım. 

Teftişlerin neticesinde suçlu görülenlerin 
hepsi müddei umumiye, mahkemelere, alâkalı 
idare heyetlerine verilmiştir ve bu takibat de
vam etmektedir. 

Beden Terbiyesi Kanunu Meclis komisyonun
dadır. Umuyorum ki; bu bütçe tahakkuk etme
den bu kanun da,buradan çıkacaktır. 

SADETTİN KARACABEY (Bursa) —Muh
terem arkadaşlarım; sporun birçok şubeleri Hükü
metin yardımı ile devam etmektedir. Yalnız gü
reşimizin esasını teşkil eden alaturka güreşler 
hiçbir suretle himayeye mazhar olmamaktadır. 
Türk gücünü Avrupa'da temsil eden pehlivan
lara dikkat ederseniz büyük bir ekseriyeti alatur-

I ka güreşten yetişmiş vatandaşlarımızdır. Ala-
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turka güreş yalnız senede bir defa Kırkpinâr'da 
lıayıı* cemiyetlerinin yardımı ile bir güreş ol
maktadır. Ondan sonra başıboş bu alaturka gü
reşler devam etmektedir. Bu güreşin de Hükü
met tarafından mutlak himayeye mazhar olma
sını, bu itibarla bundan sonra Beden Terbiyesi 
Bütçesinde alaturkaya bu vesile ile himaye te
sis edilmesini sayın Bakandan rica ediyorum. 

BAŞKAN -— Başka söz istiyen yoktur. 
201 nci bölümü oya arzediyorum. . Kabul 

edenler;.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İ9Ö2 0 : 2 

B. 
202 Ücretler • • 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği, 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
221 Emekli, dul ve yetim aylığı 

BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kağıt ve defterler 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
193 200 

24 900 

9 200 

27 861 

1 500 

3 552 

1 202 

800 

9 000 

2 000 

5 000 

B. 
'308 

309 

311 

403 

418 

419 

421 

422 

424 

451 

460 

477 

501 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN —.' Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4047 sayılı Kanun gereğince 
verilecek fahrî hizmetler taz
minatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor faaliyetlerinin gerektir
diği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor muayene merkezleri genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor gereçleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Danışma kurulu üyeleri gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edîmıiştir. 
Olimpiyat genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 000 

1 250 

5 000 

300 

250 

5 000 

246 163 

1 000 

18 000 

10 000 

3 000 

200 000 

1 000 

999 
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Ö. Lira 1 
502 Eski yıllar borçları 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar , 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 

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

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan ge-
lirleıS bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(941 679) lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Bütçeden yardım 901 677 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Spor faaliyetlerinden elde edi
lecek gelirler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular 1 
BAŞEAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli gelirler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN—. Maddeyi cetvelle kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1952 Bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 Bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKx\N — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 30. VI. 1939 tarihli ve 365,6 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. | 

İ9Ö2 Ö : â 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 

geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe tasarısı' ile Türkiye Büyük Mîllet 
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN— Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genjel Müdür
lüğü Kuruluşu hakkındaki 30. V. 1941 tarihli 
ve 4047 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kad
rolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinden karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1941 - 1950 bütçe yıllarına ait olup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya' 3 ve 4 ncü kı
sım bölümleri artıklarından; eski yıllar borçları 
tertiplerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 9. •— Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümünü açık oya arzediyorum. 
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B —-. Bayındırlık Balcanlığı Bütçesi 

6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/278) [1] 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
nin, Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesiyle 
birlikte umumi görüşülmesine geçiyoruz. 

Söz alanların isimlerini arzediyorum : 
Kâzım Arar, 
Mustafa Ekinci, 
Hüseyin Balık, 
izzet Akçal, 
Ahmet Başıbüyük, . 

. Yusuf Aysal, 
Galip Kınoğlu, 
Lâtif Aküzüm, 
Sırrı Atalay, 
öabri Erduman, 
M. Daim Süalp, 
Âbbas Çetin, 
Yusuf Karslıoğlu, 
Himmet ölçmen, 
Remzi Birand, 
Esat Oktay, 
Feridun Fikri Düşünsel, 
Ali Fahri işeri, 
Süleyman Kuranel, • 
Sadettin Karacabey, 
Natık Poyrazoğlu, 
Ali Rıza Sağlar, 
İzzet Alîm, 
Mehmet Bahadır, 
Said Bilgiç, 
Muammer Alakant 
Baha' Akşit, 
Mecit Bumin, 
Necdet Açanel, 
Cevdet San, 
Ferit Melen, 
Nuri Okcuoğlu, 
Müfit Erkuyumcu, 
Cemal Kıpçak, 
ilk söz, Kâzım Arar'mdır. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlar, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesini müza
kere ederken yüz yıllar ihmal edilen aziz yurdu
muzun iki yıllık bir faaliyet içerisinde yapılan 

[1] 60 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 
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ve yapılması programlaştırılan mesaisini gör
mekle büyük bir haz duymaktayız. 

Uzun yıllar yo! parası namı altında alınan 
verginin memlekette muhtaç bulunduğu yol işle
rine sarf edilmiyerek başka ihtiyaçlara sarf edil
mesine mukabil Demokrat Parti iktidarının bir 
taraftan gayri âdil vergiyi kaldırması, diğer ta
raftan Devlet yolları dışında köy yollarına da el 
atması ve bunun tahakkuku için de gerekli öde
neği 1951 yılında Halle Partisi iktidarının 24 
milyona mukabil 29 milyon fazlasiyle 53 milyona 
çıkarılması ve 1952 Bütçesinde de bu miktarı 140 
milyon gibi muazzam bir 'miktara iblâğı yol dâ
vasında inkisara uğratılan ümidimizi canlandır
mıştır. 

Köprü mevzuunda da yeni iktidarın şa§mı-
yan ve hiçjbir politika oyunlariyle tahrif edil
mesine imkân hulunmıyan rakamların beliğ ifa
desi karşısında Ibüyük Ibir hamle yapıldığına 
inanıyorum. Çünkü 27 yılda yapılan 15000 met
re köprüye mukalbil iki yıl içinde 13000 metre 
köprü yapılmıştır. 

İBüyük, küçük su dâvası da hal yolundadır. 
Elde edilen rakamlara ıgüre 'bir yılda 66 küçük 
su işinin ihalesi yapılmış ve 1952 yılında da ye
niden ylüzü mütecaviz su işinin ihaleye çıkarıla
bilmesi için gereken hazırlıkların ikmal edildi
ğini memnuniyetle müşahede' ediyoruz. Bu su
retle büyük istihsal dâvamızın 'tahakkuku için 
ciddi adımlar atılmış bulunmaktadır. 

Köylü vatandaşın sağlığı foafcmımdan da ha
yati ehemmiyeti haiz içme suyu için 1951 de 
III'Ö'O köyün suyunu akıtmış olması her bakım
dan ıbüyük kıymeti' hâizdir. 

Bakanlığının bu ıgüzel mesaisini beğendiği
mi ifade ederken (bâzı temennilerde bulunmak 
isterim. 

Bütçemizin vüs'u dışına çıkarak bugün ka-
(bul edeceğimiz bu /büyük rakamların sureti-sâr-
finda Ibüyük dikkât ve itinaya ve bilhassa mu
rakabe cihazının iyi işlemesine ve suiistimal ile 
ciddî mücadeleye1 ihtiyacımızı Delirtmek isterim. 
Mazinin fena örneklerinden mîüstefid olmalıyız. 
Eğer İbiz bu müspet teşebbüsleri suiistimalden 
kurtaramazsak istihsal edeceğimiz netice ne 
olursa olsun hiçbir kıymet ifade etmez. 

'Bakanlığın programlı çalışmasını, öteden 
(beri üzerinde hassasiyetle durduğum prensibe 
uygun bulunması itibariyle'takdire lâyık 'görü
yorum. Ancak hu ihtiyaçların sureti tevziinde 
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de akteaklılt ^östermiyeiceğiz, eski iktidarın ha» I 
roketlerinin tekrarlanmıyacağma ve tefevvuk ; 
politikası yapılamıyacağına da emin bulunmak
tayım. 

IBir noktaya daha temas ederek sözlerime 
son vereceğimi. Kızılırmak, Çankırı ve Çorum, 
biliyorsunuz coğrafi vaziyeti itibariyle gayet 
geniş bir saha..olması itibariyle mümbit (bir ara
zidir. Âdeta Türkiye'nin Mısır'ı denecek kadar 
verimli bir sahadır. İSaym Bakandan rica edi
yorum; buraya, önümüzdeki yıl, bir baraj inşası 
ile bir köprü etüdünün veyahut baraj mevkii 
olacak başka Ibir şekilde suyu araziye seviket-
mek imkânını sağlıyacak (başka bir inşaatın 
yapılmasını, Çankırı ve Çorum vilâyetlerinin 
müşterek menfaatlerine uygun bulmaktayım. 
Sayın Bakandan bu hususu rica ediyorum. !Mâ-
razatım bundan ibarettir. 

IMUSTIAJPA EKİNCİ (Diyarbakır) — Muh
terem arkada'şilar, evvelâ yerini bana terkedcn 
Ali Naci Beye huzurunuzda teşeldkürü bir borç 
bilirim. 

(Bendeniz Bütçe Komisyonunda 70 gün bu 
bütçeyi inceden inceye tetkik ettiğimden Söz al
mayı arzu etmezdim. Lâkin bilhassa muhalefet 
sözcüsü, çok sevdiğim Cemal Eyüboğlu'nun bu
radaki konuşmalarından sonra bir vesile ile ken
dilerine cevap vermeyi çok arzu ediyordum. İş
te şimdi bunun için kürsüye çıktım. 

Aıikadaşiım Cemal Eyüboğlu sözlerine baş
larken muhalefet partisinin Doğu kalkınması 1 
hakkında bir programı mevcut olduğunu ve 
hiHhassa son hükümetleri zamanında buna faz
la ehemmiyet verdiklerini beyan etmişlerdi. Do
ğu kalkınması1 1949 - 1950 senelerinde ele alın
dığına göre ona tekaddlüm eden: zamana ait 
hiçbir ifadede bulunmamışlardır. (Buna sebep 
ise ona tekaddüm eden günlerde hakikaten tat
bik edilen siyaset itibariyle tablonun biraz feci 
ve biraz elîm olmasıdır. Bendeniz huzurunuzda 
bu tabloyu canlandıracak değilim. Yalnız haki-
kateit Halk Partisinin eski devirlerinde tatbik 
edilmiş olan siyasetten, bugün dahi kendileri
ne dâhil temiz arkadaşlarım da müteessir ve 
müteellimdirlef. Bu itibarla beraberce mütees
sir ve müteellim olduğumuz ıstırabı bir iki sa
tırla belirtmek isterim. 

Hakikaten çok partili devre girmeden evvel 
tatbik edilmekte olan program şu idi; liseleri 
kapatmak, çocukları okutmamak için asker olan | 
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gençleri amele taburlarında çalıştırmak... Prog
ramlarının bu olduğunu her zaman ispat edebi
lirim] Bilhassa vatandaşları Garp'a nakletmekte 
programlarına dâhildi. Halbuki çok partili dev
re girince bittabi bu siyaset değişmiştir. 

AjVNİ DOĞAN (Yozgad) — Sende mi? 
MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Bana, 

«sende mi» diyen çok sevdiğim ve beğendiğim 
Avni Beye hitap etmek isterim. Kendisi zama
nına I kadar olmuş hâdisatm yüzlercesini teves
sül* içinde beyan etmiş ye bugün dahi beyan 
edeceğine eminim. Memlekette yapılması lâzım 
olan birçok işler üzerinde vâki taleplerinin ter
viç edilmemiş olduğundan bahsederek mütema
diyen siyasetin kötülüğünü tebellür ettiren 

kendisidir. 
BAŞKAN — Rica, ederim Bayındırlık Bütçe

si üzerinde konuşunuz. 
MUSTAFA EKİNCİ (Devamla) — Şimdi 

asıl kalkınmaya taallûk eden husus için »şunu 
arzetjmek isterim. 

1950 senesi zarfında, Doğu kalkınmasına 
konan 13 milyon lira tahsisattan Bayındırlık 
için 18 vilâyete ayrılan 6 milyon küsurdur. 1951 

. senesi yol tahsisatı 10 milyon küsurdur. Bunun
la beraber şunu derhal ilâve etmiş olayım ki 
1950 senesinde, Şark vilâyetlerinin kalkınması 
adını taşımasına rağmen ayrılmış olan altı mil
yon küsur bin lira tahsisata mukabil 45 vilâyete 
o sene yol inşaatı için ayrılan miktar 50 küsur 
milyondur. Yani Garp vilâyetlerimize birer mil
yon lira tevzi edilmiştir. Şark vilâyetlerimizin 
kalkınması adını taşıyan kanunla ayrılan ise 
400 küsur bin liradır. 

Bu kanuna «Şark'm kalkınması adının ko
nulmuş olmasından dolayı müteessir olmamak 
imkânı yoktur. Bununla beraber yeni iktidara 
şunu arzetmek isterim ki 10 milyon lira da bu
rada fazla kıymet ifade edemez. Çünkü, 27 sene 
hiçbir zaman hiçbir şey yapılmamıştır. Harabe-
zar bir İıale getirilmiş olan bu vatan parçasına 
daha büyük ehemmiyet vermek icabeder. Bunu 
yeni iktidardan beklemekteyim. Bilhassa Fırat, 
Dicle ve Batman nehirleri ve yeraltı kaynakları 
mevcut olan bu topraklarda bir kalkınma ham
lesi zarureti vardır. 

Ben arkadaşlardan şunu rica ediyorum; bil
hassa o mıntakayı gormiyenler varsa bir kere 
gidip o mıntakayı görsünler. Oraya, gidip bu 
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harap ve bu viran vatan parçası görülecek olur- 1 
sa 10 milyon lira değil, hattâ 100 milyon lira- I 
nın ayrılması icabedeceği kanaatine varacak
lardır. 

Bu itibarla muhterem heyetinizi davet edi
yorum. Bu vatan parçasını gidip görün. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Ankara ve İstanbul Üniversitesi 
bütçeleri için oylarını kullanmıyan arkadaşlar
dan rica ediyorum, oylarım kullansınlar efen
dim. 

Bu bütçelere ait oylama muamelesi bitmiştir. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) — Reis Bey hem oylarınızı kullanınız 
diyorsunuz, hem de oylama bitmiştir diyorsunuz. 

BAŞKAN — Yarım saatten beri oylar top
lanmaktadır. Ortada oy veren görmeyince oy 
taplama işinin bittiğini ihbat ettim. 

Söz İzzet Akçal'ındır. (Yok sesleri) 
Ahmet Başıbüyük (Yok sesleri) 
Yusuf Aysal. 

s YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Bayındırlık Bakanlığı ve Karayol
ları teşkilâtının'- çalışmaları kalplere huzur ve
recek bir gelişme arzetm ektedir, taşıdığı ka
rakter partihıiz '"programının ve. buna ait hü
kümlerinin tatbik yolunda olduğunu sarahaten 
göstermektedir. : Kendilerine takdir ve tebrik 
hislerimi arzethıek.için yarım dakikanızı almış 
bulunuyorum. (J3rayo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Galip Iünoğİu. 
GALİP KINOĞLU (Gazianteb) —Muhte

rem arkadaşlar; Asya'nın ipek yolu üzerinde 
eskiden bir ilim vo ticaret merkezi olan ve şimdi 
yolsuzluk yüzünden çıkmaz bir sokak halini al
mış bulunan Türklüğün Güney kalesi Kilis bu
gün merkezinde otuz bin, mülhakatında kırk 
bin nüfusu sinesinde taşımaktadır ve yolunun 
bulunmaması yüzünden mahsur bir hale gelmiş 
âdeta nefesi tıkanmış, ciğerleri hastalanmış bir 
insan gibi mustariptir.' Bir yolla denize bağlan -
masiyle havaya, sıhhat ve servete kavuşacaktır. 
G3 kilometrelik Kilis - HaŞsa yolu yapıldığı tak
dirde bir taraftan 43 kilometre mesafede tahta 
köprüden trene, diğer taraftan Hassa'ya ve bu
radan da. İslâhiye, İskenderun - Hatay'a bağ
lanmış olacak ve bu güzelim ilçenin üzümleri, 
kavunları, karpuzları, binlerce tonu aşan zeytin 
yağları, pamuklan ve sebzeleri kolayca naklo- | 
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lunarak mahreç bulacak ve halk bu suretle' îg :: 
sahasına da kavuşacaktır. Bu yol yalnız Kilis'e 
mahsus bir yol olarak kalacak değildir. Kadi- • 
men ipek yolu olarak açılmış ve işlemiş olan bu . 
yol Hindistan'ı İran tarikiyle İskenderun'a en 
kısadan bağlıyan yolun bir parçası ve münteka^ . 
sı olacaktır. 63 kilometrelik yol yapıldığı tak- , 
dirde yalnız Kilis kurtulmuş olmıyacak aynı 
zamanda halen Mardin - Urfa - Urfa'- Gazian- ; 
teb de kara yolu ile Kilis üzerinden İskende
run'a en kısa yoldan bağlanmış bulunacaktır. 
Cenub'un Ege'si olan bu mmtakanın mahsulleri, 
arzettiğim veçhile, kıymetlenecek, eskiden beri 
bilhassa Amerika kumpanyalarının bu mıntaka-
dan toplattığı ve İskenderun tarikiyle şevketti-
ği milyonlara baliğ olan meyan kökü de yeni- -
don kıymetlenmiş ve bir gelir kaynağı haline : 
gelmiş olacaktır. Hudut sınır! âriylc çevrilmiş 
vo âdeta boğazı sıkılmış, başı bizim tarafa, göv
desi yabancı ile bırakılmış olan Kilis'in daral- : 
iniş sahasında işsiz ve güçsüz perişan kalan bin
lerce halk açılacak yol sayesinde iş bulacak, ay-' 
m zamanda külli masraflara malolan kaçakçı- • 
lık da tamamen olmasa • bile olduşça büyük bir 
nispette önlenmiş bulunacaktır. Şayanı şükran- • 
dır ki Hükümetimiz bu yola el koydu. Sayın . 
Bakan Kemal Zeytinoğlu'nun himmetiyle bu se
ne etüdlcri de yapıldı. Tarihî hudut kasabamı-. 
zın bir an evvel denize olan bu yolunun açıl- > 
.masını vo ıstırap çeken halkının ıstırabına bir •. 
nihayet verdirilmesini sayın Bakandan tekrar 
rica ederim. Çocukluktan beri bu yolun hasre- • 
tini çekiyorum. İktidarı elde ettiğimiz günden • 
beri milletvekili arkadaşlarımla birlikte Kilis ; 
için hayati olan bu yolun yapılması hususun- -
daki çalışmalarımızın hızını eksiltmedik. Ba
kana teşekkürlerimi tekrar ederken mâruzâtı
ma son veriyorum. (Alkışlar). 

, BAŞKAN — Lâtif Aküzüm. -

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Çok muhterem -
arkadaşlarım, memleketimizin, yurdumuzun çok 
uzak bir köşesi bulunan Kars'ın dilekleri için bu-
güne kadar Kars Milletvekili arkadaşlarımızla : 

beraber gerek komisyonda, gerekse Yüksek Mec
lisinizde .mahallin dertlerini arzetmek suretiyle ; 
bunların halli hususunda Hükümetin, dikkatini 
çekmek suretiyle istirhamlarda bulunmuştuk. 
27 senelik geçmiş yılların da ilâvesiyle. bugüne 
kadar 40 sene esaret altında kalan 400 bin nü
fuslu bir memleketin en ufak bir köşesine, acı 
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ile, ıstırapla söylüyorum, bir çivi dahi çakılma- I 
nııştır. Yapılanlar olmuştur; fakat bunlar da 
halkın ıstırabını, acılarını dindirememiştir. Biz 
o memleketin mümessil çocukları olarak Yük-
sek" Meclisinize katıldığımız günden bugüne ka
dar mahallin dertlerini bu, memleketin idaresini 
elinde tutan Hükümete ulaştırmak için elimiz
den geldiği kadar çalıştık. Bu umumi dertler 
üzerinde benim söyliyece'klerim beş dakikaya 
sığmıyacağı için diğer arkadaşlarımızla beraber 
bu dertleri taksim etmek suretiyle yüksek hu-
zui'unuza arzedeceğiz. . 

Aziz arkadaşlarım; Horasan ile Sarıkamış 
arasında 74 kilometrelik bir mesafeye kadar ge
niş hat gitmiştir. Bilhassa ilgili bakanın bunun 
üzerinde durmasını, bir an evvel, Kars'ın en 
başta gelen bir derdinin halli için lâzımgelen ça
relere tevessül edilmesini rica ediyorum. 

Bundan başka arkadaşlar; komisyonda; ve 
'bir sözlü soru münasebetiyle Meclisi Âlide mev-
zuubahis ettiği'm gibi, İğdır - Tuzluca ilçelerinin. 
de çok kısa bir mesafeden Kars'a bağlanması 
işin Digor Bucağına kadar mevcut şosenin Araş 
vadisine kadar temdidini rica etmiştim. Sayın 
Bakanın vermiş olduğu cevapta bunun yapıla-' 
cağı va'dini almıştık. Memleket, bu vaitjteh 
memnun olmuştur. Yüksek huzurunuzda baka
na işittiroyorum. Bir an evvel bu arzumuzun ve 
dileğimizin yerine getirilmesine tevessül buyur-

': şunlar. 
Bundan başka arkadaşlar, Ardahan, Posof 

arasında bir yol mevcuttur, fakat bugüne kadar 
bakımsız kalmıştır, ve eok bozuktur. Ardahan 
ile Posof arasındaki münakalenin başka yol d aoı 
yapılmasına imkân yoktur. 

Bugüne kadar Erzurum'a yapılan hava se
ferlerinin, Kars'ın çok eski devirlerinden kal
ma geniş bir hava meydanı bulunmasına rağ
men, Kars'a da teşmili hususundaki ricalarımız 
mâalesef yerine getirilmemiştir. Bu husus için 
birkaç defa yeni Hükümetin Ulaştırma Baka
nında ricada bulundum. Mevcut sahaya yakın 
birkaç tarlanın istimlâki ve bu yerlerin mey
dana ilâvesi lâzım geldiğini söylediler. Bu iti
barla bu sahanın Bayındırlık Bakanlığınca is
timlâk edilmesini ve bu suretle Kars'ın da bir an 
evvel hava seferlerine kavuşturulmamızı rica 
ediyorum. 

Yine sözlü soru münasebetiyle Kars'ta içme 
sularının üzerinde durulmasını da Sayın' Bayın
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dirlik Bakanından rica etmiştim. Bilhassa Taş-
kof, Halef oğlu, Kaio Köyü ve Vezir Köyünde va
tandaşlarımız ancak yağmur ve kardan su ih
tiyaçlarını gidermektedirler. Bu itibarla bun
ların bir an evvel içme nııyıına kavuşturulma
larını istirham etmekteyim. 

Bir de arkadaşlar, bugün İğdır pamuğu, he
pimizin takdir ettiği gibi, Türkiye'nin en iyi 
bir. pamuğudur.. Bu millî servetten bütün yur
dun istifadesi için Serdarabat Barajı suyunun 
bir an evvel temin edilmesi lâzımdır. Altın1 

denecek kadar zengin ve kıymetli bulunan bu 
ovanın sulanması üzerinde durulm asını bilhas
sa Hükümetten ve ilgili Bakandan rica ederim. 
Hürmetlerle selâmlarım. 

SİRKİ AT ALAY (Kars) — Horasan - Kars 
demiryolu daha doğrusu Horasan'a kadar ya
pılmış bulunan demiryolunun Sarıkamış'a uza
tılması sadece Kars Vilâyetinin üzerinde tit
rediği bir mesele, sadece bir nakliyat işi değil
dir. Birçok cepheleri, sebepleri olan muazzam 
bir dâvadır. Evvelemirde 409 103 nüfuslu Kars, 
174 151 nüfuslu Çoruh, 28 061 nüfuslu Selika
ya 'mu müşterek ve başlıca ihtiyacıdır. 

Bu yol Doğu - Anadolunun en uzak köşesi
nin, hürriyet dünyasının en ileri karayolunu, 
yurdun diğer bölgelerine doğrudan doğruya 
bağlıyacaktır. 700 000 nüfusu bulan iki vilâ
yet, 16 ilçeden.ibaret bu mmtaka İstanbul'un 
et ihtiyacının,'en,.az dörtte birini temin etmek
tedir. Üç aktarma, kifayetsiz dekovil , yollarda 
canlı hayvan nakliyatını geciktirmede ve güç
leştirmektedir. Bir taraftan 96, bâzan 120 saati 
mütecaviz zaman içinde aç kalan hayvanların 
vereceği fire, diğer taraftan bu güç nakliyat 
maliyet fiyatları üzerinde mühim tesirler yap-, 
inakta ve böylelikle bu yöl. yağ, et gibi günlük 
zaruri gıda maddelerinin dar ve sabit gelirli 

"istanbul'un adedi yüz binleri bulan müstehlik 
vatandaşları da alâkadar etmektedir. 

' 'Aynı şekilde istanbul'dan bu yerlere yapı
lan nakliyatın sürat, emniyet ve ucuzluğu da 
•ele •alınmalıdır." 

Vatandaşa şu saatlerde ortalama (— 26) 
dan aşağıya düşmiyen amansız bir kışta kibrit 
kutusu gibi dekovilde, birkaç.•.aktarmalı, eziyet
li, hattâ ıstıraplı bir yolculuğu reva görmek in
san hakları ile de kabili telif değildir/ 

Doğu'-Anadolunun gerçek manâda ormanı 
mevcut tek mıritakası Kars ve Oltu'dur; Bu or-
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manlar süratle tükenmek yolundadır. Bu milli 
soryeti behemehal kurtarmak lazımsa bu> Ho
rasan * Sarıkamış demiryoliylo mümkündür. 
Kalorisi 4400 ile 7350 arasında bulunan 36 mil
yon ton rezerve malik Balkaya linyitlerini Do
ğu Anadolu'da ihtiyacın emrine Vermek, or
manları kurtarmak, hayvan gübresi tezeği mah
rukat yerine,' tarımda gübre sahasına intikal 
ettirmek ancak ve ancak bu yolun . yapılması 
ile kabildir. Bu yol sadece bir nakliyat mese

lesi vo dâvası değil bir milyona yakın vatan
daşın geniş bir bölgenin refah ve saadeti memle
ket ekonomisine ehemmiyetle tesir edecek bir sa
lladır ve dâvadır. 

Horasan'a gitmiş olan yol, bugünkü duru-
miyle başlanılan bir programın yarıda bırakıl
ması demektir. 

Milyonlarca lira sarfedilmiş, program yan
da bırakılmış, Horasan'da demiryolu, iktasidi, 
malî, her sahada kolu kanadı kırılmış bir du
rumdadır. Sarıkamış'a uzaması 40 milyona bağlı 
imi§. Fakat bu, yolun tamamı içindir ve bir 
yıl için değildir. 3 yılda biterse yılda bütçeye 
10 küsur milyona malolacak ki ikmalinden son
ra memleket ekonomisine; birkaç yıl içinde yüz
lerce milyon 'gelir getireçelîtir. 

Horasan - Sarıkamış demiryolu hangi cep
heden alınırsa alınsın yapılması için yüzlerce 
sebep ve gerçek ihtiyaç dile gelecektir ve hay
kıracaktır. 

Eğer sayın Bayındırlık Bakanı bu yolun im-
tidadındaki vatandaşları mahallinde dinlesey-
di, bu bölgenin durumunu yakından incelcsey-
di, en az bizim kadar, yapılmada haklı olarak 
ısrar edecekti. 195! yılında Kars'ın (9) ilcesi
ne ayrılan devlet yolları tamir ve bakım parası 
aynı yüz ölçümü veya yol uzunluğunda olanla
rın değil, dörtte bir nispetinde olanlardan da 
cok azdır. 1952 yılında bu miktar 1951 yılının 
haksızlığını tamir edecek şekilde düzeltilecek mi? 

Hava seferinin yapılması Kars'ta saha in
şaatına kalmıştır. Bu hususta alınmış karar var 
mı? Yoksa sebebi nedir? 

İğdır ve Tuzluca ovalarının sulanması, Po
sof, Kağızman, Kars, Ardahan, Sarıkamış, Çıl
dır. köylerinin sulanmaları için neler düşünül
mektedir? 

Kağızman - Horasan yolunun yapılacağı va-
dedümişti. İhalesi yapılmış mıdır? Yahut ne 
zaman yapılacaktır? 
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I Sözlerimi bitirirken tekrar1 Horasan - Sarıka

mış demiryoluna döneceğim. 
Aziz arkadaşlarım; Serhat boyunda milyona 

yakın vatandaş, ; 40 küsur yıl zulmün çeşitleri
ni tattıkları müstevli bir düşmanın yaptığı der-

I me çatma, bozuk, dekovili görmek, onunla ıstı
raplı yolculuk etmek istemiyor. 

I Türk zekâsının, Türk işçi ve mühendisinin 
eseri olacak, daha rahat ve memleket ekonomisi 
için faydalı ve hayırlı olacak kendi malı demir-

I yolunu görmek istiyor. 
Kars'ı bu yarıda kalmış hasretine kavuştu

run. 25 . II . 1951 günü Kemal Zeytinoğlu 
(Kars Milletvekili arkadaşımıza şunu arzedeyim-
ki bu şebekeyi iktisadi işletmeye tesis bakımın
dan tamamlamaya mecbur olduğumuza göre: 

Horasan - Sarıkamış arasını da ele 'alacağı
mızdan şüpheleri olmasın) demişti. 

Bir yıl geçti, bu yılki bütçede de ümit yok. 
I Nasıl. olur da şüphe etmeyiz. Kars gözden ırak 
I olduğu için gönülden ırak olmasın. 

BAŞKAN — Üniversiteler Bütçesine oy ver-
miyenler lütfen oylarını kullansınlar. 

Oy toplama işi bitmiştir. 
I Efendim, (î tane kifayeti müzakere takriri 
I geldi, Bakan ve Bütçe Komisyonu konuşmak 

istiyor mu? 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY

TİNOĞLU (Eskişehir) — Muhterem arkadaş
larım, 1952 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
nin müzakeresi münasebetiyle kıymetli arkadaş
larımın burada vâki olan tenkid, ikaz ve tak
dirlerine, izahlarına başlamadan evvel şükran
larımı arzederim. Bugün takibetmekte olduğu
muz Bayındırlık politikası tamamen millete 
mal olmuş meseleler halinde bulunduğu için fa
aliyetlerimiz hakkında sizlere uzun mâruzâtta 
bulunmaktan sakınacağım. Malûmunuzdur ki 
Bayındırlık Bakanlığının faaliyetlerinden birin-

I cisi yapı işleri, ikincisi su işleridir. 
Küçük ve büyük su işleri, içme suları ve yer 

altı suları buraya dâhildir. 3 ncüsü karayol-
larıdır, il ve köy yolları buraya dâhildir. 4 ncü
sü elektrik etüd işleri, 5 ncisi ise demiryollar, 
.iskele, barınak ve liman inşaatıdır. 

Yapı işlerinde politikamız, bütçemizin tet-
kikmdan da görüleceği üzere, artık eski iktida
rın yaptığı gibi muhteşem binalar arkasında 

1 koşmaktan ziyade, memleketin hakiki ihtiyaçla-
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'rina uygun miİlî eğitim, tarım, bayındırlık, ma- I 
liye ve sağlık binaları gibi binaları yapmak 
şeklindedir. Bu arada şunu itiraf etmek mecbu
riyetindeyim ki, C. II. P. iktidarı bakiyesi bir
kaç devâsâ inşaatı da bu mütevazı programımız 
arasında yürütüp, tasfiye etmeye uğraşmaktayız. 

Su işlerimize gelince : Memleket kalkınmasın
da büyük rolü olan zirai istihsal dâvamızın ana 
meselelerinden birisi de su işlerimizin tanzimi 
ve ıslahı işidir. İktidara geçtiğimiz zaman bü
yük su işlerinin memleketin muhtelif köşelerin
de lalettayin bir şekilde serpiştirilmiş ve hep
sinin de yarım bırakılmış bulunduğunu müşa-
hade ettik. Şu halde su işleri programımızı ya* 

; parken herşeyden evvel düşüneceğimiz şey yarı 
kalmış ve 14.0 küsur milyon lira ,sarf edilmiş ve 
fakat ancak % 15 ilâ 20 raddesinde bir randı
man sağlanabilmiş bu yarım işleri derleyip 
toparlayıp ikmal etmektir. Programımızın; bi
rinci merhalesi ve prensibi bu olmuştur. 

Programın ikinci kısmında prensip olarak 
yarı kalmış büyük su işlerinin bulunduğu hav
zalarda münasebetti ve alâkalı diğer işleri ele 
almayı kabul ettik. 

Üçüncü plânda ise yeni mevzular olarak bü
yük su havzalarının ele alınmasını düşündük, 
Bu suretle yaptığımız programlar çerçevesi 
içinde halen yarı kalan işler üzerinde çalışmak
tayız. Bunu üç sene zarfında yani 1954 yılında 
ikmal edeceğiz. 

Su işleri hakkında malûmat arzederken sa
yın muhalefet sözcüsü Eyüboğlu arkadaşımı
zın bütçenin umumi müzakeresi sırasında su iş
leri hakkında izhar buyurdukları bâzı mütalâa 
ve telmihlere de müsaadenizle kısaca cevap! ar-
zetmelc mecburiyetini hissetmekteyim. 

Arkadaşım buyurdular ki, geçen yıl küçük 
su işlerinin yanında büyük su işleri ihmal edil
mişti. 1951 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
nin tenkidlerinde bu meseleye temas ettiğimiz 
içindir ki; 1952 yılı Bütçesinde büyük su işleri 
için lüzumlu tahsisat ayrılabilmiştir. , 

Arkadaşlar', her zaman bu kürsüden arzet-
tiğimiz gibi, haklı ve yerinde tenkidleri şük
ranla kabul ederiz. Ne yazık ki, muhterem ar
kadaşımızın bu ikazı yerinde ve isabetli olma
dığı için maalesef şükran vazifemi ifa edemiyo
rum.. !• | 

1952 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi iyi-
.;Ce.tetkik edilirse görülecektir ki, yapılan beyâ- | 
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I natta büyük bir hesap hatası mevcuttur. İ05İ 

yılı büyük ,su işleri için ayrılan ödenek 
19 357 000 liradır» Halbuki 1952 yılı için büt
çemizde büyük su işlerine ayrılan tahsisat 
643 000 lira fazlasiyle yuvarlak rakam olarak 
20 milyon liradır. 19551 yılının bir evvelki yıl 
su işleri bütçesiyle mukayesesinde ise;6 milyon 
lira kadar bir fazlalık olduğunu müşahede ede
ceksiniz. 

1952 yılının, 1950 yılından evvelki büyük su 
işlerine ayrılan tahsislerle yapılan mukayese
sinde ise, üç misli bir fark, bir fazlalık olduğu
nu müşahede buyuracaksınız. 

Görülüyor ki,r arkadaşlar, büyük su işleri 
mevzuu, Demokrat Parti iktidarı taraf man hiç
bir zaman ihmal edilmemiştir. İlk merhale olarak 
ele aldığımız yarı kalmış işlerin tamamlanması 
neticesinde, yani 1954 te iki milyon dönüm ara
zinin taşkından korunması, bir buçuk milyon 
dönüm arazinin sulanması ve iki milyon dönü
me yakın arazinin de bataklıktan kurtarılması. 
kabil olacaktır. 

Arkadaşlar, bir taraftan eski iktidarın bi
ze devrettiği serpiştirilmiş ve yarı bırakılmış 
işleri tamamlarken öte taraftan da demin ar-
zettiğim ikinci, üçüncü plânda ele alacağımız 
büyük su işleri için hazırlık yapmakta ve bunla
rın amenajman plânlarını ele almak suretiyle 
işe başlamış bulunuyoruz. Gediz, Menderes, 
Seyhan, Sakarya amenajman plânlan ikmal edil
miştir. Yeşil Irmak, Kızıl Irmak, Dicle ve Frat-
ni amenajman plânlarını yapmak için hazılık-
lara başlamış bulunuyoruz. Zannediyorum ki, 
bu izahatımla bâzı arkadaşlarımın suallerini 
cevaplandırmış oluyorum. Amenajman plânları 
yapmaktan kastimiz havzalarda ele alınacak 
işlerin verimlilik derecesini en iyi şekilde ayar
lıya bilmek içindir. Bu plânlar elimizde olma
dıkça bir havzanın su işleri bakımından priyo-
rite derecelerini tanzim ve tertip etmek ve ayar
lama imkânı bulmak mümkün değildir. 

Küçük su işlerine de bir parça işaret et
mekte fayda mülâhaza etmekteyim. Uzun yıllar, 
mevcudiyeti bile unutulmuş bulunan küçük su, 
fennî tabiri ile (Münferit su) mevzuu iktida
rımızın, meydana getirdiği eri kıymetli bir ham
ledir ve memlekette bu programların tahak
kuku sonunda en büyük hizmetlerinden ve eser
lerinden birini yapmış olacaktır. 1951 yılında 

J küçük su mevzularını tahakkuk ettirmek üzere 
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programlarımızı yaptığımızda ve 1951 Bütçe
sine 8 milyon liralık tahsisat vazettiğimizde 
ihaleye müsait elimizde tamamlanmış dosya he
men hemen mevcut değildi. 1951 yılı zarfında 
hem bu işlerin etüd ve projelerini tamamlamak, 
hem de hazırlanmış dosyaları piyasaya, mütaah-
hitlerm rekabetine arzetmck suretiyle bir tek 
mevsim içerisinde 66 küçük su mevzuunu, geçen 
sene arzettiğimiz programımız veçhile, ihale et
miş ve faaliyete geçmiş bulunmaktayız. 

Küçük su işlerine 1952 yılı Bütçemizde aşağı 
yukarı bir misli fazlasiylc 14 milyon 900 bin li
ra'Ödeno'k konulmuştur. Bu suretle 1952 yılı 
içerisinde 100 den, fazla küçük su mevzuunun 
kurutma, taşkınları önleme ve küçük sulama 
işlerinin ihaleye vaz'edileceğini sizlere tebşir 
edebilirim. Projeleri bütçenin kabulünden bir 
müddet sonra mütaahh'itlere ihale edilmeye ha
zır vaziyettedir, bu suretle küçük su işleri 
programının mühim bir kısmı tahakkuk etmiş 
olacaktır. 

Bu arada köy içme sularımız hakkında da 
'kısaca arzı malûmat etmek istiyorum. Yine mu
halefet Sözcüsü Sayın arkadaşım, az da olsa, köy 
suları ve köy yolları için ödenek ayrılmıştır, 
tabiriyle beyanlarında takdirkâr gözüktüler. 
Kendilerine bu hakşinaslıktan dolayı teşekkür 
etmeyi çok isterdim. Fakat Maalesef rakamları 
konuşturduğumuz zaman buna imkân olmadığı
nı gördüm. Çünkü eski iktidarın 1950 de devir 
aldığımız bütçesinde küçük su işleri köy yolları 
için-.ayrılmış tahsisatı, iki sene sonra 1952 Büt
çesinde ayırdığımız tahsislerle mukayese etti
ğimiz zaman, birinde altı, diğerinde dört misli 
•bir fark müşahede edilmektedir. Binnetice sa
mimî tenkid mefhumları ile kabili telif bulmadı
ğım bu takdirkâr sözlerini de bir haknaşinaslık 
olarak ifade etmek mecburiyetinde kaldım. 

Arkadaşlar; karayollarımızdan da bahset
mek sureti ile maruzatıma nihayet vereceğim. 

İktisadi bünyemizin en esaslı temellerinden 
biri olan yol dâvamızı en uyanık ve en hassas bir 
dikkatle takip etmekteyiz. Lütfedilen ödenekle
rin de zerresini heder etmeden en müsmir şe
kilde sarfetmeyc çalışmaktayız. Muhalefetin 
muhterem sözcüsü çok sevdiğim Eyüboğlu ar
kadaşımın yanıldıklarını ifade etmeye meebu-> 
ram, Arkadaşım ş'6y]c ifade ettiler : Devretti
ğimiz Devlet yolları programı aksatılmışlar, 

..' dediler. Bu tamamen asılsızdır, öyle zannediyo-
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rum ki, arkadanım plânla programi birbirine 
karıştırmaktadırlar. 

Bugün Karayolları Teşkilât Kanununun ver
diği salâhiyet dâhilinde1 tasdik edilmiş ve bize es
ki iktidar tarafından intikal etmiş bir yol plânı 
mevcuttur. Fakat bu plân çerçevesi dâhilinde 
yine 5539 sayılı Karayolları Teşkilât Kanunu 
mucibince tasdikımızdan geçen detaylı hir yıl
lık ve detaysız iki yıllık (programlar tatbik edil
mektedir. Ancak derhal arzedeyim ki, şimdi
ye kadar değiştirilmemiş bulunan bu plânın, 
yani Devlet yolları plânının iyi tetkik edildiği 

. zaman /görüleceği üzere esaslı bir revizyona ih
tiyacı vardır. Biz, 5*539 sayılı Kanunun verdi
ği salâhiyet dairesinde, tatbik ettiğimiz yıllık 
tatbikat programlarını tamamen objektif esas
lara istinat eden bir şekilde tetkik ve tasdik 
etmekteyiz. Etüd ve tetJkika muhtaç olduğunu 
biraz -evvel arzettiğim Devlet yolları plânı, bu
gün yol 'güzerigâhıııı, trafik vaziyeti, yol güzer
gâhının geçtiği mıntakanın yeraltı ve yerüstü 
servetlerinin kıymetleri ve Ibu sahaların nJüfusıı 
nazara alınarak ve yine arzedeyim k i ; tama
men Demokrat (Partinin ihdas ettiği bir düstur 
ve faktör olarak, yurdun mânevi Ibütiml'üğünü 
sağlayıcı bir şekilde yeniden tetkika tâbi tu
tulmuştur. Yakın zamanda 'bu etüdler netice
sinde ilmî tetkiklere istinat eden hakiki Devlet 
yolu plânı meydana 'gelecektir. 

Arkadaşımın programların iyi tatbik edil
mediği ve afaki esaslara istinat ettirilmediği 
şeklindeki ifadeleri üzerine bir noktaya işaret et
mek isterim : € . H. P . iktidarmın (bize devret
miş bulunduğu 9 yıllık Devlet yolları proigramı 
'haddizatında tamamen hayalî ve nazari• bir 
programdı. 

Bütçe Komisyonunda da arzettiğim gibi,.', iş 
başına 'geldiğimiz zaman, 9 yılda r^alize, edil
mesi lâzınıgelen 23 bin kilometrelik yol prog
ramının aca'ba senede kaç milyon liraya ihtiyaç 
gösterdiğini yeniden hesap ettiğimizde höylc 
bir programın tahakkuku için yılda asgari 175 
milyon liraya ihtiyaç olduğu meydana çıktı. 

Arkadaşlar, muhterem muhalefet tarafından 
yapılan, <bu programın tahakkuku için, Halk 
Partisi iktidarının 1949 da 24 milyon, 1950 de 
de ancak '53 milyon • lira ayırabildiklerini siz
lere arz ve ifade edecek olursam, takdir buyu
racaksınız ki, 9 yıllık program, haddi zatında 
39 yıllık bir programdan ibarettir. Fakat De-
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h\ökraİ Parti iktidarı, hor şeyden ovvel mem- | 
l'eketin umumi kalkmmasmda büyük rol oy-
nadığjna inandığı yol meselesini Ibir an evvel 
llmlleclöbilmıek için, (bu 58 milyon lirayı bir 
hamlede, ;,1952 'Bütçesinde, MO milyon liraya 
yüıkselltniiş Ibulıınmaktadır. Şu halde kargılığı 
temhy edilmeden hazırlanmış bir programın ıkıy-
met ye değerinin ve bunun hakkında yapılan 
tenkidlerin de ne dereceye kadar samimî oldu
ğunun talkdirini Yüksek Heyetin'ize; bırakıyo
rum. 

Arkadaşlar, yol mevzuuna nihayet verme
den önce, nasıl isiyasi ibir görüşün mahsulü ola
rak: ele alındığına Ibir tlürlü akıl erdiremediğim 
Doğu kalkınması meselesine temas edeceğim. 

Günlerden beri muhalefetin Meclis içi ve Mec
lis dışı sözcüleri bu mevzu etrafında âdeta bir 
kaıripanya açarak güya Demokrat Parti iktidarı
nın Doğu illerini ihmal ettiği ve Halk Partisi, ik
tidarı zamanında tatbik edilen Doğu kalkınması 
programında mevcut işlerden bir şey yapılmadığı 
seklinde, hiç de esasa ve rakamlara dayanmıyan 
bir takım mütalâalar serdctmişlerdir. Bendeniz 
bu haksız isnatları derhal yerinde cevaplıyabil-
mok için lâfla değil fakat rakamları konuşturmak 
suretiyle hakikatin meydana çıkarılmasına âmil 
olacağım. 

Arkadaşla,!*, her şeyden evvel şunu anlamak 
İâzımgelirki, Demokrat Parti iktidarı Bayındır
lık Bakanlığı faaliyetlerini bir taraftan ziraat ve 
millî ekonomi ile çok yakından ilgili mev/aılar 
olarak, öte. taraftan da, demin arzettiğim şekilde, 
memleketin mânevi bütünlüğünü sağlıyaeak me
seleler olarak ele almıştır. Yine şuna inanmak
tayız ki, Şarktan ve Garptan bahsetmek suretiyle 
yaratılmak istenilen bir tefrik siyasetinin ve bu 
siyasetin altında memleketin imarı ve kalkınması 
dâvasının halledilmesine imkân yoktur ve böyle 
bir siyasetin maddi ve mânevi zararlarını mem
leketin uzun yıllar çektiğine inananlardanız. Şu 
halde işi bu zaviyeden mütalâa etmeden ele alma
nın ve mütesanit bir kalkınma programı içerisin
de hizmet ifa etmek suretiyle memleket ihtiyaç
larını gidermenin daha doğru olduğuna kaniiz 
Elimdeki rakamları şöyle bir konuşturacak olur
sam tenkidlerin ne kadar yersiz ve ifadelerimizin 
no kadar haklı bulunduğunu takdir buyuracak
sınız: 

1949 yılında Doğu kalkınması programı deni
len programda yol işlerine 5 küsur milyon lira 
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ayrılmış ve sarf edilmiştir. 1950 yılında ise ayni 
kalkınma programında yol işleri için 6 küsur mil
yon lira ayrılmış ve sarf edilmiştir. 1951 yılında 
aynı yolların yapımı ve bakımı için sarf'ettiğimiz 
para miktarı 10 küsur milyon liradır ve bunun 
dışında Doğuda bu programa dâhil olmıyan yol
lar ve köprüler bakımına yapılan masraf yekûnu 
ise 16 küsur milyon liradır. Bugün Karayolları 
Umum Müdürlüğünün hali faaliyette bulunan 
şantiyelerinin en büyükleri, en mütekasif vazi
yette bulunanları, haklı ve yerinde olarak, Şark 
ili erim izdedir. Doğu illerimizdeki şantiyelerimizi 
şimdi sizlere arzedecek olursam göreceksiniz ki, 
bu mmtakadaki yol faaliyetimiz Doğu kalkınması 
programiyle ele alınmış iş vo icraatın birkaç mis
lidir. . 

Erkenek, Mutlu - Sansa, Bingöl - Elâzığ, 
Muş - Bitlis, Tutak - Patnos, Mardin - Midyat. 
Urfa - Mardin, Van - Hakkâri, Çoruh - Yusufeli, 
Rize îspir, Gümüşanc - Erzincan, Erzurum -
İspir, Tercan - Sansa. 

Size taze bîr haberi mevzuu ilo münasebeti 
olması dolay isiyle arzetmek isterim. Doğu illeri
mizin bu mütekasif işleri üç bölge ile idare edil
mekte olup bunlar Elâzığ'da 8 nci, Diyarbakır'da 
9 ncu, Trabzon'da 10 ncu bölge müdürlükleridir. 
Bu kadar ağır bu kadar geniş hacimli şantiye fa
aliyetleri karşısında ve bir ay evvelki bölge mü
dürleri toplantısında yapılan müzakere ve müna
kaşalar neticesinde Yan'da 11 nci bölgenin ••ku
rulmasına karar verilmiştir. Bu yeni kurulacak 
11 nci bölge müdürlüğü birkaç ay içinde hazır
lıkları yapılmak suretiyle Van'da çalışmalarına 
başlayacaktır. Bununla 8, 9 vo 10 ncu bölgelerin 
işlerinin bir kısmını Van ve civarındaki yol iş
lerini bu bölgeye devretmek suretiyle Doğu illeri
mizin yol programının bir an evvel tahakkukunu 
sağlamayı istihdaf ediyoruz. 

Arkadaşlar; sözlerime nihayet verirken köprü 
mevzuunda da âdeta seferber halde çalışmakta 
olduğumuzu arz ve ifade etmek istörim. Elimiz
deki rakkamları konuşturacak olursak, bu'husus
ta Karayolları Umum Müdürlüğünün çalışmala
rını daha iyi bir şekilde müşahede etmiş olacak
sınız. 

1924 yılı ile 1950 yılı arasında 13 494 metre 
köprü yapılmıştır. 

Buna mukabil, 1950 ile 1952 yılında bizim 
ele aldığımız köprü tulü 12262 metredir. Görü
yorsunuz ki, iki yıllık köprü faaliyetimiz eski 
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iktidarın 1924 ile 195Û arasındaki 26 yıllığına | 
muadildir. Yalnız 1950 yılı inşaat mevsiminde 
7950 metre köprü üzerinde çalışılmıştır.. 

Derhal yüksek Meclise tebşir edeyim ki, 1952 
Bütçesi ile 200 u müteeaviz 5 bin küsur metre 
köprüyü yeniden ele alacağız. Bu rakamların 
belâğatli ifadeleri karşısında, zannediyorum ki, 
gerek prensip bakımından,, gerek madde olarak, j 
yapılan tenkidlerin bir mâna ve hikmeti kalma
maktadır. 

Şimdi müsaade ederseniz münferit sualleri 
cevaplandırayım : 

En çok üzerinde durulan mevzu, Horasan -
Sarıkamış dekovil hattının genişletilmesi mev- I 
zuu olmuştur. Veyis Koçuiu, Lâtif Aküzüm, Ab- I 
bas Çetin ve Tezer Taşkıran arkadaşlarım bu 
ve Kars'ın diğer yol ve su mevzuları için sık I 
sık Bakanlığımızla temas ederler.Kars Vilâyeti
mizin, kendilerinin de ifade ettikleri şekilde, 
.27 yılda tek bir mevzuu dahi; suda, yolda, yapı
da hulâsa bilûmum bayındırlık mevzularında, 
ele alınmamış olduğunu, Kars Vilâyetinin işle
rine ehemmiyet verilmesi lâzım geldiğini, baş ba
şa verip konuşuruz. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bayındırlık fa
aliyetleri, hemen hepsinin birden ele alınması 
suretiyle bir neticeye varılabilecek, bağlana
bilecek işlerden değildir. Fakat kendilerine hu
susi olarak da arzettiğim gibi, hakikaten ihmal 
edilmiş bulunan bu yurt parçasının; su olsun, 
yol olsun, yapı olsun her türlü işlerini sırasiyle 
ele almak kararındayız. Horasan - Sarıkamış 
yolunun Erzurum - Horasan arası .ikmal edil
miştir ve şimdi tetkik buyurduğunuz Bayındır
dık Bakanlığı bütçesinin demiryolu inşaat kıs
mındaki iki milyon, liralık ödenek inşaattan ka
lan bir borcun tesviyesi mahiyetindedir. Aşa
ğı yukarı 70 küsur kilometreden ibaret bulu
nan bu dekovil hattının geıiiş hatta çevrilmesi 
için bizim hesaplarımıza göre 40 küsur milyon 
liraya ihtiyaç vardır. 

Erzurum - Horasan - Sarıkamış demiryolu 
hattının Tahsisat Kanunundan salâhiyet baki
yesi ancak 15 milyon liradan ibarettir. Şu hal
de 15 milyon lirayı 40 milyon liraya iblâğ eden 
yeni bir kanunla huzurunuza gel mele icap etmek- 1 
tedir. I 

' Diyebilirsiniz ki; elinizdeki salâhiyet çerçeve
si içinde yani 15 milyonluk ihale ile bir kısım 
inşaata başlamak imkânı yok mudur? ' j 
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Arkadaşlar, demiryolu işlerinde parça bölük 

ihaleler iyi netice vermemektedir. Horasan ile 
Sarıkamış ilci mevki arasnıda bir işletmolik kı
sımdır. Bunu birden ikmal suretiyle işletmeye 
açmakta fayda mevcuttur. Bu meseleyi iyicd tet
kik etmek ve ona göre karar vermek lâzımdır. 

Kağızman - Horasan yolu ile, İğdır'ı Kars'a 
bağlıyan İğdır - Tuzluca - Digor - Kars yolları
nın etüdlerini yaptırmak kararındayız ve bil yol
lardan bir tanesinin 1952 yılında inşaatına baş
lanması hususunda çalışmaktayız. 

İğdır'ın sulanması mevzuu üzerinde bir sözlü 
soru münasebetiyle Yüksek Heyetinize mâruzâtta 
bulunmuştum. Sovyet Ilusya ile, Araş çayı iti
lâf namesi gereğince halledilmesi lâzungelen bir 
meselenin neticeye bağlanması hususunda, Dışiş
leri Bakanlığı temas halindedir. Son vaziyetlere 
göre neticeden ümitvarız. Bu meselci halledildiği 
takdirde İğdır ovasını Serdarâbad barajından 
sulayacağız,- olmadığı takdirde ise İğdır ovasının 
sulanması için başka çareler arıyacağız. ' 

Kâzım Arar arkadaşım, Kızılırmak, Çankırı, 
Çorum havalisinin çok mümbit olduğunu, bnja-
cnaleyh burada bir sulama tertibatının bulunmak 
lâzımgeldiğini ifade ettiler. 

Biraz evvel arzettiğhn gibi, bu havzada su
lama yapmak Kızılırmak amenajman plâhnınV 
tahakkuk ettirilmesine bağlıdır. 1952 yılı ame
najman programımıza Kızılırmak da dâhildir, 
Bunu temin eder etmez her halde bu havalinin : 

sulama işi de ele alınacaktır. . 
Fırat ve Dicle nehirlerinden istifade çareleri

nin arrjii.ası da aynı şekilde Fırat ve Dicle âme-
najmanı ile alâkaİKür. 

Mustafa Ekinci'ye de daha evvel arzı cevap 
etmiştim. Posof yolunun devamı Lâtif Aküzmn 
arkadaşımın temennileri arasındadır. Esasen ge
çen sene de, Posof yolu için tahsisen bir ödenek 
ayrılmıştı. Binaenaleyh başlanmış olan bu yol 
1952 yılında da devam edecektir. 

Kars hava meydanı halikında Ulaştırma Ba
kanlığı ile temas etmek mecburiyetindeyiz. Eli
mizde hava meydanları inşası için 65 milyonluk 
bir yetjd mevcuttur. Fakat bu, halen inşa etmek
te bulunduğumuz Yeşilköy, Esenboğa, Adana ve 
Trabzon meydanları inşaatının karşılığıdır. Onuıi 
için tekrar bir ilâvei tahsisat talebinde bulun
mak ve kanunun verdiği 65 milyonluk yetkiyi ar
tırmak mecburiyeti mevcuttur. Bunu Ulaştırma 
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Öalkalilığı bir ihtiyaç/programı ile talep etmeli
dir; Maruzatım bundan ibarettir.. (Alkışlar). 

'NAŞlT FIRAT- (Samsun) ~- Bir sual. 
BAŞKAN — Efendim, konuşmak istiyenler 

var. Suallere ondan sonra geçeceğiz. 
Söz Halk Partisi adına Avni Doğan Beyindir. 

•AYNÎ DOĞAN (Yozgad) — Muhterem, ar
kadaşlar; memleketin imarına taallûk eden bu 
.bütçe üzerindeki konuşmaları, kendi bünyesi
nin icabettirdiği hudut içinde bırakmak ve bir 
politik münakaşadan kaçınarak objektif müta
laalarla" konuşmak niyetindeyim. Bunun için 
kısa ve maruzatım az olacaktır. 

Yalnız/ kıymetli arkadaşım Ekinci'yo kısa-
c«; bir cevabımı, . müsaadenizle arzecleceğim. 
Memleketin imar işinden dolayı duyulan haz ve 
sevinç kendileri ' kadar bizi de müftehir ve mü
tehassis eder. Benim sözlerim sadece dün kendi
leriyle yaptığımız bir dostane konuşmaya ve 
konuştuğumuz,şakaya ima idi, bunu böylece ka
bul buyurmalarinı kendilerinden rica ederim. 

Arkadaşlar;' yol politikasının, yol faaliyeti
nin, memleketteki müspet faaliyetini inkâr et
mek; güneşi balçıkla ' sıvamak olur. Bilhassa 
dört yıldan beri sarf edilen, mesainin son iki yıl
dan beri hainle hamle artarak T952 yılında bu
günkü seviyeye varması cidden şayanı şükran
dır. (Bravo sesleri). Yalnız bunu mutlaka şu 
veya bu partilerin malı değil, dinamik bir ha
yatiyete malik olan "bir milletin ve Cumhuriyet 
İdaresi hükümetlerinin, icraatı olarak kabul et
mek haklı olur. •-' . 

Muhterem arkadaşlarım, yol politikamızın 
tebeddül tarihi 1948 de başlar. O güne kadar 
stabilize yol inşaatı bir 'usul olarak • bakanlıkça 
esaslı'.Mr. şekilde ele. alınmamış .ve karara bağ
lanmamıştı. Amerika uzmanlarından memleke
timiz"'esaslı. şekilde istifade etmiştir ve bunun 
<hayır!ı neticelerini görmekteyiz. .1952 Bütçe
sinde ve ondan .evvelki'.'•:bütçelerde koy•;' yolla
rına. karşı gösterilen yüsek alâka ve konan ra
kamın, yüksekliği hakikaten takdir ve tebrik 
edilecek kadar kıymetlidir. Yalnız bir .noktayı 
sayın Bakanın tavzih buyurmalarını kendile
rinden rica, edeceğim. Demin «Devlet yollarının 
bile plân ve projesi tamamlanmış değildir, ya
kında ikmal ederek huzurunuza arzedeceğiz» bu
yurdular. Bir sözlü soruya verdikleri cevapta 
köy yollarımızın 150 bin 'kilometre olduğunu ve 
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| bunun yapımının en az 1 ,5 -2 milyar lirayı bü-',' 

lacağım söylediler. Devlet yolu dışındaki il yol- ? 
larmin ise 500 bin lira ile kabili tamir olduğu
nu tasrih buyurdular. ; Köy yollarının devamlı 
olması, her mevsimde geçit vermesi ve sarfe-
dilen emeğin kısa bir zamanda tesiratı hariciye 
ilo bozulmaması icabeder. İki milyar liralık bir 
sarfiyatı kısa zamana sıkıştırmak gibi yüksek bir 
azmi taşıdığını'şöyliye'n: iktidarın" elinde;bir, ; 
etüd mevcut mudur ve Büyük Millet Meclisinin 
bu yollara ve köylere karşı gösterdiği büyük 
hassasiyetle mütenasip olarak koyduğu yüksek 
tahsisatı sarf edecek elemanları hazır mıdır? 
Bu hususu tenvir buyurmalarını rica ederim. , 

Aksi takdirde arkadaşlar, yollar mevzuun
da, eskiden bizzat kendi başıma gelen bir âkıbe't-
lo karşılaşma ihtimali vardır. 

En geniş bayındırlık teşkilâtı, 18 e yakın 
mühendis, fen memuru bütün elemanı olan An
kara Vilâyetinde . hizmette bulunduğum zaman, 
köy yolu diyo başladığım yolların esaslı etüd-
leri ve projeleri ve tatbikleri yapılmadığı için, 
emeğimizle mütenasip randıman- alamadığımızı 
gördük. Devlet yollarının tam bir programa 
bağlanmadığını ifade buyurduklarına göre, aca-•,, 
ba bu köy yolları işini hazırlanmış , bir plâna , 
bağlıyacaklar mı!. Plâna bağlıyacaklarsa-mahi
yeti nedir? Bilhasa bu cihetleri izah buyurur
larsa teşekkür ederim. : 

Sayın Bakanın vâki beyanlarında Devlet . 
yollarının tamamlanamadığı mıntakalardaki il 
ve köy yollarının yapılmasını pek faydalı gör- . 
mediklerini bir sözlü soruya verdikleri cevapta 
serdetmiş bulunuyorlardı. Fakat öyle yerleri-

j miz varki coğrafî vaziyetleri ve iktisadi ihtiyaç
ları uzun müddet beklemeye müsait değildir. 
Tek mahsulle idare edilen ve bütün istihsal 
mcmbaları arpa, buğday gibi mahdut maddele
re inhisar eden mahrumiyet mıntakasmdaki il
çeler ne iktisadi mahreçlerine, ne de mensup ol
dukları illere doğru yapılmış yola malik değil
dirler. Hususi muhasebelerin büyük bir sıkıntı 
içinde olduğunu yüksek; heyetiniz yakın olarak 

..bilmektedir. Acaba bu yolların, yapılması için 
ayıracakları tahsisatta kıstasları ne olacaktır? , 
Hangi iller hangi şekilde ve ne zaman istifâde 
edecektir? Geçen sene bu, hususta yapılan tevzi 
miktarı nedir % Rakamlar yanında ise lütfetsin-

I 1er; minnettar olacağız. 
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Diğer bir noktayı daha Bakanın dikkatine I 

arzetmek istiyorum : 
Amerika uzmanlarından bir kısmı Amerika 

Hükümetinin resmî teşekküllerine bağlıdırlar. 
Bunların dışında başka uzman var mıdır? Var
sa bunlar hangi firmaların temsilcisi olarak bu- I 
lunuyorlar? 

Bâzı teknisiyenler vardır ki bunlar karayol
larının emrine giren Türk gençlerini yeni yol I 
makineleri kullanmaya hazırlamaktadırlar. Bu 
sahada çalışmış olan gençlerimizi yol makinele
rini sevk ve idareye muktedir birer operatör 
olarak yetiştirmişlerdir. Artık bu nevi eleman- I 
hırın belletecekleri fazla bir şey kalmamış ise 
yerlerine daha başkalarını ikame etmek sure
tiyle istifadenin genişletilmesi hatıra gelmekte
dir. Hiç şüphe yok ki Bakanın bu hususta ta
savvurları, tedbirleri olacaktır. Bunu da açık- I 
larlarsa memnun kalacağız. 

Bu vesile ile diğer bir noktayı daha arzet- I 
inek istiyorum. Arkadaşlar Büyük Millet Mec
lisinin otomobil kullanmaya, karşı büyük hassa
siyeti malûm. Meclis bu hususta çok titizdir, 
bu mesele üzerinde çok tevakkuf etmektedir. 
Ama bu titizlik otomobillerin suiistimaline mun- I 
hasır bir titizliktir. Dördüncü bölgenin bura- I 
da bir atelyesi vardır ki, Türkiye'nin en kıy
metli atelyesidir; burada lüzumlu aletler de 
yapılmaktadır, bütün yol makineleri burada 
tamir edilmektedir. Dördüncü bölgenin 300-400 
ustası, müstahdemi, amelesi bu kamyondan oto
büse çevrilmiş arbalarla sabahları şehrin ta 
uzaklarında oturan, ustaları, işçileri, mütahas-
•sısları topluyor, mesai saatinden beş, on dakika 
evvel şehir dışında bulunan atelyeye, dördüncü 
bolgeyo götürüyordu. 

Bundan on beş gün evvel bu servis kaldırıl
mıştır. Bundan vâki olacak zararları basit bir 
hesap olarak ben şöyle hülâsa ediyorum. 

. 400 işçi ve usta gidiş ve gelişlerinde yorgun
luk payı olarak dikkate alınması gereken zamanı 
vasıtasızlık yüzünden yapacakları teaİıhüre ilâve 
edersek her gün işlerinden bir saat kaybetmiş 
olurlar. Bunun için de böylece on iki bin iş sa
ati zayi olur. Her iş saatini bir lira farzeder-
sek bölgenin aylık zararı (12 000) liraya varır. 
Bu vasıtalar işe gelme imkânını kolaylaştıran 
lüzumlu bir hizmettir. Sebze alan, gezen, keyif 
yaptıran bir vasıta değldir. Büyük Millet Mec
lisinin hassasiyeti demin arzettiğim gibi süi- | 
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| istimallere müteveccihtir, 

Bu itibarla bu hususta sayın bakanın, Bü
yük Millet Meclisinin bunu tasvip buyurauağı-
na itimat etmesini arzu ediyorum. Verdiğim he
sap doğru ise bu sahada bölgeye emir versin
ler. Çünkü Ankara'nın münakalesi henüz tam 
olarak tekemmül etmemiştir. Cebeci'den, îçce-
beci'den muhtelif yerlere, 15 - 20 kilometre me
safedeki sahalara giden işçi ve ustalar vardır. 
Bunların muhtelif vasıtalara müracaat ederek 
geç gelmeleri ve yemeklerini başka yerde yeme
leri ile yevmiyelerinden yaptıkları kayıp' hesap
landığı zaman, tahsis edilen üç - dört kamyon
dan yapılmış otobüse sarfedilen masraftan çok
tur. Bu tahsis Devlet Hazinesi için, iş randıma
nı bakımından da faydalı olur. 

Şu son nokta üzerinde de Sayın Bakanın bi
zi tenvir buyurmalarım rica edeceğim: 

Arkadaşlar, memleketimizde ev buhranı, 
yalnız Ankara'ya münhasır değildir; Türkiye'
nin her tarafında vardır. Mudanya'da üç oda
lı bir evi 60 lira asli maaşlı bir memur 140 li
raya tutabilmektedir. Memur da olduğu gibi 
işçi, esnaf da aynı haldedir. 

Dünyanın her tarafından ucuz.mesken te
mini bir âmme hizmeti halini almış ve Devlet 
hizmetlerinin Ön safına geçmiştir. Bakanlığın 
yapı işleriyle uğraşan kısmında her ne kadar 
zelzele mmtakaları için bâzı tipler hazırlanmış 
olduğunu biliyoruz; belki bâzı ucuz. ey tipleri 
projeleri de yapılmış olabilir; fakat bu, yalınız 
bir plân ve proje işi değildir. Ucuz inşa malze
mesi, ucuz tenisat gibi diğer bakanlıklarla teş
riki mesai ederek, koordinasyon yapılarak bir 
takım hazırlıkların ele alınmış, tanzim edilmiş 
olması icabeder. 

Hiç şüphe yoktur ki, Hükümetin bu sahada 
bir hamlesi bulunacaktır. Varsa bu ne kadar 
ilerlemiştir1? Tenvir Duyurulmalarını rica edi
yorum. ' ;' . . . . . 

BAŞKAN — Dört tasarı üzerindeki oylama 
neticelerini arzediyorum: 

Ankara Üniversitesi 1952 Bütçe Kanunu 
tasarısına (322) arkadaş iştirak etmiş (321) 
(kabul, (1) ret vardır, çekinser yoktur. Tasarı 
kanuniyet kesbetmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanun 
tasarısına (292) arkadaş oya iştirak etmiş, 
(290) kabul, (2) ret vardır, çekinser yoktur. 
Tasarı kanuniyet kesbetmiştir. 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1952 Bütçesi 

Kanun tasarısına (291) arkadaş iştirak etmiş, 
(290) kabul, (1) ret vardır. Tasarı kanııniyet 
kesbetmiştir. 

Dördüncü tasarı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1952 Bütçe Kanun tasarısına (265) 
arkadaş iştirak etmiş, (247) kabul, (18) ret, var
dır, çekinser yoktur. Bu tasarı da kanuniyet 
kesbetmiştir. 

Bayındırlık Bakanı, konuşacak mısınız efen
dim? Buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU- (Eskişehir) — Efendim, Avni Do
ğan arkadaşımızın suallerine birer birer arzı ce
vap edeceğim. İl ve köy yollarının yapımı işi 
doğrudan doğruya Bayındırlık Bakanlığının ve
ya dolayısiyle Karayolları Genel Müdürlüğünün 
vazifeler meyanmda değildir. Halen bu gibi 
işler yani il ve-köy yollarının yapılması hususi 
muhasebelere ve , köylere aittir. Bayındırlık 
Bakanlığının il ve köy yollarının yapımında 
yaptığı hizmet bugün daha ziyade bu yolların 
istikametini tâyin ve takip, murakabesini te
minden ibarettir. Malûmu âliniz bütün vilâ
yetlere teşmil edilen geniş bir yol seferberliği 
karşılığında, , hakikaten buyurdukları şekilde, 
elimizde mevcut elemanlar, bunları, Nafia kana
lı ile, Nafiada bulunan teknik elemanlar vası-
tasiyle lâyikı ile murakabe etmek imkânını bu
lamamaktadır. Bu bilhassa 3951 yılı tatbikatın
da çok iyi görüldü. Onun için 1952 yılı il. ve köy 
yolları yardım tahsisatının vilâyetlerce sarfında 
Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtının mu
rakabe ve nezaretini derpiş ettik. Bu bölgeler
de il ve köy yolları etüd bürosu veyahut da etüd 
postaları derpiş etmek suretiyle teknik bakım
dan olan 'bu noksanı telâfi etmeye çalıştık. 

. İl ye köy yolları yardımı tahsisatının 1951 
yılında vilâyetlere ne şekilde tevzi edilmiş bu
lunduğu hususundaki suallerine ise kısa konuş
mak imkânı olmadığı için bütün faktörlerimizi 
teker, teker saymak suretiyle arzı cevap edece
ğim .-

ıBir kere yine teknik murakabeyi temin et
mek mecburiyeti ve nafıa kadrolarımızın ge
rek kemiyet, 'gerekse keyfiyet bakımından ki
fayetsizliği karşısında 'bu yolların yapımını ye
rinde murakabe ve mehmaemken büsbütün bu 
işin bilgisizler elinde heder, edilmemesini temin 
etmek için g-eçen seneki tahsisatın içinde 150 tek-
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niker yetiştirmek üzere bir kurs açtık. Prog
ramda 400 kazada birer tekniker yetiştirmeyi 
tesbit ettik. Bunlar tavzif edildiği kazada ikâ
met eder. Kaza hudutları içinde1 yapılan köy 
yollarına mahallinde nezaret etmek üzere, yap
tığımız program gereğince, 1951 yılında 150 
tekniker için kurs açtık. Bu teknikerler gerek 
kursa devam esnasında, gerekse kursları ikmal 
edip kazada vazifelerine döndüklerinde aylıkla
rını ve diğer masraflarını karşılamak üzere il 
ve köy yolları tahsisatının içinden bir miktarını 
/bu iş için1 ayırdık. 

Yine bu tahsisatın içinden yurdun muhtelif 
yerlerine serpiştirilmiş ve bilhassa iki vilâyeti1 

ilgilendiren fakat yıllardan beri feryat edildiği 
halde bir türlü ele almamıyan bâzı mühim köp
rülerin yapılmasını derpiş ettik. Bu suretle 
Devlet yolları üzerinde bulunmadığı için Kara
yolları Umum Müdürlüğünce ele almamıyan bir 
kısım köprülerin inşasını ve 'bunların karşılığı 
masrafları da yine bu 13 milyon liranın için
den ortadan çıkarmış bulunduk. Tekniker mas
raf lan ile 'karayolları şebekesine dâhil buluna 
mıyan ve vilâyetlerin de kendi vüsatleri içinde 
yapamıyacakları bu köprüleri yaptık. Yani ge
çen sene alman 12 milyon liranın il ve köy yol
ları yardımı tahsisatının 'bu işde ilk senesi ol
duğu için bunu 12 000 000 taksim 63 deyip vi
lâyetlerin hepsine serpiştirmekteuse hiç 'olmaz
sa birçok vilâyetlerde kısımları ve şubeleri te
şekkül eden karayolları bölge müdürlükleri ka-
naliyle bir kısıım köprülerin yapılmasını derpiş 
ettik. . 
, Üçüncü olarak da il ve köy yollarının yapıl

ması için ilk plânda bâzı makinelerin yaptırıl
masını düşündük. Motor fabrikasiyle yaptığı
mız temaslar neticesinde haski greyder tipinde
ki makinelerin yerli' olarak yapılmasını garan
ti altına aldık. Bu makineler atla veya kam
yonla çekilir, basit tesviye makineleridir. Ev
velâ bir numunesini yaptırıp muvaffak olduğu
nu gördükten sonra vilâyetlerin hiç olmazsa 
(bir kısım ihtiyaçlarını karşılamak üzere, .arzet-
tiğim gibi, (bu fabrikaya siparişte bulunduk. 
Bunun için alınan 12 milyon liraya sonra bir 
-milyon da eklendiğine göre, ceman 13 milyon 
liradan ibaret bu üç umumi masrafı böylece 
ortadan çıkarmış bulunuyoruz. 

Kalan kısmın vilâyetlere tevziinde 5 faktör 
nazarı itibare alındı. 
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Bunlardan bir tanesi vilâyetlerin mesahai sat- I 

hiyeleri, 
İkincisi vilâyetlerin nüfusları; 
Üçüncüsü vilâyetlerin il ve köy yollarının du

rumları. Yani vilâyetlerdeki mevcut yolların 
kesafeti nedir,'kuruluş şebekesi miktarı nedir! 

Dördüncüsü, yol ihtiyacı ne kadardır. 
Beşincisi, vilâyetlerin köy sayıları. Çünkü, is

mi üstünde köy yolları olduğuna göre köyü fazla 
olan vilâyetlere bu tahsisattan fazla ayırmak 
icabetmektedîr. • 

Bütün bu faktörlerin tesirleri nazarı itibara 
alınmak suretiyle vilâyetlere düşen miktarı ha
rici kısmet olarak bulduk. Hattâ buna önümüz
deki yıl tahsisatında iki faktör daha ilâve etmeyi 
düşünmekteyiz. Bunun bîr tanesi vilâyetlerin 
arazı ârizasmın yol yapımı bakımından ne şekilde 
bir müşkülât arzettiğidir. İkincisi de, yine bâzı 
arkadaşlarımın bana müracaat ederek haklı ola
rak şikâyet ettikleri şekilde, vilâyet içindeki Dev
let yollarının miktarıdır. Çünkü öyle- vilâyetle
rimiz var ki, orada bir karış dahi Devlet yolu 
bulunfmamakta, yani Devlet oranın yolları için, 
bakmıı, yapımı, onarımı için para sarfetmemek-
tedîr, bütün yollar vilâyetin omuzlarma yüklen
miştir. Bu gibi yolların 1952 yılında nazara alın
ması kararlaştırılmıştır. Bu tahsisatı 1952 sene
sinde daha mükemmel olarak taksim edeceğiz. 

Tek yolla idare edilen mahrumiyet bölgele
rinde yol durumu hakkında ne düşündüğümüzü 
sordular. Hakikaten bu da ehemmiyetle üzerinde 
durulacak bir meseledir. Öyle vilâyet var ki,. 
bu yollarin mutlaka yapılması lâzım; fakat yine 
öyle vilâyetler var ki; bugünkü mevzuat karşısnir 
da vilâyetlerin bu yolları ele alması ve yapması 
imkân içindedir. 1952 yılı için aldığımız para 
miktarı mühim bir yekûna baliğ olduğuna göre, 
ki 25 milyon liradır, bu gibi bâzı mühim il yol
larını ortadan ele almayı ve birkaç yıllık bir pro
gram içinde tahakkuk ettirmeyi düşünmekteyiz. 
Takdir buyurursunuz ki, bütçe formülüne göre 
25 milyon liralık yıllık tahsisat Vekiller Heyeti 
kararına bağlıdır, benim, Vekiller Heyetine tak
dim edeceğim program bu şekilde olacaktır. 

Amerikan uzmanlarının hepsi Amerikan Yol
lar İdaresinin uzmanlarıdır. Sarahatle arzedcyinı . 
ki bunlar, içinde çok kıymetli mütehassıslar mev
cuttur. Bilhassa bizim henüz yabancı olduğumun 
etüd işleri asfalt işleri ve yol makinaları bakım 
ve onarım işlerinde mütehassıstırlar. | 
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Kendilerinden istifade etmekteyiz. Sahaların

da kendilerine ihtiyaç olmadığı takdirde de 
Amerika Yollar İdaresiyle temas etmek suretiy
le bunları daima değiştirmekteyiz. 

Efendim, 4 ncü bölgenin otobüslü kamyon
larına gelince: 4 ncü bölge Dışkapı civarmdadr. 
Buradaki memurları ve işçileri kamyonlardan 
muhavvel otobüslerle muayyen yerlerden toplı-
yarak sabahları iş başına götürmekte ve akşam
ları da evlerine taşımaktayız. 

Beyan buyurulduğu gibi böyle bir yardımın 
işin randımanı üzerindeki tesirini inkâr etme
ye imkân yoktur. Fakat ne yapalım ki, bugün
kü mevzuat dâhilinde böyle bir otobüsü tahsise 
imkân olmadığını gördük. Ve gene düşündük 
ki, bugünkü bölge Dışkapı Troleybüs son dura
ğına çok uzak değildir, mebus arkadaşlarımı
zın dahi her gün birkaç mislini yürüdükleri 
bir mesafe dahilindedir Eğer böyle randıman 
meselesini düşünecek olursak Ankara'daki bü
tün bürolara otobüs, kamyon tahsisi icabedecek-
tir. Hepisi genç arkadaşlardır, kanun müsaade 
edinciye kadar bunu kaldırmış bulunuyoruz. Ye
ni gelecek olan taşıt kanununda bu hususu mü
dafaa ve münakaşa edilebilir. Tekrar ediyorum, 
mevzuatımız müsait olmadığından bunları kal-

. dırmış bulunuyoruz. 
Bizim Teşkilât Kanunumuz; Devlete ait ya- • 

pı işlerinin inşası, murakabesi, hususi idareler
ce yapılan inşaatın murakabesi, mülhak bütçeli 
dairelerin 50 bin liradan yukarı olan inşaâtı-

"mn murakabesi, bir de imar plânlarnm tetkik 
ve tasdikini âmir bulunmaktadır. 

Avni Doğan arkadaşım mesken buhranını ön-
liyebilecek çareler hakkında mütalâamı sordu
lar. Bu Jrasus yeni hazırlamakta olduğumuz teş
kilât kanununda düşünülebilir. Fakat bugün 
daha ziyade Emlâk Kredi Bankasının vazife
leri içerisinde bulunması lâzımgelen bir mev
zudur. Gerek inşaat malzemesinin tedariki ve 
gerekse diğer inşaatı teşvik edici esasları daha 
ziyade Emlâk Kredi Bankasının vazifeleri meya-
nına ithal etmek lâzımgelir. 

Zannediyorum ki, bu izahatımla Konuşan 
arkadaşlarımın sözlerine cevap arzettim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
takrir var. Bakandan sonra bir milletvekili ar
kadaşımıza söz vermek lâzımdır. Şu vaziyete gö
re söz sırası Sabri Erduman'indir. 

— 10X3 — 
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SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Muhte-

roın .arkadaşlar, şimdiye kadar görüştüğümüz 
bütçelerin hepsinden daha ehemmiyetli, memle
ket için, millet için, can noktası bulunan Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesinin müzakerelerine 
başlamış bulunmaktayız. 

Hakikaten bu bütçeler üzerinde bütün arka-' 
daşlarm ayrı ayrı müşahede, ve tasavvurlarını 
yüksek Meclise ve efkârı umumiyeye arzetm ele
ri faideden hali olmaz. Ne çare ki, bâzı acele
ci arkadaşlarımız kifayeti müzakere takriri ver
miş bulunmaktadır. Bendeniz şunu arzede
yim '•;:• 

BAŞKAN — Konuşmanız kifayeti müzakere 
hakkında mı olacaktır,-yoksa mevzuu üzerinde 
mi olacaktır? . . 

SABRÎ -BRDUMAN (Devamla) — Hem ko
nu üzerinde hem de kifayeti müzakere, aleyhin
de olacaktır. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere aleyhinde 
olursa sözünüzü keserim. 

SABRI ERDUMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın Bakanın huzurunuzda arz-
etmiş olduğu yol dâvası, su dâvası hakikaten 
düne nazaran bir tekâmül bir inkişaf göstermek
tedir. Bunu inkâr etmek insafsızlık olur. Fakat 
şunu yüksek Meclise azedeyim ki, Bakanımızın 
temas ettiği gibi, bendeniz rasyonel bir zihni
yetin ifadesi ile konuşmak istemiyorum. Müdek-
kik, memleketin ihtiyaçları içinde yuğrulmuş 
ve her şeyi müşahede etmiş olduğum için durum
larını arzetmek zaruretini duydum, onun için ko
nuşuyorum. 

Bakan buyurdular ki; memleket içinde, mu
halefet safında bir şarklılık, bir garplılık dâ
vası almış yürümüştür. Sayın Bakan belki bun
da. haklıdır. Muhalefetin tarzı ifadesi belki yan
lış olabilir. Fakat şunu arzedeyim ki, memle
ketin elbette 4 yönü, 4 ciheti vardır. Şarklılık 
hiçbir zaman bizi haritadan, cihetlerden kal
dıramaz. 

Mahrumiyet bölgeleri dediler. Evet, mah
rumiyet bölgelerinin ta kendisi şarktır. 

Muhterem arkadaşlar, Haziran ayı içinde 
dahi Şark veya mahrumiyet bölgeleri dediğimiz 
yerlerde vatandaşların birbirleriyle yolsuzluk 
yüzünden irtibatları yoktur. 

Sayın arkadaşımız Avni Doğan Beyefendi
nin de temas ettikleri gibi, hakikaten yol dâva-
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sı dünkü iktidardan bugünkü iktidara devredi
lirken sayın Bakanımızın dünkü iktidardan dev
ralmış olduğu dokuz yıllık plân bir tarafa bı
rakılarak, maatteessüf memleketimizin başka 
bölgelerine doğru çalışmaların götürülmek mec
buriyetinde ve zaruretinde kalındığını görmek
te ve bunu idrak etmekteyiz. 

Biz isterdik ki, sayın bakan memleketin bü
tün bölgelerini, en mahrum noktalarını kendi
leri bizzat tetkik buyursunlar, müşahede buyur
sunlar, o bölgelerin hususiyetlerini göz önüne 
alsınlar ve ilk plânda bu yol yapılması zaruri 
olan yerleri ele alsınlar. Elbette bunu hepimiz 
isteriz. Fakat bugün şunu arzedeyim ki, Şark 
denilen yerlerde bir yol inkişafı yok gibidir. 

Muhterem arkadaşlar; istediğimiz yol dâva
sı, daha evvel huzurunuzda arzettiğim gibi şu
dur : Biz köy yolunu istemiyoruz diye bir iddia
mız yoktur. Elbettekl köyün de yola ihtiyacı 
vardır. Fakat öyle kazalarımız vardır ki, ora
larda hâkimlik yapmış, askerlik yapmış ve gör-, 
müş birçok arkadaşlar bilirler; oraya giden 
memur ailelerinin kangrenden, hastalıktan, do
ğumdan çektiği ıstırap sonsuzdur. Bir kasaba
dan, bir kazadan bir vilâyet merkezine gitmek 
kış günlerinde herkese nasip olmaz. Memleke-

!. tin bu derdini Bakan gidip yerinde tetkik etsinler; 
I gitmek imkânı olmazsa harita üzerinde tetkijtat 
[ yapsınlar. Yoksa öte taraftan ufak tefek arka

daşlarının fikriyle memleketin yol dâvasını ele 
I almasınlar. Bugün üzerinde konuştuğumuz Ba-
r ymdırlık Bütçesi az yekûnda değildir, arkadaş

lar.-' 

Muhterem arkadaşlar, 285 milyon lirayı bu 
millet Bakanlığın emrine tahsis ediyor. Elbette 
yol istiyeceğiz ve elbette bunda haklı bulunu
yoruz. 1951 yılı Bütçesindeki paralarla ne ka
dar yol yapılmış ve hangi yolun yapılmış oldu- • 
ğunu hakikaten bilmiyorum. Personel bakımın
dan Bakanımız müşkül durumda olabilir. Bu
nun da temini ciheti zaman zaman imkân dâhi
line girecektir. Bilhassa köy yolları üzerinde 
durduğumuz zamanlar köy yollarına sarf edilen 
paraların bâzı yerlerde usulüne göre sarf edil-
mediğini görüyoruz. Toprak yolların üzerine ya
ğan yağmurlar onları bir çamur deryası haline 
getirmektedir. Bakan bunu tetkik buyursun, 
köy yollarını eline alsın. Vasıta temin ederek 

j bu işi halletsin. 
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Daha çok konuşmak isterim, fakat vakit mü

sait değil. 
CÜZMİ TÜRK (Seyhan) — 1951 yılında 

verdikleri muavenet tahsisatı ile, kaç. köye içme 
suyu getirilmiş, kaç .kilometre köy yolu yapıl
mıştır?. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Samsun limanı 
önümüzdeki yılda yapılmaya başlanacak mıdır? 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— 1951 Devlet, vilâyet ve köy yolları için ve
rilen tahsisattan ' ne kadarı sarfedilmiştir, ne 
kadarı bakiye kalmıştır? 

1952 de verilecek paralardan yine bu üç un
sura, Devlet, vilâyet ve köye verilecek paralar 
tamamen sarf edilebilecek mi, edilmiyecek mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ,!ZEY-
TİNOÖLU (Eskişehir) — Cezmi Türk arkada
şım 1951 yılı tahsisatiyle ne miktarda köy yo
lu ve kaç köyde su işi' yapılmıştır, diye sordu
lar. 

Vilâyetlerden 1951 çalışmaları hakkında is
tediğimiz raporların neticesine göre1 iki bin kü
sur kilometre köy yolunun yapılmış olduğunu 
ve iki bin yüz köyün de su işinin elle alındığını 

r ve bunlardan 600 küsurunun halen akıtılmış ol
duğunu, geri kalanın da kışın erken başlaması 

. dolayısiyle tamamlanamadığını, fakat boru, çi
mento ve saire gibi malzemelerinin tamamen 
hazırlandığını, mevsim süsaade eder etmez ik
mal edilelbileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. 

Vilâyetlerden gelen malûmata göre 2Ö00 
küsur 'kilometre köy yolu yapılan tahsisler ve 
yardımlar muvacehesinde yüksek bir rakamdır. 
Yalnız şunu da unutmamak lâzımdır ki ; vekâ
let yardımı ile yapılan bu köy yolları, üzerin
de seyahat ettiğiniz Devlet yolları standardın
da yollar değildir, bu mükemmeliyette olma
sına da imkân ve lüzum yoktur. Bizim kana
atimiz şudur k i ; bilhassa ilk defa yolunu yapa
cağımız köyler, 500 ve 500 den fazla nüfusu 
olan 'büyük köylerdir. Bunlardan bir İnamı ana 
yollara veyahut da mevcut ve işler vaziyette 
olan şoselere bağlanmıştır iki, bir köyün birkaç 
kilometrelik bir yolla ana yola, şoseye bağlan
masının, o köyün iktisadi hayatında büyük de
ğişiklikler yaratmakta da olduğuna şüphe edi
lemez. Ancak, kanaatimizce' ve yapılan tetkik
lere göre, böyle''bir irtibatın yükseli standart 
temin edebilmesi imkânı yoktur. Çünkü 150 bin ki-
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lometrelik bir yoldan ilk hamlede 50 bin kilo
metrelik kısmının proıgramlaştırclması mevzuu-
Ibahistir. 

iSamsun limanına [gelince: Ben -Bayındırlık-, 
Bakanlığının umumi faaliyetinden sizleri sık
mamak için kısaca bahsetmiştim. Bu izahatım
da iskele, liman ve barınakları maalesef arzede-
medim. Biliyorsunuz 5577 sayılı Kanunla Sam
sun, İstanlbul'da Salıpazarı ve Haydarpaşa, İz
mir'de Alsancak, nihayet İskenderun ve Mer
sin limanlarının yapılması' derpiş edilmiştir. 
Çok kısa* bir zamanda İstanbul'da Salıpazar'ı 
ve .Haydarpaşa limanlarının ıslah, tevsi ve teç
hizi işleri, 1952 malî yılı içinde de Samsun li
manının ihalesi yapılacaktır. 

NAŞÎT FIRAT (Ordu) — Teşekkür ederim. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Devamla) — Ahmet Kemal Varın
ca arkadaşım, Devlet yolları ve vilâyet yolla- : 

rı için löö'l yılında ayrılan' tahsisatın tamamen 
sarf edilip edilmediğini sormuşlardı. Bu para 
tamamen sarfedilmiştir. Yalnız, il ve köy yol
ları yardım tahsisatından vilâyetlere verilen ve 
gönderilen kısımlar içinde sarf e dilmiy enler 
mevcut ise - ki bâzı vilâyetler bunu sarf edeme
mişlerdir - ıbıınlarm mütlalka ısarfedilerek heder 
edilmesini önlemek ve 1952 yılı Bütçesinde1 sar-
fedilmesini sağlamak için tamimlerimizle ema
nete aldırdığımız olmuştur. Bu 'gilbi bâzı vilâ
yet yardım paraları mevcuttur. Bunun dışınjda 
gerek Karayolları Umum Müdürlüğüne lütuf bu
yurduğunuz tahsisat ve gerekse bakanlıktaki di
ğer sahalara verilen bilûmum ödenekler 1951 yı
lında sarfedilmiştir. 1951 yılında verildi, niye 
sarfetmediniz diye sorulmaktadır. Böyle birşey 
yoktur. Bu para fazladır şeklinde lûtuflarınızı 
reddetmeyi dahi münasip bulurdum. Teşkilâtı
mız biraz daha fazlasını sarf etme imkânına mâ 
liktir. , . - ' . ' . 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında ve
rilmiş takrirler vardır, onları okutuyorum. 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Son söz milletve-
kiJinindir. 

Yüksek Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin tümü üze

rindeki konuşmaların kâfi olduğunun reye kon
masını arz ve teklif ederim. 
; . . Tokad Milletvekili 

Muzaffer önal • 



Yüksek Başkanlığa . : 
Bayındırlık Bütçesinin tümü üzerindeki gö

rüşmelerle ten,evvür edilmiş olmakla müzakere 
niri kifayetini;;bölümlere geçilmesini; arz ve tek
lif ederiz; \. ••,; .-va;.;v- -i':- ['••.•y':i 
istanbul Milletvekili- Aydın Milletvekili 

Mükerrem Şarol Cevat . Ülkü 
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Müzakerenin kifayetini .reyinize ârzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kifayeti müzakere 
kabul edilmiştir. ' 

Bölümlere geçilmesini oyunuza ârzediyorum. 
Kabul edenler.;; Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Başkanlığa 
Bayındırlık Bütçesi üzerindeki umumi görüş

meler kâfidir. Maddelere geçilmesini arz ve teklif 
ederiz; 

Giresun Milletvekili Giresun Milletvekili 
Ali Naci. Duyduk Doğan Köymen 

Giresun 
Hamdi Bozbağ 

Yüksek Başkanlığa ' 
Bayındırlık Bütçesi üzerinde kâfi miktar 

konuşuldu. Müzakerenin kifayetinin oya konul
masını arz ve teklif eylerim. 

Urfa 
Reşit Kemal Timiroğlu 

Yüksek Başkanlığa 
• Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö

rüşmelerin kifayetinin oya arzını teklif ederiz. 
Manisa Ankara 

Muzaffer Kurbanoğlu Hamdi Bulgurlu 
Ankara 

Abdullah Gedikoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin yeterliğinin oya arzm,ı teklif 

ederiz. Saygılarımızla. 
Kütahya Kütahya 

Yusuf Aysal Ahmet Kavuncu 
Yozgad 

Hasan Üçöz 

•BAŞKAN ~- Said Bilgiç kifayet aleyhinde 
konuşacaktır. Buyurun. 

rSAlD BİLGİÇ (İsparta) — Muhterem arka
daşlar ;;, milyonlarca liranın sarfını yapacak bir 
bakanlık bütçesi, üzerinde konuşmaktayız. Kanaa
timce kifayet takrirleri yersizdir. Müzakerenin 
devamını arz ve teklif ediyorum.., 

Arkadaşlar; bu talebimin, is'af edümiyeceğine 
kaniim. Ama ben vicdanî kanaatimi izhar edi
yorum. . 

BAŞKAN — Yerilmiş olan takrirlerin hepsi 
aynı mahiyettedir. 

(B, 
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201 

202 

203 

204 

206 

207 

209 

210 

301 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 45,98 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emeldi Sandığına 
yapılacak ödemeler , 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 400 

4 441 720 

495 000 

1 511 572 

49 200 

172 600 

1 500 

271 520 

2 100 

50 760 

1016 — 
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302 iller büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ye defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 İller kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir! 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kantin gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 

27.2 
Lira 
19 500 

5 000 

67 000 

400 

12 300 

81 000 

16 000 

4 000 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen
dim, Bayındırlık Bakanlığının Taşıtlar hakkın
daki Kanunu tatbik bakımından gösterdiği has
sasiyeti takdir ve tebrik ederken hakikaten mih^ 
rabını yıkmamak için, Millî Savunma Bakanının 
bu kanunu şerheden beyanatını okumalarını da 
tavsiye ederim. 

BAŞKAN — Bölümü reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
403 

420 

421 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Atatürk Anıt - Kabri Parkının 
tesis ve: bakım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4623 sayılı Kanun gereğince 
yer sarsıntısından evvel, ve son
ra yapılacak işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 000 

85 000 

35 000 

.1952 
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45.1 

452 

453 

476 

O . 2 
Lira 
12 000 Yayın giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4585 sayılı Kanun , geregm.ee 
açılacak yapı kalfa kursu her 
türlü giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5,01 Geçen yıl borçları ' 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

502 Eski yıllar borçları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Yapı işleri ve esaslı onarmalar 22 175 644 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

742 Doğu bölgesi memur evleri ya
pımı giderleri 945 000 
BAŞKAN — Kabul Menler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

744 5511 sayılı Kanun gereğince 
Gördes İlçesinin nakledileceği 
yerde yapılacak meskenler 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. -

745 5367 sayılı Kanun gereğince 
hava meydanları 3rapımı için 
girişilecek yüklenmeler 10 450 000 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bütçe heyeti umumiyesiniıı görüşül
mesi sırasında kifayeti müzakerenin kabul edil
miş olması görüşlerimizi arza imkân bırakmadı
ğından, maddeleri geldikçe fikir, kanaat ve ten
kitlerimizi arzetmek zaruretinde kalıyoruz. Bu 
sebeple müsaadenizi ve sabırlarınızı rica ederim. 

Kıymetli arkadaşlar; Bayındırlık işlerinde 
büyük bir zihniyet inkilâbı olmuştıır. Eskiden 
lüks ve büyük masrafları icabettiren yapılar ye
rine şimdi daha sıhhi, dalıa faydalı, daha ciddî 
işlere tahsisat verip hizmetlere, elverişli bi-
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nalof yapılmaktadır. Bu suretle bir taraftan 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü büyük bacımdaki 
işleri başarırken diğer taraftan da Nafia müdür
lüklerini idare etmekte olan Yapı İşleri teşkilâ
tına bir takım yeni vazifeler eldenmiştir. Bu va
zifelerin başında il yolları ve köy yolları gelmek
tedir. Her ne kadar evvelce bu vazifeler Nafia 
müdürlüklerine ait idi ise de eskiden cüzi olan 
tahsisatlar, Yüksek Meclisin yardım ve kararla-
riyle geçen sene 13 milyon iken bu sene 25 mil
yon lira ve belki de bir tafair takdim edileceğine 
ve kabul buyurduğunuz takdirde 30 milyon lira 
sağlanmış olacaktır. 

Keza geçen sene küçük su işlerine 5 milyon 
lira tahsisat ayrılmış iken bu sene Hükümetin 
teklifi ile 7,5 milyona iblâğ olunmuştur. Bu mik
tar. kararlarınızla 10 milyon lira olacaktır.. Bu 
suretle aşağı yukarı 25 milyon lira köy yollarına, 
7,5 milyon lira köy sularına verilmekte, diğer 
Bakanlıklardaki ile beraber yekûn 14 milyon li
rayı tutmaktadır. Bu 14 milyon lirayı yapı iş
leri reisliği uhdesine tevdi etmiş bulunuyoruz. 
Fakat buna mukabil eski teşkilât aynen ipka edil
mektedir. Nafia müdürlükleri teşkilâtında ufak 
bir tebeddülat olmamıştır. Binaenaleyh, bu teş
kilâtın kendisine verilen işlerle mütenasip olmak 
üzere tevzin edilmesini, bu hususta gereken ter
tibatın alınmasını bilhassa rica edeceğim. 

MECİT BUMÎN (Çoruh) — Kâfi kâfi. 
HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) •— Mecit bey 

kâfi kâfi diyorsunuz ama kâfi değildir. (Bölüm 
üzerinde konuşun sesleri). 

Efendim, hava alanları inşaatına ait fasıl ol
duğu için konuşuyorum. 

BAŞKAN — 745 nci bölüm üzerinde konu
şun. 

HİMMET ÖLÇMEN (Devamla) — Hava 
alanları inşaatı için 65 milyon lira ayrılmıştı, 
bugüne kadar bundan aşağı yukarı 50 - 55 milyon 
lirası'sarf edilmiş bulunmaktadır. Fakat arkadaş
lar inşaatın ekseriya emanetle idare edilmiş ol
masından bâzı israf endişeleri göze batmaktadır. ; 

Bu sene aşağı yukarı 11 milyon liralık bir tahsi
sat ayrılmış bulunmaktadır. Bilhassa Bayındır
lık Bakanlığından, bu 11 milyon liranın teali-
hüde', kontrola bağlanması suretiyle israfına se
bep ve meydan verilmemesini tekrar olarak rica 
edeceğim. 

' BAŞKAN —' Celâl Yardımcı, 

. 1952 Ö : 2 
CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Efendim, be

nim sözüm Bakanlıktan kısa bir temenniden 
ibaret olacaktı-. Bu da'Ağrı Vilâyetine b.if hava 
meydanı yapılması. (Gülüşmeler, alkışlar) * 

Bunun sebebi; Erzurum'a kadar trenin ne 
şerait altında gittiği malumlarınızdır. Ondan 
sonraki yollar çok daha gayrimüsaittir, İlk ba
harda çamurdan ve kardan geçilememektedir. 
Van'da esasen böyle bir hava meydanı vardır. 
Ulaştırma Bakanından ricada bulunduk, tahmin 
edersiniz ki, bü mesut günleri de görürüz, lüt
fetsinler Ağrı'ya da bir hava meydanı' yapsın
lar efendim. 

BAŞKAN — Malımut Goloğlu. ' 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon)'. — Muhte

rem arkadaşlar; ben bir şey istiyecek değilim. 
Bizim hava meydanımız vardır! Yalnız hava 
meydanının kötü bir talii vardır, Şimdiye ka
dar tahsisatı verilir, mütaahhidi de vardır, fa
kat meydan yapılamaz. Bendeniz Bakanlıktan 
istirham ediyorum, esasen yine mütaahhidin 
müddeti de bitmek üzeredir, hava meydanında 
iyi bir faaliyet yoktur. Kendilerinden ricam bu 
hususta tedbir ittihaz etsinler. •' -

BAŞKAN — Başka söz'lstiyen yoktur. 745 
nci bölümü kabul edenler... Etmiyenler.;. Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
746 4677, 5581 sayılı kanunlar ge

reğince • yapılacak Atatürk 
Anıt - Kabri yapımı her türlü 
giderleri 4 000=000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

747' 4879 sayılı Kanun' gereğince 
Ankara Tıp Fakültesi yapımı 
her türlü giderleri 1600 000, 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, yapılmamış bir inşaata yalnız proje 
için 1 600 000 lira ödenmişi olması itibariyle 
konuşuyorum. Ortada ne bina, ne de bir eser 
var.. Yalnız bütçede fahiş bir rakam mevcuttur. 
Bu hususta Bakanlığın hukuk müşavirİeriyle 
sıkı bir irtibata geçerek bu paranın durumunun 
tesbiti hususunun bir esasa bağlanmasını rica 
ederim. 

Yapılmamış bir bina için 1 600 000 lira öden
mesini biz doğru bulmuyoruz, efendim. 
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BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TINOĞLU (Eskişehir) — Bu mevzuda Bütçe 
Komisyonunda Bakanlık olarak, Hükümet olarak 
kanaatimizi arzetmiştik. Şuna emin olabilirsiniz 
ki, 1 600 000 lira gibi mühim bir parayı proje 
mimarma totkiksiz bir şekilde vermiyeceğiz. 

Meseleyi kısaca arzedeyim: 
Ankara Tıp Fakültesi inşaatı manzumesi aşa

ğı yukarı 40 milyon lira tutmaktadır. Bu pro
je müsabakası açılmış ve bunu Jan Valter ismin
de bir mimar kazanmıştır. (Hangi sene sesleri). 

1938 senelerinde olduğunu tahmin ediyorum. 
-Şunu da arzedeyim ki, işin başlangıcı Bayın

dırlık Bakanlığında değildir. Sağlık Bakanlığı 
Proje Mimarı Jan Yaltcr'le bir mukavele akdet
miş, fakat öyle bir,mukavele ki, tek taraflı. Yani 
inşaat yapılsa da,yapılmasa da proje mimarı, mi
mari hakkını tâyin dilen esaslar dâhilinde ala
caktır. 

Şimdi bir mukaveleye göre müddeti 1952 yı
lında hitam bulmaktadır. İnşaat 40 milyon li
ralık bir inşaat olacaktı; bundan, henüz 5 - 6 yüz 
bin liralığı yapılmıştır. Ondan ötesi üzerinde, 
büyük bir manzumei inşaat olacağı için vazgeçil
miştir. Fakat proje 'mimarının bu hakkını ver
mek icabctmektödir. 

Bütçe encümeninde de arzettiğim gibi, yüksek 
huzurunuzda da tekrar ediyorum: Bu mukavele
nameyi vaktiyle sağlık Bakanlığı akdetmiştir ve 
sonra bu proje mukavelesi bize intikal etmiştir. 
Maamafih, tekrar hukuk müşavirlerine veyahut 
da Maliye ve Bayındırlık bakanlıkları hukuk 
müşavirlerinden müteşekfkil bir heyete âriz ve 
âmik tetkik ettirdikten sonra vermek mecburi
yetinde kalırsak vereceğiz, aksi takdirde tekrar 
bu parayı Hazinei Maliyeye intikal ettireceğiz. 
Şu halde endişe buyurulmamasını istirham edi
yorum. Eski devrin yüklediği (1 600 000) lira
lık bir külfetten ibarettir. 

SÜLEYMAN KURANEL (Gaziaııteb) — 
Proje mimarı ile yüzde kaç esası üzerinden mu
kavele yapılmıştır ve keşfi ne miktardır. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, aşağı yu
karı keşfi 40 milyon lira olan bu inşaatın 
1.600İ000 lira olan ve yüzde 3,5 üzerinden hesap
lanan bir mirari hakkı tanınmıştır ve yapılan 
mukaveleye göre şayet 1952 ye kadar, hattâ 1951 
sonuna kadar mevkii tatbika konulmazsa proje 
mimarı bu (1 600 000) lirayı, tam olarak tediye 
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edileceği tarihteki rayiçlerine göre o seneki in
şaatın tutarı üzerinden almak salâhiyetini haiz
dir. Tekrar ediyorum, bunu bir defa daha tet
kik ettirmeden parayı tediye etmiyeeeğiz Ni
hayet bunun karşılığında birtakım vecibeler 
vardır. Vermediğimiz takdirde yani bütçeye 
bu parayı koymadığımız zaman, mahkemeye gi
der, fazlasiyle hakkını talep edebilir Biz de bu
nu düşünerek bütçeye7 bu parayı koymuş bulu
nuyoruz. 

BAŞKAN — Bir sual daha vardır 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — Bu 

yapılan projeler vaktiyle Bakanlığa tevdi edil
miş midir? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZE Y-
TİNOĞLU (Devamla) - - . Bu. projeler bakanlık 
binasının bodrumunda yığılmış bir vaziyettedir, 
sandıklar içerisindedir. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon)— Muka
velenin yapılmış olması hakkındaki fikriniz ne
dir, böyle bir mukavelenin yapılmış olması doğ
ru mudur? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİN.OĞLU (Devamla) — Bunu hukukçu arka
daşlarım daha iyi bilirler, karşılıklı görüşüle
rek bir akit yapılmış. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) —Yapılan 
muamele, şüphesiz hukuki bir muameledir, fa
kat onu yapanların, şahsın menfaatini düşün
düğü kadar Devletin menfaatini de gözetmesi 
lâzımdı. Bu gözetilmemiş olduğuna göre, böyle 
bir teamül de yoksa bunun yapılmış olmasından 
mütevellit bir mesuliyet mevcut mud ur, bu tet
kik edildi mi? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Devamla) — Bütçe Komisyonunda 
da arzetmiştim, bu hususu tetkik ettiriyoruz. 

B A Ş K A N — Osman Şevki Oiçekdağ. 
OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEKDAĞ (Ankara) — 

Efendim, 1 milyon 600 bin lira sadece proje
nin tanzimine mi aittir, yoksa tetkikat, neza
ret ve murakabeye ait paralar da buna dâhil 
midir? Buna dâhil ise, halen de inşaat mevcut 
olmadığına göre, bu miktar neden konmuştur? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — O zaman mesele çok 
basit olurdu. Mukaveleye göre nezaret hakkı 
yoktur. Sırf proje hakkı olarak 1 600 000 li
radır. 
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BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYÎN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Sualim şudur : Henüz hukuk müşavirlerinden 
mürekkep bir heyet paranın verilmesi yolunda I 
bir karara varmadığına ve Devleti ilzam eden 
katı bir durum bulunmadığına göre bütçeye bu 
paranın konulmasının hikmet ve sebebi nedir? 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY- j 
TÎNOĞLU (Eskişehir) — Bu işi tetkik etmek J 
için pek de hukukçu olmaya lüzum yok. Vazi- j 
yet kanaatimce sarihtir. İcabı hale göre hareket 
edilecektir. j 

.ABDULLAH GEDİKOĞLU (Ankara) — | 
Mevzu üzerinde gerek bakanlık, gerek müşavir- j 
lik her hangi bir şekilde bu mevzuu bütün te-
ferruatiyle tetkik edip hata var mı, yok mu, bu 
hususta bir inceleme yapmışlar mıdır?. ı 

.BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Devamla) — Hattâ, kanaatimce 
böyle 40 - 50 milyonluk başımızdan büyük iş- j 
lcre girişmiş olmamızdadır. Yani eski iktida
rın ağır bir hatasıdır. j 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Mulı- i 
terem arkadaşlar, şimdi konuşmalardan anladı- j 
ğımıza göre bu mukavelede ivazlar arasında 
çok açık bir nispetsizlik mevcuttur. Ortada ya- j 
pılmış bir şey olmadığı halde bir milyon altı yüz j 
bin lira gibi büyük bir proje ücreti kabul edil- i 
mistir ki, Hazine bundan büyük zarar görecek- j 
tir. Borçlar Kanunundaki 21 nci madde gere
ğince ivazlar arasında böyle aşikâr bir nispet
sizlik bulunursa taraflardan biri bu akdi fes
hedebilir. Binaenaleyh bu işin vekâletlerin hu
kuk müşavirlerinden mürekkep bir heyete esas
lı bir şekilde yeniden tetkik ettirmedikçe bu j 
parayı katiyen vermek cihetine gitmemeliyiz, i 
Bu tetkikat neticesinde her. türlü kanuni! yol- I 
larm kapatıldığı anlaşılırsa o zaman Devlet 
mukavele ile bağlanmış olduğuna göre bu pa- ı 
rayı ödemekle mükelleftir. Ancak bu haksız 
mukaveleyi yapan müsebbiplere rücu edilmeli
dir. Bunu arzetmek için söz almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı yoktur. 747 
nci bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
781 Demiryolları yapım giderleri 19 845 000 

LÂTİF AKÜZÜM (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, biraz evvel' Bayındırlık Bütçesinin | 
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| tümü üzerinde görüşürken mâruzâtta bulun

muştum. Onun için o maruzatımı tekrar etmiye-
ceğim. Yalnız bu mâruzâtımda, İğdır'da artezi-
yen kuyuları açılması suretiyle köy içme sula
rının temini hususunda istirhamda bulunduğum 
halde bakan bu hususa temas etmediler. Şimdi 
bunu kendilerine hatırlatırım. İğdır'a bu .sene 
su gelecektir. Fakat köylerinde içme suyu bu
lunmadığından İğdır köyleri su sıkıntısı çek
mekte ve kara su tâbir edilen kirli ve kötü bir 

1 suyu kullanmak yüzünden hastalıktan perişan 
bir durumda bulunmaktadırlar. İğdır köylerin
de de arteziyen açmak suretiyle bu köylere yar
dım. .etmelerini bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN--Sırrı AtalayL 
I SIRRI ATALAY (Kars) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Mehmet Bahadır. 
İMEHMET BAHADIR (Kars) — Sayın arka

daşlar, geqen sene 1951 Bütçesi konuşulurken 
yine buradan Horasan - Sarıkamış arasındaki 
74 kilometrelik demiryolunun devamını rica 
etmiştim. O., vakit Sayın Bayındırlık Bakanı 
Zeytinoğlu cevabında 1952 senesinde nazara alı
nacağını vait buyurmuşlardı. 

Arkadaşlar, Kars'ın önemi Yüksek Meclisi-
nizce malûmdur. Aramızdaki arkadaşlarımız
dan bizzat oraları görenler de . çoktur. Yine 
Heyeti Âliyenizce, malûm olduğu üzere Kars'ın 
başlıca mahsulü hayvancılıktır. Bu vilâyetin 
hayati mahsulü olan 'hayvan ve hayvan mahsul
lerinin kışın ancak demiryolu ile mümkündür. 
Her ne kadar şose mevcut ise de Kars'ın kışı
nın şiddeti Yüksek Meclisinizce de malûm oldu
ğundan bu şosenin kışın daima ve muntazam 
şekilde işlemesine imkân yoktur. Dolayisiyle 
az bir mesafe kalmış olan bu hattın devamı za
ruridir. Çftinkü Horasan ile Sarıkamış arasında
ki dar hattın uygunsuz bir yama olarak kalma
sı cidden çok müşkilâtlar doğurmaktadır. Sebê -
bini arzedeyim : 

Erzurum'dan itibaren Kars'a kadar üç yer
de aktarma yapılmaktadır. Bu aktarmalar yü
zünden Kars'tan çıkan ve Kars'a gelen malla
rın fiyatları' üzerinde yüzde elli ve bâzılarında 
yüzde yüz bir yükseliş olmakta ve bu sebeple 
halk mutazarrır kalmaktadır; Aynı zamanda 
dar hatta bugün işlemekte bulunan lokomotif
ler artık çalışamaz bir durumdadırlar. Dört, 

I beş vagona iki makine takıldığı halde yine da-
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ima trenlerin yollarda kalmasına sebep olmak
ta ve bu yüzden yolcu ve tüccar malları yol
larda ve istasyonlarda perişan bir vaziyette bek
lemektedir. 

Arkadaşlar; biraz evvel Sayın Bakan bura
dan!: «Erzurum - Sarıkamış demiryolu için ka
nunu mahsusla kırk milyon lira yetki verilmiş
ti. Ancak bu miktardan yirmi beş milyon lira
sı Erzurum'dan Horasan'a kadar olan demir
yoluna sarfcdilmiş, 15 milyon lirası kalmış ise 
de 74 kilometrelik bu yolun ihalesi toptan ol
mak için 25 milyon liraya ihtiyaç vardır.» bu
yurdular. 

Sayın Bakanını bu izahatına teşekkür' ede
rim. Ancak diğer demiryollarına konulduğu gi
bi buraya da senede sekiz, on milyon kadar 
bir miktar konulması mümkün değil ini? 

•Arkadaşlar, size bir misalini arzedeyim : 
Aynı bölümün 11 nci maddesinde aynen şöyle 
yazılmaktadır : (Yapılan Diyarbakır, Cizre, 
Van hudut hatları ile Bitlis şube hattı yapım 
giderlerine 8,5 milyon), 13 ncü maddede : (Ma-
raş şube hattı ile Karakamış şube hatlarına 7 
milyon lira) ayrılmış olduğu yazılıdır. Bunun 
yazı kısmında (hudut) kelimesi de ilâve edil
miştir. Sorarım arkadaşlar, Kars hudut değil 
midir, burasının ehemmiyeti yok mudur? Çok 
etfıemmiyetli olan bu vilâyete 8 - 10 milyon lira 
gibi senede bir miktar paranın ayrılmasına im
kân bulunamaz mı T 

Sayın arkadaşlar Yüksek Meclis de takdir 
buyurur ki, Kars'ın demiryolu meselesi cidden 
çok mühimdir ve hayati bir meseledir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 
MEHMET BAHADIR (Devamla) — Kars'ın 

her şeyden evvel demiryoluna kavuşması şart
tır. Kars'ın kalkınması için en başta gelen di
leği budur. Kars'ın en büyük ve mühim derdi 
dan 74 kilometrelik bu yolun ele alınmasını 
Kars halkı adına Hükümetten rica ederim. 

7̂0 imzalı bir önerge takdim ve Yüksek Mec
listen kabulünü rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Horasan - Sarıkamış arası demiryolunun in

şasına başlanılmak üzere Bayındırlık Bakanlığı 
Bütçesinin 781 nci bölümünün 12 nci maddesi
ne beş milyon liranın konmasını saygı ile arz 
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ve teklif ederiz. 

Kars 
Mehmet Bahadır 

Kars 
Esat Oktay 

Kars 
Fevzi Aktaş 

Kars 
Sırrı Atalay 

Tokad 
Ahmet Gürkaıı 

Kütahya 
Asım Gündüz 

Erzincan 
Ziya Soylu 
Erzincan 

Sabit Sağıroğlu 
Mardin 

Kemal Türkoğlu 
Mardin 

Mehmet Kâmil Boran 
Sinob 

Nuri Sertoğlu 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 
Zonguldak 

A. Boyacıgiller 
iBingöl 

Mustafa Nuri Okcuoğlu 
Trabzon 

Naci Altuğ 
Malatya 

Hikmet Fırat 
Manisa 

Nafiz Körez 
Ordu 

Zeki Mesut Sezer 
'Trabzon 

C. Reşit Eyüboğlu 
Sinob 

Server Somuncııoğlıı 
Ordu 

Hüsnü Akyol 
Yozgad 

Avni Doğan 
Burdur 

Mehmet özbey 
Trabzon 

M. Reşit Tarakçıoğlu 

Kars 
Abbas Çetin 

Kars 
Lûtfi Aküzüm 

Kars 
Veyis Koçulu 

Malatya 
Nuri Ocakcıoğlu 

Mardin 
Aziz Uras 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

Trabzon 
Hamdı Orhoıı 

Sinob 
Muhtar Acar 

Seyhan 
Cezmi Türk 

Sinob 
Muhit Tümerkan 

Malatya 
Lûtfi Sayman 

Erzincan 
Nahit Pekcan 

Malatya 
Mehmet Kulu 

Malatya 
Abdülkadir Özbay 

Muğla 
Natık Poyrazoğiu 

İstanbul 
Nazlı Tlabar 

Ordu 
Naşit Fırat 

Trabzon 
Hasan .Saka 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

(Malatya 
Mehmet Sadık Eti 

Tokad 
Zihni Betil 

Bilecik 
Mehmet Kurkut 

Sivas 
İlhan Dizdar 

Trabzon 
M, C4ol oğlu 
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Yozgad 
Y. Karslıoğlu 

Çorum 
Balıa Koldaş 

İsparta 
Kesit Turgut 

Kütahya 
S, ıSüruri Nasuhoğlu 

Denizli 
Fikret Başaran 

Van 
İ. Akın 
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Çorum 

Şevki Gâirses 
Kütahya 

A. İhsan Oürsoy 
Bilecik 

Talât Oran 
Bilecik 

İsmail Aşkın 
Gazianteb 

S üleym an Kuran e 1 
Bitlis 

Nurettin Barut 

(İki imza okunamadı) 

(Kaç imzalı sesleri). 
BAŞKAN — Elliden i'azla imzayı taşımakta

dır. önerge nazarı dikkate alınmasını kabul eden
ler... (Kaç liradır sesleri). 

4643 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan 
Erzurum hattı giderlerine, yani 781 nci bölüme 
5 milyon lira ilâvesini istemektedir. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, deminki ma
ruzatımda zannediyorum bu noktaya temas ettim. 
Bilmiyorum Mehmet Bahadır arkadaşımız bu
rada değiller miydi. 

Biz demiryolu inşaatını mutlak ve muayyen 
hedefler üzerinde ve tam olarak ihale ediyoruz. 
Horasan - Sarıkamış arasında beş milyon liralık 
bir işin ihalesi bir şey ifade etmez. Meclisi Âlice 
kırk milyon lira lûtfedilirse bu takdirde işin hep
sini birden ihale etmek kaabil olur. Aksi takdir
de programlı ve iktisadi hareket etmemiş oluruz. 
Elimizde bu iş için bir kanunu vardır. Bu salâ
hiyetten 25 milyon lirası kullanılmış ve geriye 
15 milyon lira kalmıştır. Bunu 40 milyona iblâğ 
eden bir kanun teklifi suretiyle Horasan - Sarı
kamış arasındaki demiryolu inşaat masrafını te
min etmek kaabil olur. Kanaatimizce beş milyon 
lira ile bu işe başlamak imkânı yoktur, 

BAŞKAN -i- Buyurun, Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kara) — Efendim, Sayın 

Bakan dediler ki, bu para ile bu iş yapılamaz. 
Vaktiyle çıkan kanun gereğince sarfı icabeden 
15 milyon lira daha vardır. Beş milyon ilâvesiyle 
20 milyon olacaktır. Bizim istediğimiz de budur. 
Şimdiden başlanırsa bu sene içinde yapılacaktır. 
Belki 10 milyon lira da gitmiyecektir. Maksadımız 
budur, Reylerinizi esirgemeyin, 
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BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü bu

yurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA REMZİ Bl-

RAND (Konya) — Muhterem arkadaşlar, huzu
runuzu böyle bir meseleden dolayı işgal ettiğim 
için evvelâ özür dilerim. 

Karslı arkadaşlarımın hoşuna gitmiyecek bir 
iki kelimeyi söylemek mecburiyetindeyim. Ben, 
Horasan - Kars demiryolunun yapılması lüzumu 
hakkında Bütçe Komisyonunda konuşurken ağ
zımdan çıkan Karkamış kelimesini Ulus gazetesi 
Sarıkamış yazmıştı. Yanlış yol tutmıyalım. Bu
günkü, Hükümetin işleri ele alış şeklini, bilhassa 
bayındırlık mevzuunda istihsale hizmet eden su 
ve yol davasındaki hassasiyetini Bütçe Komisyo
nunda enine boyuna görüştük, konuştuk. 

Aşağı yukarı İğdır ovasının sulanması lüzu
munu. Karslı arkadaşlarıma şahsan hatırlatmış 
insanım. Binaenaleyh «Kars demiryolu bugün 
için mühimdir ama elzem değildir» kelimeleri
ni kullandım.. Keza üç beş sene kadar tehirine 
zaruret olduğunu, bugün için başlamaya lüzum 
olmadığını, ancak münakale vaziyetini elo al
mak için de karayollarının bu mmtakadaki 
yolları ele aldığını teferruatlı bir şekilde konuş
tuğumuzu hatırlıyorum. 

İkincisi şu dakikada mevzuu bütün teferru-
atiyle konuşmaya ihtiyaç olmadığını da biliyo
rum. Biraz önceki bir milyon 6 yüz bin liralık 
meselede Bütçe Encümeninin 43 âzasından söz 
almıyan ve yarım saattan az konuşan arkadaş 
olmadı. Sizin aldığınız kararı Bütçe Encümeni 
de almıştır. Vaktinizi fazla işgal etmemek için 
ikinci defa, bu sözü almak mecburiyetini hisset
tim. Müsaade ederseniz tetkiksız, işin esasım 
hazırlamadan yapma imkânlarını ortaya koyma
dan bu şekilde para koymanın mümkün olmadı
ğını arzotmeyi vazife bildim. Ama ısrar ediyor
sanız karar hiç şüphesiz yüksek heyetindir. 

ESAT OKTAY (Kars) — Efendim, ortada 
bir anormal vaziyet var. Bu yalnız Horasan'la 
Sarıkamış arasında değildir. Erzurum'dan hu
duda kadar 300 kilometredir. Şimdi burada 
3 çeşit demiryolu var. Erzurum'dan Horasan'a 
kadar 87 kilometre normal hat, Horasan'dan 
Sarıkamış'a kadar 74 kilometre dar hat, Sarı
kamış'tan hududa kadar da geniş 120 kilometre 
Rus hattı, ki bunu normale irca etmek büyük 
bir külfet değildir. Yani 300 kilo metrelik bir 
yolun orta-yerinde 74 kilometrelik dar hat 

-.1022'— 



B : 49 27.5 
var ki, bu yüzden bütün yıl muattal bir halele 
kalmaktadır, ve verimli olamıyor. 

Kars bölgesi, Ege ve Çukurova bölgeleri ka
dar ekonomi bakımından çok mühimdir. Ege 
bölgesi zeytin, tütün, üzüm, Çukurova pamuk, 
Orta Anadolu hububat istihsal ettikleri gibi 
Kars'ta bütün memleketi doyuracak ve hattâ 
ihraca müsait hayvan ve hayvani maddeleri ye
tiştirmektedir. Buranın hayvancılığı demek 
Türkiye hayvancılığı demektir. Bugün Kars'ta 
100 milyon kilo süt istihsal edilmektedir. Bu 
yol olmadığı için bu millî gıda servetimiz lâyı-
kiyle değerlendirilmemektedir. Bu servet de
ğerlendirilir ve yol da olursa miktarı daha çok 
artar. 

Şimdi arkadaşlar 300 kilo metrelik demiryo
lu hazır bir vaziyette duruyor. 74 kilometrelik 
dar hat yüzünden bu kadar geniş saha çalışa
mamaktadır, Bunun nazara alınmasını rica 
ediyorum. 

LÛTFÎ AKÜZÜM (Kars) — Efendim, biz 
memleketimiz dertlerinin başında gelenin demir
yolu olduğunu mütaaddit arkadaşlarımızın ağ-
ziyle arzetmiştik. Kıymetli komisyon sözcüsü 
Remzi Birand arkadaşımız bu ihtiyacın ancak 
4 - 5 sene sonra ele alınabileceğini ve bunun, bu
gün için, lüzumlu olmadığım buyurdular. Ben 
ve arkadaşlarım, bu yolun Karsın hayati bir ehem
miyeti haiz bir yol olyması bakımından çok mü
him olduğuna inanıyoruz. Bununla beraber san 
aylar içinde Hükümetle yaptığımız temas neti
cesinde Hükümetin, iyi niyetle hareket ederek 
dertlerimizin ehemmiyetli olduğuna ve buna kaa-
ni bulunduğuna inanıyoruz, imkân derecesinde 
bu istirhamımızı yerine getireceklerine şüphe 
yoktur. Biz Hükümetten rica ediyoruz, diyoruz 
ki: « bu sene imkân yoksa bize sarih olarak söy
lesinler. Gelecek sene için yaptıracaklarını bil
dirsinler ki, biz de halkın huzuruna çıkalım ve 
duyduğumuz mahcubiyetten kurtulalım ». Haki
katen hacil duruma düşüyoruz. 

Esat Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi, 74 
küsur kilometrelik yolun yapılmamasından dola
yı 300 kilometrelik yol muattal duruma düşmüş
tür. Sayın Bakan tatmin yollu izahat verirler
se biz de tatmin edilmiş oluruz. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. 

BÜTÇE KOMİSYONU AB-INA REMZİ 
BİRAND (Konya) — Affınızı istirham ederim, 
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Meseleler yanlış izah edileli. Daha doğrusu yan
lış bir mâna çıkmaması için konuşmak lüzumunu 
hissettim. Ne de olsa, mühendis olduğum için, 
konuşmayı iyi yapamadığım anlaşılıyor. 

Kars'ın demiryoluna ihtiyacı yok değildir: 
mühendis olarak hiçbir zaman bunu söyliyemem. 
Yalnız, bugünkü Hükümetimizin bayındırlık iş
lerinden istihsale yarıyan hususları ele al
ması muvacehesinde demiryollarımızın 3 - 5 se
ne kadar geri bırakılmasının doğru olacağı ka
naatindeyim. Muhterem arkadaşımın Bayındır
lık işlerinde gösterdiği hassasiyeti, Bayındırlık 
işleri raportörü bulunduğum komisyonda tak
dirle ifade etmeyi vazife bildim. Bu arada Kars 
işinin iki, üç sene kadar geri kalması bir zaru
ret oldu ama, sözlerimden gelişme imkânları 
hâsıl olduğu takdirde, daha evvel yapılmıyacağı 
şeklinde bir mâna çıkmasın. Yalnız şunu ifade 
edeyim ki, Kars'lılarla kalben beraberiz. Her 
halde sizin kadar ben de Kars'lılarm hürmet
karıyım. İğdır Ovasının sulanması ve buna mü
şabih işler kendilerini memnun edecektir. 

BAŞKAN — Söz Bakanındır. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) _— Muhterem Kars'lı 
arkadaşımızın haklı olarak, vilâyetlerinin yıl
lardan beri mahrum oldukları hususların gide
rilmesi hakkındaki taleplerini tekrar dikkatle 
dinledim Zannediyorum, umumi mâruzâtımda 
da temas etmiştim. Kars'ın âdeta kendileri ka
dar bütün dertlerini bilen bir insan olarak te
ker teker sayayım:: 

İğdır - Tuzluca ve Kars - Posof yolu, Hora-
i san - Sarıkamış yolu ve nihayet Horasan - Ka

ğızman yolu. Görüyorsunuz ki, bütün İra dertle
rin kabalama bir keşfine geçivereeek olursak 
100 milyonun üstünde bir paraya ihtiyaç var
dır. Bunun hepsini tabiatiyle 1952 yılında ele 
almaya, imkân yoktur. Bizim programımızda 
başlanmış demiryolu inşaatlarının tamamlan
ması kaydı mevcuttur. Esasen başka türlü ikti
sadi işletmeciliğin tesisine imkân bulunamaz. 
Bunun esbabı mucibesinin demiryolu progra
mımızda yer aldığını geçen de aarzetmiştim. 
Demiryolu kısmında Horasan - Sarıkamış dar 
hattının normal hatta çevrilmesi de nazarı iti
bara alınacaktır. 

] 1952 yılında temas edilen nafıa hizmctleri-
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nin bir kısmının ele alınacağını ve bahsedilen I BAŞKAN — Vakit dolmuştur, saat 20 de 
diğer hususların da bir program dâhilinde ve toplanılmak üzere oturuma son veriy6rum. 
imkânlara göre yerine getirileceğini arzederim. Kapanma saati : 19,05 

»« — » • • M , 

ÜÇÜNCÜ ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 20,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KÂTÎPLTR : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

BAŞKAN —' Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
781 nci bölüm üzerinde görüşmeler yapılıyor

du. Bakandan sonra söz milletvekilinindir. 
Cemal Kıpçak. 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — (Muhte

rem arkadaşlar, vazife icabı olarak ben de geç
miş senelerde Kars havalisinde bir müddet do
laştım. Burada bir dekovil hattında seyahat et
tim. Horasan "a kadar gidildikten son ra dekovil 
içinde yola devam ediliyor. Havanın soğuk ol
masından vagon içinde soba yanıyordu. Vagon 
içinde birbirimize o kadar kaynaştık, içli dışlı 
olduk ki... (Bravo sesleri). Orada son derece 
ıstıraplı bir yolculuk, var arkadaşlar. İstasyon
larda mallar birikmiş, taşınmamaktadır. Gelir
siniz Kars'a... Kars'a geldikten sonra Kars'ı do
laşırken bakarsınız karşıya... Komşumuz Rus
ya'nın şehirleri elektrikler içinde.. Bizim bura
daki vatandaşlar ellerini kavuşturup soruyorlar, 
tahassürle soruyorlar, bize ne zaman bakacaksı
nız, diye. 

Arkadaşlar, bu vatandaşları bağrımıza basma
mız icabettiğine ve bunu ifade eder bir harekette 
bulunmamız lâzım geldiğine, oraya giden her va
tandaş gibi ben de kaaniim. Ben bu muhitte do
laştım, bu havalinin çok muhtaç olduğu ve 
Kars'ın arka tarafında Balkaya'da bulunan kö
mürün işletilmemekte, olduğunu esefle gördüm. 
Zonguldak ve Garp linyitlerinden Kars'a kadar 
kömür göndererek buranın ve Erzurum'un ih
tiyacını karşılamaya çalışmaktayız. Bu ihtiyaç
ları tam olarak, karşılıyamamamız münakale im
kânsızlıklarından ileri gelmektedir. 

Arkadaşlar, bu vadide iki dâva vardır. Bu 
iki dâvadan biri için verilmiş olan bu takririn 
kabul edilmesini hassaten rica edeceğim. Dâva
lardan biri ele oradaki: vatandaşların buradan 
kendilerine bir el uzatıldığını hissetmeleridir. 
Bu yolda yapılacak bir yardım, orası için bir 
vatan vazifesi, ifa etmiş kadar mukaddestir. 
(Alkışlar). 

İkinci olarak, verilecek olan bu para bir etüd 
icabı verilecektir ve etüd neticesi olarak orada 
sarfcclilecektir. Etüd yapılmadan koyfemayeşa 
sarfedilmiyeeektir. 

Sayın Bakan tarafından, Tahsisat Kanunu 
getirileceği ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Tahsis Kanunu gelince verilecek olan beş 
milyon lira bu tahsis bünyesine girer, mahsup 
edilir. Bu sene sarfolunmıyan miktar gelecek 
seneye devredilir. Esasen Bakanlık hattın ya
pılmasına mutabıktır. Bu sebeple takririn ka
bulünü ve istenen paranın bu hayırlı işe veril
mesini istirham ediyorum. Orasını gitmiş ve 
görmüş bir arkadaşınız sıfatiyle arzetmek isti
yorum ki, oradaki vatandaşlar ümitle, sabırsız
lıkla kararlarınızı bekliyorlar. Memleketin bu 
soğuk mmtakasında, hudutta bekçimiz olan ve 
asil Türklük dâvası uğrunda göğsünü sancağımı
za siper eden bu vatandaşlarımızı tatmin etmek 
için bu tahsisatı, bu takriri kabul etmenizi rica 
ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Abbas Çetin. 

AABAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, de-
fatlc imara muhtaç olduğunu bu mukaddes kür
süden ifade ettiğim ve Yüksek Meclisin hakika
ten Kars'ın her türlü mânada imara muhtaç ol-
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duğunu ifade eder bir ruh haletine girdiğini gör- I 
mckle sevincim hudutsuzdur. (Bravo seslen). 

Demiryolunun etüdü yapılmıştır. Kars'a se
yahat etmiş ve bizim hissiyatımızı bizim kadar 
veciz ifade eden ve kendisine minnet hissi duy
duğum aziz arkadaşımız bunun yalnız bir nokta
sını bilmiyor. Bilhassa Bütçe Komisyonu Söz
cüsü arkadaşımızın, bayındırlık işlerinin, ikti
sâdi sebepler ve istihsal vaziyeti gözönüne alı
narak bir sıra tahtında yapıldığını ifade ettik
ten sonra Kars 'a 3 - 4 sene beklemek lâzımgel-
diği mütalâasını dercetmeleri üzerine kürsüye 
gelmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, Kars'a normal hattın yapılması 
politik mâna ifade eder, içtimai mâna ifade 
eder.. Bunların üstünde olarak Kars canlı hay
van ihraç eder. Anadolu'ya bu canlı hayvan
lar ancak trenle nakledilebilir. Şose ile kam
yon ile bu işin yapılması mümkün değildir. 
İhraç edilen canlı hayvan bütün Türkiye'yi hat
tâ iki Türkiye edecek kadar nüfusu besliyeeek 
çokluktadır. Bu sözlerim iktisatçıların rapor- ' 
larma dayanmaktadır. Bugün üç yerde aktar
ma yapılması yüzünden hayvanların kilosundan 
kaybolup havaya uçan değer iki senede hattın 
bedelini itfa edecek çokluktadır. Biz bu hat
tın iktisadi önemini takdir ediyoruz, bunun ya- ı 
ramda da siyasi ehemmiyetine yakından inanmış 
bulunuyoruz. Fakat bununla beraber bu tak
rir kabul edilsin. veya edilmesin, ben orasında 
değilim. Dâva, bizim dâvamız olmaktan çık
mıştır. Dâvanın Meclisin dâvası haline geldiği
ni hissetmekle iftihar duymaktayım. Burada 
bizim ihtiyaçlarımızı teker, teker saymış bulu
nan ve bu suretle, ihtiyaçlarımızın varlığına 
(Bakan1 sıf atiyle muttali olduğunu ifa
de etmiş bulunan1 Bayındırlık Bakanına teşek
kür ettikten sonra şunu istirham ederim,ki, bir 
de reel olarak ihtiyaçlarımızın giderildiğini bah
tiyarlığına bizi nail etsinler. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

(BAŞKAN —: Kifayeti müzakere takrirleri 
vardır, okuyoruz. 

[Başkanlığa 
(Bölüm üzerindeki durum aydınlanmıştır, 

Takririn oya konmasını rica ederim. 
Ali Ocak 

(BAŞKAN — öner&eyi dikkate alanlar... Al- I 
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mıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

• (•Mehmet Bahadır ve 70 arkadaşının 'Öner
gesi tekrar okundu.) 

(BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... 

Anlaşılmadı, önergeyi dikkate alanlar lüt
fen ayağa kalksınlar... Almıyanlar.... önerge
nin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

781 nci bölümü komisyona iade ediyoruz. 

B. , Lira 
(B. Lira 
782 Limanlar yapım giderleri 7 760 000 

IBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

783 54T4 sayılı Kanun gereğine e 
yapılacak iskele ve ufak barı
naklar yapımı giderleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

784 '5775 sayılı Kanun igereğince 
yapılacak liman ve sair deniz 
tesisleri 11 500 000 

BAŞKAN — Muhittin Özkefeli (yok sesleri^. 
Ali Pahri îşerî. 

ALI FASRİ IŞERt (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar, Ege'nin ve Marmara'nın hinterlândı-
dan, Eumeli ile Anadolu'yu birbirine bağlıyan 
Bandırma limanının uzatılması hakkında sayın 
bakan ne düşünüyor? 1952 Bütçesine alınmış. 
mıdır? Bütçede 10 milyon lira kadar bir para 
konmuştur, bunda Bandırma limanı da dâhil 
midir? Şimali açık, denizi çok sert olan Karadağ 
ve Kapıdağ arasına sıkışan dar bir boğazın bil
hassa kışın havaların muhalefetinden ve denizin 
şiddetinden limana vapurlar yanaşamamakta ve 
barınamamaktadırlar. Yolcuları da çok defalar 
çıkaramamakta tekrar geri istanbul'a götürmek
tedirler. Keza ecnebi vapurları harice ihraç edi
lecek hububatlarımızı ve çeşitli mahsullerimizi bu 
yüzden alamamakta yanda bırakıp kaçmakta
dırlar. Gerek askerî ve gerek iktisadi bakımdan 
çok ehemmiyeti ve kıymeti olan bu limanın uzatıl
ması için bir an evvel ele alınmasını sayın 
bakandan rica.ediyorum. 

BAŞKAN — 784 ncü bölümü oyunuza arze-
dîyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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.4373 sayılı Kanun gereğince 
taşkın sulara ve su baskınları
na, karşı yapılacak koruma gi
derleri (Sürekli onarın alar) . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Su işleri 37 890 000 

27 
Lira 

47 500 

ABBAS ÇETİN (Kars) — Arkadaşlar, su iş
leri üzerindeki maruzatımı benden evvel söz al
mış bulunan Lâtif Aküzüm arkadaşım beyan etti. 
Büyük Meclisin gösterdiği büyük lûtüf karşısın
da yeni hiçbir talebim yoktur! Sayın Bayındırlık 
Bakanından bu demiryolu münasebetiyle' diğer 
işlerimizi aksatmamasını arz ve rica ederim. (Gü
rültüler, bölümle ilgili değil sesleri). 

BAŞKAN — Bölüm üzerinde söz islediler, 
verelim. 

Söz Sudi Mıhçıoğlu'nuıı. 
ŞUDİ MIHÇIOĞLU (Manisa)' — Muhterem 

arkadaşlarım, yeni zihniyet ve onun iktidarı; bir
çok sahalarda memleketin kalkınması'için yeraltı 
sularına ve toprağın sulanması gayretlerine me
sai sarf ederken, öbür tarafta yüz binlerce dönüm 
ekilmiş, münbit araziyi bir anda mahveden taş
kın çaylar meselesine de lâyikı veçhile önem ver
mek mecburiyetindedir. Bunu yüksek huzuru
nuzda tavzih edebilmek için bir -misal arzedece-
ğimj 

Manisa İlinin bir ilçesinde Sarıgöl çayı adını 
taşıyan bir çay bugün en. verimli topraklarımız
dan 120 bin dekarı çakıl ve taş ile mahvü harap 
etmiş bulunmaktadır. Burasının düzenlenmesi 
takdirinde her şene memleketin iktisadi bünye
sine üç milyon lira gibi hiç de küçümsenemiyeçek 
bir meblâğın katılması imkânı vardır. Bir taraf
tan banka kredileri île, öbür yandan vatandaşın 
sâyü ameliyle ekilen bu arazinin taşkın sulardan 
kurtarılması ve verimli, memlekete yarar hale ge
tirilmesinin bir kazanç olacağına kani bulunuyo
ruz. Bu hususta Bayındırlık Bakanlığının dikkat 
nazarını çekmeyi bir vazife bilirim. 

BAŞKAN — Baha Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka

daşlar, büyük bir anlayış havası içinde çalışan 
Bayındırlık Bakanlığının sıı işleri teşkilâtını 
şîükranla anarız. 

Bizim Denizli 'mizin bir derdi var : Burada 
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ekseriya mahallî dertler mevzuubahis olduğu 
için ben de bu dertten bahsetmeye cesaret et
tim, Denizli'de Baklan ve Çivril denilen yerler 
500 bin küsur dönüm araziyi ihtiva eder. Bu 
arazinin sulanma işini endişe ile takip etmek
teyiz. Burada Sayın Bakan bu hususta bizi tat
min eder veya durumu açıklarsa memnun ola
cağız. , Bu iş hakkında şimdiye kadar bir cevap 
alamadığımızdan dolayı yüksek huzurunuzda: 
sormak mecburiyetinde kaldım, özür dilerim. 

BAŞKAN — Ali Fahri İşeri. 
ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) —Muhterem 

arkadaşlar, Manyas Gölü denize 13 veya 15 ki
lometredir. Birinci Cihan Harbinin başında bir 
İtalyan şirketine verilmek üzere veya verilmiş 
iken harbin başlamasiyle bundan sarfı nazar 
edilmiştir. Rakımı ölçülmüş denizden 18 metre 
yüksek olduğu tesbit edilmişti. Civar köyler
den ve kaynaklardan toplanan suları göle 
akıtan bir iğri dere vardır, bunu biraz derin
leştirmek suretiyle denize akıtılması tasavvur 
edilmişti. Acaba bugün için bunun hakkında 
etüdler yapılmış mıdır?. Bunda muvaffak olu
nursa yüz binlerce dönüm arazi Manyas'ın Ka
zaklar, Didin ve Hamamlı köyleri yazın gölün 
suyunu bir an evvel azaltmak, kapakları erken 
açmak ve Kocadere ağzını ve Karadere ağzım 
taramak suretimle suyun yani gölün akıntısını 
çoğaltmak ve bundan boşalacak araziden köy
lüleri istifade ettirmek mümkündür. Bu bakım
dan çok f aideli olacakır. Çünkü millenmiş müm
bit arazi açılacak daima bire 30 ve 40 nispetin
de mahsul verecek, bu şekilde vatandaşlar da 
istifade edecektir. Bu hususta bakanlık ne dü
şünmektedir! 

BAŞKAN — 786 ncı bölümü kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
787 

788 

789 

4099 sayılı Kanun gereğinre 
Ankara lâğımlarının yapım gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik hizmetler geçici görev 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yeraltı suyu tetkik ve araştı
rılması 

Lira 

370 000 

425 000 

900 000 
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SÜLEYMAN KEBMAN (Afyon Karalıişar) 

:•—: Muhterem arkadaşlar; ben huzurunuza, sa
yın bakandan bir temennide bulunmak üzere 
• çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; yer altı sularının da yer üstü 
suları kadar ehemmiyetli olduğunu elbette tak
dir buyurursunuz. Bu sene mmtakalarımızda 
yaptığımız, köy gezilerinde bâzı köylülerimizin 
40 - 50 metre derinlikteki kuyulardan su çıkar
makta olduklarını ve bu kuyuların sularının 
ekseriya içme sularına bile kâfi gelememesi ha
sebiyle köylü vatandaşların bir buçuk ve iki 
saat mesafede bulunan köylerden araba ile su 
taşıdıklarını gördüğümüz gibi birkaç köyde de 
sarnıç tâbir ettiğimiz eski devirlerden kalma 
taş oyuklarına biriken kar ve yağmur sularını 
içtiklerine de şahit olduk. Bu köylüler köylerin
den susuzluk yüzünden çift hayvanlarından maa
da hayvan dâhi barındırmamaktadırlar. 

Yeraltı sularının tetkik ve araştırılması için. 
789 ucu bölüme 900 bin liralık bir tahsisat kon
mak suretiyle mühim bir konuya el konduğunu 
memnuniyetle görmekteyim. Köylünün mühim 
bir derdi olan bu konuya el koyan Sayın Bakana 
huzurunuzda teşekkür ederken bu işin bir an 
evvel tatbikat sahasına konmasını da temenni 
eylerim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN'— Himmet ölçmen. 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya). — Muhterem 

arkadaşlar, büyük su dâvasiyle, küçük su dâva
sında muvaffak olmuş Bayındırlık Bakanlığı 
bu sene yeni mevzu olarak yeraltı suları işini 
ele almış bulunmaktadır. Bir sene evvel bu mev
zua el atılmış ve Tarım Bakanlığınca zirai is
tihsal için ayrılan paranın bu işe sarfedilmesi 
derpiş edilmişti. Fakat maalesef Bayındırlık, 
Tarım ye Millî Savunma Bakanlıkları arasında 
gecen muhaberelerin uzaması yüzünden bir se
nelik iş mevsimi heba olmuştur. Belki bu işin 
yeni olması sebebiyle bu gecikme mazur görü
lebilir. Fakat bu sene bütçede gördüğünüz 900 
bin lira hakikatta 3 milyon liradır. 2 100 000 
lirası başka bir fasılda gene Bayındırlık Bakan
lığı emrine verilmiştir. Memleketin zirai kalkın
masında büyük rolü olan yerüstü suları kadar 
büyük önemi olan yeraltı sularına da Nafıa 
Vekâletinin ehemmiyet vermesini ve memleke
tin muhtelif bölgelerinde sondaj işlerine fiilen 
başlamasını' ehemmiyetle rica ederim. 
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AVNİ TAN (Afyon Karalıişar) — Efendim, 

bendeniz, Aziz Bakanımızdan bir ricada bulun
mak ve bir vakayı arzetmek üzere kürsüye çık
tım: 

Afyon Karalıişar'm Emirdağı İlçesinin Şük-
raniye Köyüne gittiğimiz zaman köy halkı başı
mıza toplandı ve ağlıyarak bize dediler M, «bi
zim bir suyumuz var, başka suyumuz da yok, 
fakat bu su ile ne yemek pişirebiliyoruz, ne de 
çamaşır yıkıyoruz ve ne de içebiliyoruz.» Suyu 
gördüm, bir doktor olarak acıdım. Bunu istir
ham ediyorum, 43 haneli olan bu köyün en mü
him bir derdinden bir an evvel kurtarılmasını 
istirham ediyorum, 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte
rem arkadaşlar, su mevzuubahis olunca söz al
maktan kendimi alamıyorum. Türkiye'nin ker-
belâsı namını alan Siird'in yıllardır çektiği ıstı
rabı bilmiyen, duymıyan kalmamıştır. Filhaki-. 
ka şehir suyunun ihalesi yapılmıştır ama su ıs
tırabı çeken yalnız şehir değildir, bütün-bölge 
içme suyu sıkıntısı çekmektedir. 

Bu itibarla bilhassa arteziyen mevzuunda 
yer altı suları işinde Siird için bakanın nazarı • 
dikkatini çekmeyi ve kendisinden rica etmeyi 
vazife bilmekteyim. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Necip Bilge, Buyurun. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar ; Avni Bey arkadaşımız bağlı bulunduk
ları seçim çevresinin su dertlerini anlatırken ( 
bende seçim çevreme ait su derdiyle malûl iki. üç.. 
köyün sadece isimlerini söylemekle iktifa edece-.. 
ğim. Bu.köylerin ne.derece suya muhtaç oldu
ğunun tetkikini sizlerden beklerim. . . . 

Bunlar : (Suyermez, Kuruköy ve Kuyulur 
(tatlar) dır. 

BAŞKAN — 489 neu bölümü .oyunuza arze-
'.diyorum. Kabul buyuranlar.... Etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
791 Köylerde halkın yapacağı su 

işlerine yardım 7 500 000 

HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Efendim;, yıl
lardan beri köylüye el uzatmıyan, daima elini 
ver diyen hocalar gibi, köylümüze eski Hükü-. 
metler elini hiç bir zaman uzatmadığı halde, ik
tidarımızın şu iki senelik zamanı zarfında Türk 

i köylüsüne içme suyu parası ve köy yolları pa-
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rası diye bir tahsisat ayırarak verdiğinden do
layı B. M. Meclisine ve onun Hükümetine şük
ranlarımı arzederim. Ancak; verilen içme su
yu paralarını mahalline masruf bir vaziyette 
sarf edilmesini Sayın bakandan istirham. edece- , 
ğim. (Mahalline sarfediliyor sesleri). Mahalline 
sarf ediliyor ama, istenilen şekilde değil. 

Arzedeyim : Bizim bölgemize 100 bin lira 
para verildi. Bu 100 bin lira 200 köyün su işine 
tahsis edildi. Bu iş kısa ömürlüdür; halbuki 
yapılan işlerin uzun ömürlü olması , lâzımdır. 
Mahalline' ait iştir ama Sayın Bakandan bu işi 
biraz kontrol etmesini rica edeceğim/ bir ; 

. İkincisi; köy yollarına verilen paralar yine 
köylere değil de, kasabalar arasındaki yollara 
sarfedilmektedir. '(Ama yaptın' ha, sesleri). 
Münhasıran bu' verilen paraların köy yollarına 
ve köprülerine sarf edilmesini istirham edeceğim. 
••' BAŞKAN — Nâtık Poprazoğlu. 

NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Efen
dim, bir bölge veya . iki bölgeyi istihdaf et
mediği ve bütün memleket ölçüsünde olduğu 
için, huzurunuzu selbetmiyeceğime güvenerek, 
kürsüye çıkmış bulunuyorum. 

Evvelâ affımı dilerim. Çünkü fazla konuşul
du. Mazide bilhassa köy dertleriyle iştigal etmek 
bizim için edebiyat mahiyetinde' bir şeydi, bi
liyorsunuz. Son zamanlarda bu iş fiiliyat saha
sına intikal etti. . Muhterem Hükümet ve muh
terem Büyük Meclis köyün dertleriyle . yakın
dan ilgilenerek sene besene köylüye yardım 
parasını artırmakta bundan da hepimiz şükran 
ve zevk duymaktayız. 

Yalnız arkadaşlar; ekmeğini henüz daha ye
ni eline «İmiş ve karnı doymuş olan Türk köy
lüsünün çektiği su ıstırabı tahayyülün, fevkın-
dadır. Her birerleriniz seçim, bölgesinde dolaş
tıkça buna. benim kadar şahit olmuşsunuzdur. 
Hâlbuki bizim eski türkçemizde ekmeğin adı 
(nâm aziz), suyun adı (mübarek su) dur. Bu 
derdi biraz dahaderken gidermek için biz, bir
çok arkadaşlar toplandık, köy sularına yardım 
faslına konan bu 7,5 milyon liranın, 2,5 milyon 
lira daha. ilâvesiyle 10 milyon . liraya çıkarılma
sına., karar verdik. Birçoklarımızın reyini top
ladık. O.reyleri ihtiva eden takriri Başbakan
lığımıza. sunmuş bulunuyoruz. 

Siz de bizim bu dileğimizi kabul İûtfunda 
bulunursanız, çok sevineceğiz. 
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Sön sözümü bir Türk duası ile' Belirtmek -is

terim : Hepiniz su gibi aziz olun ârkadk$larlm. 
BAŞKAN — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) ~ : 

,Muhterem arkadaşlar; nüfusumuzun yüzde 85 i 
köylü vatandaşlardan mürekkeptir. Geçen se
ne kabul buyurduğunuz bütçe ile köy içme su
ları için, 5 milyon lira kadar para ayırmış bu
lunuyorsunuz. Bu paraların nasıl sarf edildiği-' 
ni, nelere çare olduğunu her milletvekili se
çim bölgesinde bu yaz tatilinde inceden1 inceye 
tetkik etmiş ve hayli dertli olarak bu Mec
lise gelmiş bulunuyor. Bendeniz de bu meyan-
dayım. Bu yaz aşağı yukarı 2000 köyü dolaş
tım. (Gülüşmeler, 2 bin köy gezilir mi sesleri) • 
Evet arkadaşlar, 2000 kadar köyü gezdim. Bun
ların içinde pek çok kurtlu su içen köyler mev
cuttur. Binaenaleyh şimdi* Hükümetin teklif* 
etmiş olduğu 7 500 000 liralık tahsisatı 4.0 bin' 
köye taksim ederseniz bunun tutarı aşağı yu
karı 187 liradır.. 187 lira ile bir köyde su işi 
yapılabilir mi arkadaşlar? Bununla boru ve 
başka şeyler temin edilebilmesine imkân yok- • 
tur. Halbuki şehirlerde 8-10 kasabaya sarf etti- r 

ğimiz su parasını hesap ederseniz bunun ne de
rece yüksek olduğunu görürsünüz. Bu sene 
20-30 milyon lira sarfetmek suretiyle köylü va
tandaşlarımız, sıhhat. kaynağı olan temiz, şu 
içmek imkânını bulsunlar. Maalesef Hükümet 
ve Bütçe Komisyonu bu ihtiyacı takdir etmemiş
tir arkadaşlar. 

BAŞKAN — Himmet ölçmen, buyurun.' 
HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Vazgeçtim. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-

TİNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, köylere iyi 
ve sıhhi su getirme yolunda Hükümetinizin iki 
yıldan beri nasıl bir gayret sarfettiğini zannede
rim hepiniz takdir etmektesiniz. Fakat buna rağ
men Ortakcıoğlu arkadaşımın, bu meseleye lâzım- ' 
gelen ehemmiyetin verilmediği' ve Hükümetçe 
1952 yılında yapılacak işler için konulan 7,5 mil-' 
yon, liranın bu işlere kifayet etmiyeceği şeklinde
ki beyanatı üzerine söz almak mecburiyetinde ' 
kaldım. , v ' ' '' ' " • ' ' '' " 

Biz, Bakanlık ve Hükümet olarak bu îşinsa- ; 

lâhiyetini ve mesuliyetini ' deruhte etmiş ve-siz--
lere her an: hesap vermeye amade bir şekilde yap- ; 

tığımız işleri en isabetli bir şekilde yürütmeye 
ve lütfettiğiniz paraları heder etmemeyi birinci 
derecede göz önünde tutmaktayız, Uttitimi ^örüşf : 
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derimizde beş milyon lira ile 2100 köy içme suyu 

......... .işinin ele alındığını, bunlardan 600 köyümüze su 
... akıtıldığını, arzettim. Geri kalan köylerimizin 

,, kışın erken gelmesi ve malzeme tedarikinin müş
külâtı karşısında isalelerini bitiremedik. 1952 

. yılında yeniden ele alacağımız işlerle beraber her 
...türlü malzeme hazır vaziyette.bulunan bu işleri' 

. de ikmal edeceğiz. 
, Şu-mâruzâtımdan sonra Ortakcıoğlu arkada-

t şım Hükümetin bu mevzulara ehemmiyet verme-
yişinden ziyade durendiş ye. ihtiyatlı hareket et-

. -v ;miş olduğunu ifade etmiş olsalardı daha isabetli 
olurdu. 

7,5 milyon liranın 10 milyon liraya çıkarıl-
ınasr hakkındaki teklife gelince; bu mevzuda Hü
kümetiniz köylerimizin bir an evvel iyi; ve sıhhi 

• suya kavuşması yolundaki temenniye iştirak et-
> inektedir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Mahmut Güçbilmez. 
;M — Arka

daşlar; sayın Bakanın ' Yüksek Heyetinizden, 
haklı olarak alkış toplıyaıi son cümlesine, müsa-

• '' ade ederseniz, bendeniz de şiUtranlarımı suna
yım. 

, . . t .Bendenizin maruzatım kısa olarak bu işin se-
. lâmetle yürümesi mevzuunda iki noktaya inhisar 

edecektir. 
.':;... Birinci nokta; arkadaşlar, Bakanlık, yüksek 
kabulünüzle, on milyon liraya çıkacak olan bu 

v şu tahsisatını vilâyetlere tevzi ederken belirli ve 
mücerrep ölçülere göre hareket etmek imkânına 
.sahip bulunmalıdır. Bunun için de hemen her 

, yere adalet hissi verecek şekilde, katiyen kıylü-
kali mucip olmayacak tarzda muayyen mebdeler-

'... den hareket edebilmelidir. Bu nokta kanaatimce 
çok mühimdir. Şüphesiz bunun mesnetlerini ma-

; hallerinden alacakları bilgiler ve bu bilgileri de 
muayyen ölçülere göre merkezde yapacakları 

, değerlendirmeler teşkil edeceklerdir. Bu nokta-
.., yi Bakanlığın dikkatine bilhassa arzediyorum. 

; İkinci nokta; vilâyetlerde bu paralar harca-' 
..-..şiirken vilâyetlerin, kazaların m ahallilik gayret

le • :leri ve endişeleriyle şahsi takdirlere ve türlü 
ö;v; • .tesirlere tâbi tutulmadan tıpkı merkezdeki belli 

^ölçüler, benzeri ölçüler altında ve sadece en 
muhtaç köylerin başta gelme esası dâhilinde 

:',;. -,,halledilmesinin temini için Bakanlığın vilâyet-
.-•.-'; • vlere tamim göndermesinde, bu paranın sarfi

yatının murakabe edilmesinde memleketin ve en 
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J muhtaç köylerin menfaatleri bakımından, fay

da mülâhaza ediyorum. - . . - • -
•" Şunu arzedeyim kiv Sayın Bakanın Heyeti 

Muhteremeye arzettiği malûmata göre, geçen se
ne boru fıkdanı olduğu açıkca: anlaşılmış bulu
nuyor. O halde Hükümet olarak borunun bu
lunmasını ve bir daha boru sıkıntısı çekilme-

I mek üzere iktiza eden tedbirlerin vaktinde aln-
masını temenni ediyorum. 

İki bin köyün geçen sene-suya kavuşturul
ması için beş milyon lira tahsisat alınmış bu
lunduğunu görüyoruz. Fakat ancak beş yüz kö
yün suyu akıtılabilmiştir. 1500 köyün gecik
mesinde boru sıkıntısı başta gelmiştir. Bu sene 
10 milyon lira verildiğine göre 4 bin köyün su 
işinin halledileceği anlaşılmaktadır. Binaenaleyh 
hem 4 bin köye su akıtabilecek tedbirlere teves
sül edilmesini ve iktiza eden boru tedariki ted
birlerinin alınmasını temenni ediyorum arka
daşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Senelerden beri ihmal edilen köy içme suları

nın geçen yıl Devletçe ele alınmış olması takdire 
değer bir haldir. Ancak tahsisatın maksada kâfi 
gelmiyeeeği aşikârdır. Diğer taraftan bu fasla 
konulan tahsisat ayrıca köylülerin çalışmaları 
ve koydukları paralara eklenecek teşvikkâr bir 
yardım olmaktan ibaret bulunmaktadır. Bu iti
barla bu mevzuda köylerimizi daha fazla teşvik 
edebimek ve bu geniş müstahsil kütlesinin bir an 
evvel içilebilir suya kavuşturulması suretiyle sağ
lık urumlarını emniyet altına almak için Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesinin 791 nci bölümüne 2,5 
milyon ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Burdur 
Mehmet özbey 

Bolu 
Kâmil Kozak 

Çoruh 
Mecit Bumin 

Çoruh, 
Zihni Ural 

Bolu 
Vahit Yüntem 

Gazianteb 
Ali Ocak 
Bilecik 

İsmail Aşkın 

Muğla 
Nâtık Poyrazoğlu 

Niğde 
Halil Nuri Yurdakul 

. Kocaeli 
Ethem Vassaf Akan 

Burdur 
Mehmet Brkazanci 

Niğde 
Asım Doğanay 

Çoruh 
Abbas Gigin 

Bolu 
£. Danışman 
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Bolu 
Mithat Dayıoğlu 

Şiird 
Baki Erdem 

Konya 
U. Nazif Yiğiter 

'» Niğde 
Hadi Arıbaş 

Edirne 
Cemal [Köprülü 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Seyhan 
A. Nihat Asya 

Elâzığ 
M. Şevki Yazman 

Niğde 
Hüseyin Ülkü 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

Tunceli 
Hasan Remzi Kulu 

.: Kayseri' 
r;.. Ziya Turgut 

Elâzığ 
H. Ali Yöney 

Gümüşane 
Kemal Yörükoğlu 

Muş 
Hamdi Payı 

Çorum 
Hüseyin Ortakçıoğlu 

Samsun 
Hadi üzer 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

Erzurum 
Sabri Erduman 

Kütahya 
Remzi Koçak 

Afyon K. 
, Salih Torfilli 

Kayseri 
M. özdemir 

Antalya 
İbrahim Subaşı 

İstanbul 
Ahmet Topçu 

Sıtkı Salim Burçak 
Antalya 

: Ahmet Tokuş 
Çorum 

Ahmet Başıbüyük 
Bilecik 

M. Korkut 
Niğde 

Süreyya Dellâloğlu 
Kırşehir 

Elvan Kaman 
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Bursa 

M. San 
Afyon K. 

Kemal özçoban 
Zonguldak 

A. R. Incealemdaroğlu 
Niğde 

Ferit Ecer 
Konya 

Tarık Kozbek 
Seyhan 

Tevfik Coşkun 
Elâzığ 

Abdullah Demirtaş 
Afyon K. 

Bekir Oynaganlı 
Yozgad 

Yusuf Karslıoğlu 
Elâzığ 

Suphi Ergene 
Mardin, 

Abdülkadir Kalav 
Diyarbakır 

Kâmil Tayşi 
Gümüşane 

A. Kemal Varınca 
Ankara 

Salâhattin Benli 
Çorum 

Şevki Gürses 
Çorum 

Hamdi Yemeniciler 
Samsun 

Feri't Tüzel 
Balıkesir 

Esat Budak 
İsparta 

Tahsin Tola 
Kars 

Lâtif Aküzüm 
Tokad 

. Sıtkı Atanç 
Tokad 

Muzaffer önal 
Afyon K. 

ı Avni Tan 
Balıkesir 

Ali Fahri İşeri 
Van 

İzzet Akın 

Zonguldak 
Fehmi AçıksÖz 

Kastamonu 
Galip Deniz 

Kayseri 
İbrahim Kirazoğlu 

Bursa 
Selim Herkmen 

Aydın 
Lûtfi Ülkümen 

Giresun 
Hamdı B6zbağ 

; İçel 
Salih İnankur 

İzmir 
Abidin Tekön 

İzmir 
Avni Başman 

Giresun 
Tahsin İnanç 

Maraş 
Ahmet Bozdağ 

Kayseri 
İsmail Berkok 

İstanbul 
F. NafıYÇamhbel 

Konya 
Muammer Obuz 

İzmir 
Mulıiddin Erener 

Konya 
Zeyyat Ebüzziya 

İstanbul 
Nazlı Tlabar 

..Niğde 
Fahri Köşkeroğlu 

••:, -Giresun 
Doğan. Köymen 

Kastamonu 
Sait Kantarel 

Ankara \ '• 
Ömer Bilen 

İstanbul 
İhsan Altınel 

Afyon K. 
Süleyman Kcrman 

Siird 
Şefik Türkdoğan 

(Okunamadı) 
Kastamonu 

Ziya Termen 
Edirne 

Mehmet Enginim 
Bursa 

Selim Ragılp Emeç 
Bursa 

Necdet Yılmam 
Kütahya 

Yusuf Aysal 
İstanbul 

Senihi Yürüten 
İstanbul 

Andre Vahram Bayar 
Bursa 

Sadettin Karacabey 
Kayşei'i 

A. Rıza Kılıçkale 
Ankara 

Hamdi Bulgurlu 
Denizli 

Ref,et Tayaslıoğlu 
Seyhan 

Zeki Akçalı 
Denizli 

Mustafa Gülcigil 
Niğde 

Necip Bilge 
İsparta 

Said Bilgiç 
Maraş 

Abdullah Aytemiz; 
Urfa 

Necdet.: Açana! 
Zonguldak 

Rifat Sivişoğlu 
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Grümügane 
Cevdet Baybufa 

Bursa 
R. Aybar 

Bitlis 
Nusrettih Barut 

Eskişehir 
Ekrem Baysal 

Edirne 
Hasan Osma 

İzmir 
Cihad Baban 

Eskişehir 
Muhtar Başkurt 

Erzurum 
Mustafa Zeren 

Çankırı 
Kâzım Arar 

İzmir 
Halide Edib Adıvar 

İzmir 
Mehmet Aldemir 

Kütahya 
Hakla Gedik * 

Trabzon 
Mahmut Goloğlu 

Antalya 
Nazif i Şerif Nabel 

Sivas 
İbrahim Duygun 

Konya 
Himmet ölçmen 

Gazianteb 
Cevdet San 

Rize 
Kemal Balta 

Tokad 
Ahmet Gürkan 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

Bingöl 
F .F. Düşünsel 

İsparta 
Reşit Turgut 

Mardin 
Kemal Türkoğlu 

Kocaeli 
Saim önhon 

••:•• S i i r d ^ 

Cemil Yardım 

B:: 49 2? ,-
İçel 

Şahap Tol 
İçel 

Celâl Ramazanoğlu 
Çanları 

Kemal Atakurt 
Afyon K. 

Gazi Yiğitbaşı 
Siird 

M. Daim Süalp 
Manisa 

Faruk İlker 
İstanbul 

Bedri Nedim Göknil 
Kırklareli 

Mahmut Erbil 
İçel 

Aziz Koksal 
Çankırı 

Celâl Boynuk 
Antalya 

Fatin, Dalaman 
Trabzon 

S. Fehmi Kalaycıoğlu 
Antalya 

Burhanettin Onat 
Kocaeli 

Hamdi Başak 
Sivas 

Şevki Ecevit 
Kocaeli 

Ekrem Ali Can 
Samsun, 

Naci Berkman 
Ankara 

Fuad Seyhun 
Aydın 

A. Baldı Ökdem 
Muğla 

Zey yat Mandalinci 
Seyhan 

Sinan Tekelioğlu 
Tokad 

Hamdi Koyutürk 
Tokad 

Fevzi Çubuk 
Kocaeli 

Salih Kalemıcioğhı 
Balıkesir1 

Müfit Erkuyumeu 

2.1952 0 : 3 
Okunamadı 
( . . . . . . . ) 

Aydnı 
Cevat Ülkü 

Kocaeli. 
Yeredoğ Kişioğlu 

BAŞKAN —• Hükümet de iltihak ediyor, öner
geyi nazarı itibara alanlar... AlmıyanMr— Alm-
mıştır. Binaenaleyh 791 nci bölüm komisyona 
verilmiştir. Mütaakıp bölüme geçiyoruz. 

B. 
792 

Lira 

793 

Yer sarsıntısı ve diğer âfetler
den zarar gören bölgelere yar
dım, (sarf şekli Bakanlar Ku
rulu karariyle Kızılay Kuru
muna devredilebilir) 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
2819 sayılı Karnın gereğince 
Elektrik İşleri Etüd İdaresine 
yardım 

1 000 000 

1 850 000 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, yeraltı sularından daha mühim bir 
mevzu önümüzde bulunmaktadır: Hidro - elek
trik santralleri yıllardan beri memleketimiz için 
en büyük kudret kaynağı olan sular başı boş 
akmakta idi. Bundan bir müddet evvel Nafıa 
Vekâleti (Elektrik İşleri Etüd İdaresi) nâmı 
altında büyük bir teşkilât kurulmuştu. Bu teş
kilât yıllardan beri sularımızın rejimini, kud
retini ve diğer hususları tâyin ve tesbit etmiş 
bulunmaiktadır. Bulgiün Tortum, Derme, Sey
han, Sarıyar ve sair bir yığın barajlar, hepsi 
hazır vaziyette ve bir kısmı da derdesti iha'le-
dir. Yalnız arkadaşlar, iş çok güzel ve proje 
sahibi de olduğu halde, maalesef yapıcı, yaptı
rıcı bir sahip yoktur. 
Sarıyar barajı Etilbank tarafından başlanmış

tır, Tortum işi İller Bankası tarafından başlan
mış ve diğer barajlar ise Hükümet tarafından 
yapılmaktadır. Bu hususta Nafıa Bakanlığı 
yılların yapıcı ananelerinin istilzam ettiği şe
kilde ve müessir surette tevcih edilmiş değildir. 
[Benim ricam ve istirhamım şundan ibarettir: 

Memlekette Elektrifikasyon işlerine taallûk 
eden proje kısmının •geı'çelcleş'tirilmesî hususu
nun bir bakanlıkta, bir elde toplamak zarureti 
vardır. Bıı bakanlığın, şüphesiz en yapıcı ba
kanlık olan Nafıa-Bakanlığı olması icabeder. 
Yakında Meclise geleceik olan Sular MMurü-
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yetai' TJmıınıiyesi Teşkilât Kanununun su hat- r 

lan. kanununa muvazi olarak bir kanunu mah
susla HüMimetçe Yüksek Meiclise getirilmesini ;ı 
temenni etmekteyim. Bu, memleket için bü> 
yük bir yapıcılık, büyük bir tasarruf olacak- j 

'tır. Aynı zamanda bu enerji kaynakları mem
leketi iktisadi ve zirai sahada tasavvur ve ta
hayyül edemiyeiceğimiz bir gayeye ulaştıracak
tır.:. 

BAŞKAN — 79'3 nciü bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... "Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. ' ' 

B. 
im Sarıyar Barajı inşası için Eti-

Ibanka yardım 

Lira 

3 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Karyolları Genel Müdürlüğü Bütçesine baş
lıyoruz. 

Birinci.maddeyi okutuyorum: , 

Karayolları GeneJ Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADOÖE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1992 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (6 409 999) lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
ıgösteri'ldiği üzere (133 1590 001) lira ödenek 
ver ar. 

B. 
201 

202 

203 

206 

" A / l - CETVELİ 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

-•Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.: 
4178 ve 4598 sayılı .kanunlar 

•gereğince 'yapılacak zam ve 
yardımlar ' .: •.:.'.' . 
BAŞKAN ™ -Kabul edenler..; 
Etmiyenler.;. Kabul/ edilmiştir. 

Lira 
. 3-220; 501 

1 564 140 

712 620 

92 201 

im 
B. . 
207 

209 

210 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

403 

407 

O : 3 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı: 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler f 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BALKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ruja bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul ledenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı ICanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenl er... Kabul edilmiştir. 

Lira 

3 000 

349 501 

2 100 

36 000 

42 000 

10 000 

60 000 

45 000 

2 000 

41 001 

16 000 

2 000 

8 000 
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B. . • Lira I 
419 Mahkeme giderleri 52 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

452 EGA (Marşal yardımı) teknik 
yardımından faydalanılarak 
yabancı memleketlere gönderi- I 
leeeklerin yolluk ve giderleri 110 Ö00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler../ Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 6 500. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul, edilmiştir.. . 

476 Kurs giderleri . 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 13 934 I 
BAŞKAN — Kabul edenler!.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları ' 4 001 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Aı/2-CETVELİ 

771 Karayolları Genel Müdürlüğü . 
Kuruluş ve Görevleri hakkın- , ' 
daki 5539 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesi gereğince ayrıla- I 
eak atelyeler döner sermayesi. 1 
BAŞKAN — Kabul edenler.... . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

781 Yollar vo köprüler 108 100 000 

İZZET AKIN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İZZET AKIN (Van) — Efendim,'biraz ev

vel Sayın Bakan bu kürsüden t>ir müjde verdi
ler; Karayollarının 11 nei bölgesinin Van'da ku
rulacağından bahsettiler. Bütün Vanlılar adına 
Sayın^ Bakana teşekkür ederim. Filhakika bu ' 
bölgenin, en büyük dâvası ve ihtiyacı yoldur. 
Bakanın bu müjdesini aynı zamanda hıemleke- I 
tin bu mühim dâvasının artık lâyık' olduğu veç-' j 
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hile ele alındığının, bir teminatı olarak: kabul 
ediyorum! Kendisine tekrar teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Nuri Ocakcıoğlu. 
NURİ OCAKCIOĞLU (Malatya) —Muh

terem arkadaşlar, ben de kısa mâruzâtta buluna
cağım. 

Malatya'nın boş kazası az bir yağmur yağ
makla sekiz ay kapanır. Bu kazalar Arapkir, 
Adıyaman, Kâhta, Darende ve Besni'dir. Buna 
sebep' karayolunun bulunmamasıdır. Hekimhan, 
Besni, Akçadağ ve Doğanşehir'de tren yolu var
dır, ama bu karayolu ile kazalar tren yoluna 
'bağlı değildir. 
Bayındırlık Bakanının alâkasını çekmek yerinde 
olur. Su ihtiyacımız, da bu meyandadır. Ala-. 
kalanın bilhissa rica ederim. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, birkaç defadır huzurunuzu işgal edi
yorum, affmızı rica ederim. Ne yapayım ki, 
Meslek-, icabıdır. . 

Arkadaşlarım, memlekette yeni kabul edilen 
bir standard tiple ve makinalaşma ile Devlet yol
ları yıldan yıla artan bir hızla ilerlemekte, ve he
pimizi memnun etmektedir. Bu işte emeği ge-
çen idareci arkadaşlara ve bütün mühendis ve 
teknisiyenlere, işçilerimize huzurunuzda teşek
kür etmeyi borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, uzun zamandan beri 
şahsan şekli idaresi ile mutabık bulunmadığım 
bir iki nokta hakkındaki temennilerimi tekrar 
etmekten kendimi alamıyacağım: Karayolları 
teşkilâtında, henüz yeni kurulmuş olduğu için, 
ilk zamanlarda tamamen Devlet eli ile ve Dev
let memurları vasıtasiyle emaneten, idare edilen 
bir sistem takip ve tatbik edilmekteydi. Fakat 
zaman geçtikçe ve tecrübeler artıp, teknisiyen-
ler yetiştikçe, bu işin umumi prensiplerimize, 
Hükümet programımıza ve parti programlarımı
za uyarak hususi teşebbüslere devir ve terkedil-
mesini uzun zamandan beri rica etmekteydik. 
Bu ricamız Hükümetçe nazarı itibara alınarak 
bu yola bugün gidilmektedir. Bundan dolayı te
şekkür ederiz. Yalnız arkadaşlar, bu gidiş ve 
intibak arzu edilen bir süratle olmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün karayollarının 
emrinde bulunan makineleri Amerika Hüküme
ti Hükümetimize Marshall yardımından vermek
tedir. Bu makineler hususi şahıslar eline geçe
memektedir. Hususi şahıslar her türlü maddi 
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- fedakârlığa katlanarak paralarını Merkez Ban- I 
kasına bloke ettikleri halde Hükümetle maale
sef bir anlaşamamazlık yüzünden lâyikı veçhile 
ve miktarı kâfi döviz alamamışlardır. Bundan 
dolayı hususi şahıslar da makine kullanamamış-
lar ve kullanamadıkları için de bu hususi teşeb
büslere makineli olarak intikal ve intibak etmek 
fırsatını bulamamışlardır. Biz bu hususu Maliye 
Bakanımızdan, Bayındırlık Bakanımızdan bil
hassa rica ettik. Maliyet bakımından, memur 
kadrosu bakımından büyük tasarruflara imkân 
verecektir. Bu suretle biz de kendi kendimizi 
kontrol bakımından ne kadar para ile ne kadar 
iş yapabileceğimiz sualinin cevabını verebilecek 
bir hale geleceğiz arkadaşlar. Binaenaleyh bu 
işe bir an evvel intibak edilmesini bilhassa ri
ca ediyorum. 

Diğer,bir mâruzâtım da şudur: 
, Bu bütçeyi elinize alırsanız merkez teşkilâ

tının iller teşkilâtımızın aşağı yukarı iki misli 
olduğunu görürsünüz. Merkezde bir kişi illerde 
iki kişiyi idare etmektedir. Diğer taraftan tek
nik eleman yok diye iller feryat etmektedir. 
Nafia Vekili arkadaşımdan istirham ediyorum; 
İki misli genişliyen iş hacmini göz önünde tuta
rak merkezdeki bâzı teşkilâtları hazfederek 
bölgelere adam göndersinler.. 

BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZEY-
TİNOĞLU (Eskişehir) — Efendim, Himmet 
Ölçmen arkadanım her zaman Karayolları mer
kez teşkilâtı kadrolarının kesafetinden ve fakat 
buna mukabil taşra teşkilâtının, yani bölge 
teşMlâtındaki kadroların da boş olduğundan bah
sederler. Ama kendileri biliyorlar ki bundan 
bir ay evvel bütün bölge müdürleriyle istişari 
mahieyette bir toplantı yaptık. Bu toplantıda 1 
bölge müdürlerinin mütalâasını aldık. Yine bu 
toplantıda bölge müdürlerimize daha fazla sa
lâhiyet ve mesuliyet vermek suretiyle merkez
den muhite doğru işleri dağıtma yolunda bâzı 
kararlar aldık. Merkez teşkilâtı kadroları, ister 
istemez bu görüşme esasları dâhilinde tanzim 
edilecektir, müsterih olsunlar. 

HİMMET ÖLÇMEN (Konya) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERIttJYTMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, mâruzâtım çok kısa olacak ve 
seçim- bölgeme ait bir temenniye' 'inhisar ede
cektir; ' 
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Balıkesir - Dursıınbey arasındaki yolun bun

dan 20 sene evvel tesviyei -turabiyesi yapılmış 
olduğu halde menfezleri ve köprüleri yapılma
mıştır. Zeytin diyarı olan Balıkesir'i Ankara'ya 
bağlıyacak olan bu yolun az bir para sarfiyİc 
yapılması kabil olacaktır. 

Bu yolun 1952 Bütçesine alınarak bu sene 
yapılmasını seçmenlerimin arzularına tercüman 
olarak bilhassa, rica ediyorum. 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Seçim mmtakama ait bir şey arzedeeeğim. 72 
numaralı devlet yolu Diyarbakır, Genç, Bingöl 
ve Kiğı'dan geçmek suretiyle Sansa 'ya varmak
tadır. Bu, çok mühim olan yolun yapılmasına 
henüz başlamlmam'ası sebebini ve takip edilecek 
seyri Bakanlığın izah etmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Cezmi Türk. 
GEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim; ka

naatimce pek mühim gördüğüm bir meseleye 
yüksek Meclisinizin dikkatini çekmek isterim. 
Bu arzda bulunmama, evvelce Bütçe Komisyo
nunda dinlediğim hususlara son olarak sayın 
Himmet ölçmen arkadaşımızın temas etmesi 
saik olmuştur : 

Makineleşmek istiyoruz; her sahada makine, 
makine, makine! Fakat memleketimizde boş du
ran insan enerjisinin ne olacağını da düşün
mek lâzımdır. Bir taraftan istihsali makineleş-
tirir, nakliyatı makineleştirir, yol yapmımmı 
tamamen makineleştirirsek, buralarda çalışan
ların durumu ne olacaktır? Köylümüz memle
ket çapında % 82 dir; fakat çiftçimiz % 82 de
ğildir. Diğer taraftan istatistiklerimiz meslek
siz vatandaş sayısını % 52 göstermektedir ta
mamen makineleşmeye gidersek bu insan ener
jisi ne ile beslenecek, darlık ve sefaletten na
sıl kurtarılacaktır? Bunu niçin, düşünmüyoruz? 
Öyle insan grupları vardır ki, senede ancak 20 
gün pamuk toplamakla, 25 gün çapada çalışmak
la, senenin geriye kalan on buçuk ayını da iş
siz ve aylak olarak gezmekle geçirmektedirler. 

Makineleşme ile yeni bir istihale geçiyo
ruz. Fakat yeni sanayi sahaları kuramadığımız '* 
için bu işsiz vatandaşların adedi günden güne 
artıyor. Eskiden çiftçi diye tanıdığımız vatan- " 
daşlar bugün ırgat diye karşımıza çıkıyor. Bu 
safhaları bizden daha evvel geçirmiş olan mem
leketler vardır; arkadaşlar benden dalla iyi bi-
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lirler,. İtalya'da, Fransa'da, Amerika'da, ve sa
ir memleketlerde-işsiz kalan zümrelere iş bul
mak için açılmış bayındırlık işleri vardır. 0-
mm, için Bayındırlık Bakanlığından rica edi
yorum; makine ile yapılan büyük Devlet yolla
dı haricindeki yollarda tercihan insan loıvveti 
kullansınlar. Bu'suretle günden güne artan iş
siz köylü vatandaşlara iş temin edilmiş olur. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Devlet, il ve köy 
yol!atiyle su işlerine iktidarımızın, Hüküme
timizin . verdiği' ehemmiyeti vatandaşlar dev
rinden takdir etmektedirler. İntihap dairem 
olan Rize mıntakâsırida sahilden dâhile doğru 
asırlar boyunca ve bilhassa eski iktidarın de
vam ettiği müddet zarfında bir kilometre yol 
yapılmamış olduğu halde iki sene gibi kısa bir 
zaman zarfında yüzlerce kilometrelik yollar ya
pılmış ve yapılmakta bulunmuştur. Bundan 
dolayı Hükümetin faaliyetini övmeyi bilhassa 
bir zevk bilirim. 

1912. senesinde başlıyan Rize - Erzurum 
yolunun (ki, o ınıntakanın tamamiyle kalkındı
rılmasını Bağlıyacak olan bir yoldur) ancak, ik
tidarı ele aldığımız zamana kadar 27 kilometre
si yapıldığı halde bugün köprüleriyle geniş ve 
emniyetli olarak 85 kilometreye varmış bulun
maktadır. Erzurum'dan da bu havaliye ilerli-
yen yol; bizi 1952 yılında Erzurum'a kavuştur
mak ümidini sağlamaktadır. 

Sayın Bakandan yahnz küçük bîr ricam ola
caktır. İspirden Rize mmtakasma doğru giden 
yol üzerinde Çoruh nehrini aşmak üzere bir köp
rü yapmak lâzımdır. Eğer bunu bu sene yapar
larsa, Rize'nin asırlık elerdi bu suretle bertaraf 
edilmiş ve Erzurum - Rize yekdiğerine kavuşmuş 
olacaktır; 

Köy yollarına ayrılan tahsisatın yerinde sar-
fedilmediğini bir arkadaşımız burada, söylemiş
lerdir. Mmtakamda yaptığım tahkikata nazaran 
köy yolları yapımı işi hızla ilerlemekte, verilen'; 
tahsisatın bir santimi dahi başka yere sarf edil
memektedir. Eğer aynı tempo ile işi ilerletirlerse, 
temin edebilirim ki, iki sene sonra benim mmta
kamda köy yolu mevzuu artık kalmamış buluna
caktır. Bunu burada millet Huzurunda ifade et
mekten zevk duyuyorum. 

Yalnız Bayındırlık Bakanından ricam, çalış
makta oldukları istikamette fütur getirmesinl.er, 
daima ileriye doğru olan hamlelerine devam et-
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sinler. Verilen her kuruş tamamen yerine sarie-
dilmcktedir, müsterih olsunlar! (Bravo, sesleri)/ 

MAHMUT GÜÇBlLMEZ (Bolu) —Arka
daşlar, bendeniz bir prensip üzerinde: duracağım 
ve buna bendenizi sevkedeıı iki vakıayı zikrede
ceğim: 

Karayollarının bilhassa değişmiş olan yeni 
genel müdürünün dikkatine takdime değer gör
düğüm bu prensip, zannediyorum ki, karayolları 
teşkilâtının bünyesinde hem Bakanlık olarak, 
hem de genel müdürlük olarak tetkika ve neti
cesine göre de karar almaya ihtiyaç hissettirecek 
mühim bir noktadır. 

Milyonları verdiğimiz karayolları Genel Mü
dürlüğünün teftiş ve murakabe cihazının bugün 
kâfi kuvvette olduğuna bendeniz şahsan kaani 
değilim. Teftiş ve murakabe cihazının, bu mil
yonların azameti ile bu faaliyetin hummalı ha-
liyle mütenasip bir mertebeye getirilmesini, şah
san Bakandan ve dolayısiyle, teşkilâtın başında 
bulunması itibariyle, Karayolları Genel Müdü
ründen temenni ediyorum. 

Arkadaşlar, Yüksek Heyetiniz lıatırlıyacaktır: 
Bu kürsüden Bolu milletvekilleri arkadaşlarınız
dan biri, Düzco civarında yapılmış olan asfalt 
yolun yağmurlu bir mevsime rastlamış olmasın
dan dolayı Hazinenin 200 küsur bin lira zarara 
sokulmuş olması keyfiyeti bir sual takriri mev
zuu olarak Yüksek Meclise aksettirilmişti. Bunu,'. 
bu kadar kaydetmekle iktifa ediyorum.. Sayın 
Bakan o zaman lüzumlu malûmatı lütfetmişler. 
ve kusur olduğunu kendileri de kabul etmişler
di. 

İkinci müşahedemi arzediyörıını : Bolu üze
rinden giden Ankara - İstanbul şosesine dökülen 
çakıllar yumruk büyüklüğünde taşlardır. (Eli ile 
işaret ederek) bu kadar ve hattâ daha büyük 
olan taş parçalarının yollara çakıl diye, kum- di
ye döküldüğünü gördük. Bakana çok teşekkür 
ederim. Huzurunuzda teşekkürü bir borç.' bili
rim, bir. telefon ricasiyle derhal alâkalandılar ve 
tedbirlerini: aldılar. Bizim görebileceğimiz-bu iki 
hâdiseyi Türkiye ölçüsünde alırsak bunların 
çok daha büyüklerinin olabileceği tahmin edile
bilir. Bu şunu telkin eder : Karayollarında tef
tiş ve murakabe cihazlarımız kâfi kudrette de
ğildir. O kudrette olmalidir ki; bölge müdür
lerinin üstünde, bölge müdürlerinden'daha kıy
metli eşhasr kadrolarına alan daha ehil/ve da-; ; 
ha mütehassıs elemanlarla teçhiz edilmiş bir tef-" 

1035 



B : 49 27. 
tiş ve murakabe cihazının bulunması hem inşaa
tın kontrolü ye hem de hesabatı teftiş etmek ba
kımından çok lüzumludur. Şahsi teminattan 
ziyade ierai, teşkili teminatı daha lüzumlu gö
rüyorum ve bunu temenni ediyorum. Bunun 
için huzurunuza çıktım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
: MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Efen

dim, karayolları güzergâhı şebekeler tesbit edi
lirken bâzı siyasi mülâhazaların hâkim olduğu
nu ve bu yüzden bâzı şikâyetler olduğunu, ge
rek iktisadi, gerek askerî mahzurlar bulundu
ğunu duymaktayız. Esasen Bakanlık da bu gibi 
mahzurları bertaraf etmek için tekrar bunları 
etüde tâbi tutmuş ve yeniden tanzim cihetine 
gitmiştir. Bu etüdün bir an evvel neticelendiril-
mesi ve alınacak neticelerin program halinde 
bir an evvel ilân edilmesi zaruridir. 

İkincisi : Bu şekilde mağdur edilmiş bâzı il
ler mevcuttur ki; bunların devlet yolu mevcut 
değildir; bu itibarla da devlet yollarına ayrılan 
tahsisten istifade etmemektedirler. Onun için 
bu gibi illere yapılacak yardımın birinci plân
da tutulması ve bunlara bir rüçhaniyet tanın
ması şarttır. 

Üçüncü nokta olarak sayın Bakandan şunu 
rica edeceğim : Mahrumiyet bölgesindeki ekser 
illerin fakir bir bütçeye sahip oldukları malûm
dur. Seçim bölgem olan Siird'de üç kaza bir tek 
köprü ile merkeze bağlanabilir. Bu köprü sa
man köprüsüdür, âzami 80 - 90 bin liraya ya
pılabilir. Vilâyet bütçesinden bunu karşılamaya 
imkân olmadığından senelerden beri yapılama
maktadır. Bu köprünün bir an önce yapılması 
için şart ojan, Bakanlığın yardımını -bilhassa 
arz ve rica etmekteyim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
'BAŞKAN — Ali Rıza Sağlar! 
BAKÎ ERDEN (Siird) — Usul hakkında. 
Muhterem arkadaşlarım, her bakanlığın 

bütçesi üzerinde söz söylemeyi, arzu izhar et
meyi, Hükümetimize direktif vermeyi hepimiz 
temenni ediyoruz. Yalnız, hesap ettim henüz 
görüşülmesi yapılmamış olan yedi bakanlık ve 
bir o kadar da munzam bütçe vardır. Zamanı
mız ise gayet dardır. Bölümleri sıra ile ve mü-
zakeresiz reye koysak .belki ancak bu zamana 
sığdırabileceğiz. Binaenaleyh arkadaşlarımın bu 
hususta fedakârlık etmelerini ve deftleşmeleri-
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ni önümüzdeki müsait günde yapmalarını rica, 
ediyorum. Hepinizin fikirlerinize tercüman ol
duğumu zannediyorum, cümlenizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Daha konuşmak için ismini 
yazdırmış beş arkadaşımız vardır, fakat kifa
yeti müzakere takriri de verilmiştir. Şimdi tak
rirleri okutuyorum. Z 

Yüksek Başkanlığa 
Bölüm üzerindeki arkadaşların ve bakanın 

izahatından lüzumu kadar tenevvür ettik. Mü
zakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Bekir Oynaganlı 

Yüksek Başkanlığa 
Bölüm hakkındaki müzakerelerin kifayeti

nin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

BAŞKAN — önergeleri dikkate alanlar 
lütfen işaret buyursunlar.. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

781 n'ci bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. ' hini-' 
782 Teknik hizmetler geçici görev 

yolluğu 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

783 İl ve köy yolları- yapımı ve 
yapımına yardım (dağıtma ve ' 
harcama şekli Bakanlar Ku-
rulunca belirtilir) 25 000 000 

BAHA AKŞÎT (Denizli) — Muhterem arka
daşlar, uzun kanuşmalardan hepinizin sıkıldı
ğını bildiğim için kısa keseceğim: Biz 110 ar
kadaş memleket kalkınmasında büyük ehemmi
yeti bulunan ve bu memleketin istikbalini ken
disinden beklediğimiz koy yollan için bu fasla 
konmuş olan 25 milyon liranın 5 milyon daha 
artırılarak 30 milyona iblâğını teklif ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, takdir buyurursunuz ki; 
Hükümetimiz iş başına geçtiği günden beri köy 
yollarına-büyük ehemmiyet vermiş ve hakiki 
refahını memleket nüfusunun yüzde 85 ini teş
kil eden köylünün kalkınması ile ancak teessüs 
edebileceğine inanmıştır. Bunun uzun boylu iza-
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hma lüzum olmadığına kaniim.. Hepinizin bu
nun ehemmiyetini takdir edeceğinizden eminim. 
Biz nasıl olsa bu yolların yapılmasını .karan 
altına almış bulunuyoruz. 5 milyon daha ilâve 
etmek nuretiyle kaniim ki, bir an evvel yapıl
ması mesafe ve müddeti kısaltmış olacaktır. 
İkimi, yüksek tasvibinize yeni bir neticenin sağ
lanması için sunuyoruz. . 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Artık benim huyumu, suyumu siz anladınız. 
Ben de sizin huyunuzu anladım. (Gülüşmeler). 
Onun için bundan sonra evvel Allah su gibi 
akar gideriz. 

Şimdi bu köy yolları meselesinde ilâvesi is-
tenilon beş milyon bir şey değildir; 25 milyo
nun yerine 30 milyonu da vereceğinizi biliyo
rum. 'Ben sizin ibu husustaki tezahüratınıza te
şekkür etmek için kürsüye çıktım. Ancak be
nim bu noktadaki düşüncem şudur: 

Biz köy yollarını makine ile yapmıyalmı. 
Köyleri birbirine raptetmek için makine falan 
g'ötürmiyelim. Bu 30 milyonu, köylüyü çalış
tırarak kendisine verelim. (Öyle yapıyoruz ses
leri). 

'Bir Arnavut kaldırımı vardır; Romalılar 
zamanından kalma bir yol sistemidir; yağmur
dan bozulmaz. Şimdi bir fikrim var. Sayın Ba
kandan rica ediyorum: Köy yollarını, vilâyet 
yolları veya Devlet yolları sisteminde yapma
sınlar, buna daha başka coğrafi vaziyetimize 
göre bir sistem bulsunlar. Vatandaşlar kış, yaz, 
yağmurda, çamurda, köyden köye gidip gele
bilsinler. Eğer eskiden köylerin yaptıkları gi
bi bir tesviyei turabiye yapıp üzerine de bir, iki 
taş atacaklarsa bu olmaz. Bir, ' iki sene sonra 
köyler yine birbirlerine yağmurda, çamurda gi
demez olurlar. Bir Fransız'a arslan nedir diye 
sormuşlar, o da Kamusu açmış, okumuş, sonra 
arslanı, şöyledir, .'böyledir diye tarif etmiş. Bir 
Alman'a da aynı suali sormuşlar, arslan nedir 
demişler . . . 
'. 'BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 

AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 
Bir dakika efendim. 

; Alman da hayvanat bahçesine .gitmiş. Fakat 
İngiliz arslanı tarif için Afrika'ya gitmiş. Bi
zim . mühendisler de; köy yollarını anlamak için 
köylere gitmelidirler. 

,BAŞKAN r— Bir önerge vardır, ontı okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Karayolları Bütçesi Yatırımlar-kısmının 783 

ııcü bölümündeki il ve köy yollan yapımına ay
rılan 25 000 000 liranın 30 000 000 liraya çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz : 

Denizli Ankara 
Baha Akşit Hamdi Bulgurlu 

Ankara Denizli 
Fuad Seyhun Ali Çobanoğlu 

Ankara Ankara 
Abdullah Gcdikoğlu Salâhattin Benli 

Yozgad Aydın 
Hâşim Tatlıoğlu Baki ökdem 

Denizli Bilecik 
Eyüp Şahin îsmail Aşkın 

Sivas . Erzurum 
İbrahim Duygun. Memiş Yazıcı 

Tokad Kütahya . 
Ahmet Gürkan Ahmet Kavuncu 

Afyon Karahisar Kütahya 
Avni Tan Remzi Koçak 

Bilecik Çankırı 
K. Mehmet Kurkut Kâzım Arar 

Çankırı Kars 
Kemal Atakurt Abbas Çetin 

Denizli Denizli 
Fikret Başaran Fikret Karabudak 

Sivas Sivas 
Bahaettin Taner Şevki Ecevit 

Kayseri Bolu 
İbrahim Kirazoğlu Mithat Dayıoğlu 

Çanakkale Malatya 
Süreyya Endik Mehmet Kulu 

Trabzon Sinob 
Reşit Tarakçıoğlu Muhtar Acar 

Kayseri Trabzon 
îsmail Berkok Naci Altuğ 

Trabzon Seyhan 
Hamdi Orhan Salim Serçe 

Zonguldak Tokad 
Ali Rıza încealemdaroğlu Sıtkı Atanç 

Konya Tunceli 
Abdi Çilingir ' Hıdır Aydın 

Kayseri Balıkesir 
Emin Develi oğlu Ali Fahri İşeri 

Kayseri Kütahya 
Yusuf Ziya Turgut Yusuf Aysal 

Yozgad Ankara 
Fuat Nizamoğln Ömer Bilen 
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Niğde 
Hadi Arıbaş 

Niğde 
Fahri Köşkeröğlu 

Kocaeli 
Hüsnü Türkand 

Kocaeli 
S. Kalemcipğlıı 

Sivas 
Nâzım Ağacıkoğlu 

Maraş 
>Mazhar özsoy 

Tunceli 
H. Remzi Kulu 

Erzurum 
Enver Karan 

Eskişehir 
Ekrem Baysal 

Afyon Karahisar 
Salih Torfİlli. 

Erzurum 
Sabrı Erduman 

S. Salim Burçak 
İçel 

Şahap Tol 
Aydın 

Cevat- Ülkü 
îsparta 

Sait Bilgiç 
• -ürfa;:'" 

Feridun Ayalp 
Çorum 

Hüseyin Orbkcıoğlu 
îsparta 

İrfan Aksu 

Halis Öztürk 
Gaziantep ' 

Cevdet San 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 
Koıiya 

ümran Nazif Yiğiter 
Ankara 

Cevdet Soydan. 
Edirne 

Cemal Köprülü 
Burdur 

Mehmet özbey 
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Zonguldak 

Rıfat Sivişoğlu 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
Kocaeli 

Yeredoğ Kişioğlu 
•Konya 

.M^Ali'ülgen 
>.Maraş, 

A;tjd> l̂ah; Aytemiz 
Afyon; Karahisar 

.Süleyman, Kerimin 
Giimüşane 

1,A.;tK.':.Varınca 
Çorum 

A, Başılbüyük 
Afyon Karahisar 
Abdullah Güler 

Erzurum 
Mustafa Zeren 

Tekirdağ 
Şevket Mocan 

Ankara 
,0. Talât ."Ötekin 

Giresun 
Hamdi Bpzbağ 

Giresun 
Ali Naci Duyduk 

Çorum 
Hasan Âli Vural 
"' .Muş 
Jrlamdi Dayı 

îsparta 
T. Tola 
Burdur 

Mehmet; Erkazancı 
Denizli 

Refpt Tavaslıoğlu 
sürd.. 

, ŞefikİTürkdoğau 
Bingöl ' 

Feridun Mkri Düşünsel 
İMuş 

Ferit' Kılıçlar 
Sivas 

Ercüment Damalı 
Çorum 

Sedat Barı 
Erzincan 

Nahid •Pekcan 
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Bolu 

Kâmil Kozak 
Denizli 

Mustafa Gülcügil 
Kütahya 

îhsan Şerif özgen 
Konya 

Ali Rıza Ercan 
Çorum 

Şevki Gürses 
Edirne 

Ariz Altmalmaz. 
';' 'Rize 

Mehmet Fahri Mete 
tstanbuT 

Hüinü Yaman 

JMCugla 
Nâtık Poyrazoğhı 

Sivas 
Nurettin Ertürk 

Konya 
Tarık Kozbek 

izmir 
Abidin Tekön 

Van 
îzzet Akın 
Kırklareli 

Fikret FiHz 
Bursa 

Mithat San 

(2 imza. •okımamamıştır). 

BALKAN —' Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI KEMAL ZE Y-

TÎNOĞLB (Eskişehir) —- Muhterem arkadaşlar, 
il ve köy yollan yardım '-tahsisatının "25 milyon
dan, baş milyon ilâvesiyle 30 milyona çıkarılması 
-hususundaki Önergeniz karşısında heyecan duy
mamaya imkân yoktur. Derhal arzedeyjm ki, bu 
'hoyecariimız" Yüksek Meclisin yol dâvasına ver
diği kıymet ve ehemmiyetten ileri gelmektedir. 
(Alloşlar). 

Benim muhterem heyetinizden istirhamım 
şudur: İkazlarınızdan ve işaretleririizden ilham 
alan Hükümetiniz, bu önergeyi komisyonda bir 
defa müzakere etmek ve neticeyi yine sizlerin 
emirlerimize uygun bir şekilde huzurunuza tek
rar getirmek üzere komisyona tevdi Duyurul
masına müsaadelerinizi istemektedir. ' 

BAŞKAN — Esasen okunan ve tasvibinize 
iktiran eden önergelerin heyeti umumiyesi ko
misyonun tetkikmdan geçtikten sonra heyetini
ze arzolunur. önergelerin dikkate alınması be
bem ahal kabulü mânasını ifade etmez. 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Efendim yirmi beş milyon lira tahsisatın otuz 
milyon liraya çıkarılması hakkında verilmiş 
olan önergeye karşı Zeytinoğlü. .arkadaşımız, bu 
işin komisyonda bir neticeye bağlanacağını ifa
de buyurdular. 'Hakları vardır; bu, teknik bir 

•iştir. 
Fakat biz biraz şüphe içindeyiz. Kendileri 

bize sarih olarak ifade buyursunlar. Eğer ,Ba-
yıhdn'lılf BhkanV'bu beş milyon lirayı sarfede-
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miyeceklerini söylerlerse, ben aksi kanaatteyim. I 
Bugün köylüler ellerinde kazma kürek .bekli
yorlar. Bizim köprülerimizi yapın, biz; çalışma
ya hazırız, diyorlar. Orta Anadolu köy yolları 
için, değil otuz milyon, elli milyon lira tahsis 
etseniz, köylü sizinle beraberdir, emeğini sizin
le birleştirecektir. (Yalnız Orta Anadolu mu? 
sesleri) .Ben en çok bildiğim mmtaka olduğu 
için misali oradan aldım. Bakanlığın bu işi na
zara almasını bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — önergenin okunması neticede 
reylerinize müracaatı tazammun eder. Oylama 
sırasında söz verilmiyeceği içtüzük icabmdan-
dır. Yalnız usul hakkında Ahmet Kemal Varın
ca söz istedi. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) I 
--Vazgeçtim: 

BAŞKAN — önerge, bu bölümün 30 milyon 
liraya iblâğını tazammun etmektedir. Önergeyi 
dikkatinize arzediyorum: Kabul buyuranlar lüt
fen ayağa kalksınlar.. Etmiyenler.. Lütfen aya
ğa kalksınlar. Önerge dikkate alınmıştır. (Al
kışlar) Bölümü, komisyona veriyoruz. 

Bu bölüm madde ile ilgili olduğundan Kara
yolları bütçesinin mütebaki kısmını şimdi mü
zakere edemiyeeeğiz. Talik ediyoruz. 

C — Ekonomi ve 'Ticaret Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Söz alan arkadaşları okuyorum : 
Kâzım. Arar, Hüseyin Balık, Yusuf Aysal, 

Şükrü Kerimzade, Sâbri Erduman, Muammer 
Alakant, Mümtaz Kavalcıoglu, Mecdet Alkm, 
Ali Ocak, Ali Fahri İşeri, Ali Çobanoğlu, Ce
mal Kıpçak, Mecit Bumin, Ferid Melen ve Meh
met Yılmaz. 

Söz, C. H. Partisi Meclis Grupu adına Cahid 
Zamangirindir. 

CAHÎD ZAMANGİL (Trabzon) — O. H. 
Partisi Meclis Grupu adına Hükümetin iktisadi 
politikasını tahlil ve tenkid şerefini mesuliyet 
duygusiyle birlikte taşımaktayım. 

Bu duygunun bana ilham ettiği şey iyiye 
iyi, kötüye kötü demekten ibarettir.-

Bütçenin tümü üzerinde görüştüğümüz sı
rada Hükümetin programlı ve yerine göre plân
lı çalışıp çalışmadığı mevzuu üzerinde sık sık { 
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durmuşuzdur. Bu mevzu üzerinde dururken her 
şeyden önoc arzetmek isterim ki, plân mevzuu 
üzerinde konuşanlar Türkiye'nin hususi şart
larını göz önünde bulundurmak mecburiyetin
dedir. Biz Hükümetten bâzı şeyler isterken 
Türkiye'mizde iktisadi . şartlar muvacehesinde 
nelerin yapılabilir, ve nelerin yapılamaz oldu
ğunu göz önünde. bulunduruyoruz. 

Esasa girerken şu mevzua bir suretle ya
pışmış bulunan bir iki parazit unsuru peşinen 
izale etmek istiyorum. Ne zaman plân mevzuu 
üzerinde tevekkuf edilse Hükümet mahfillerin
den şu yolda bir cevap alınmıştır : (totaliter 
plân istemiyoruz!) 

Muhterem arkadaşlar bu, gayet tabiîdir. Bu 
meseleyi bir defaya mahsus olmak üzere halle
dip geçmek yerinde olur. Biz plân mevzuundan 
bahsederken, Hükümetin kendi programında 
bahsettiği kadar bahsediyoruz. Binaenaleyh, bu 
noktada anlaşalım. Hükümet kendi programın
da plân meselesini ortaya koyduğu için nasıl 
totaliter olmamış ise, bu noktaya temas etti
ğimiz için biz de öylece tavsif edilemeyiz. 

Zannediyorum ki, bu mesele, üzerine bir da
ha avdet etmemek üzere, kapatılmış addoluna
bilir. O halde bizim istediğimiz nedir? Bizim 
istediğimiz, Hükümetin programı ile taahhüt et
tiğini yapmasından ibarettir. Programında aldı
ğı taahhüt şudur : 

«İktisadi eihazlanmamız için Devlet bütçe
sinden envastisman mahiyetinde ayrılacak tah
sisatlardan, memleketin tabiî şartları göz önün
de bulundurularak vücuda getirilecek bir plâna 
bağlıyacağız.» 

İşte arkadaşlar, bizim istediğimiz şe3r bunun 
yapılmasıdır. Bunun şimdiye kadar yapılmadı
ğı bir vakıadır. 

Hükümet iktidar olarak siyasi ömrünün or
tasında bulunmaktadır. (Soldan, «Sizce öyle, biz 
öyle telâkki etmiyoruz» sesleri) Bunu gayet 
tabiî olarak telâkki etmek lâzımdır. Arkadaşlar 
dört seneden sonrasını kimse bilemez, bu hal
kın bileceği şeydir. Aksini iddia etmek halka 
hürmetsizlik olur. 

BTŞKAN — Efendim, siz mevzuunuza de
vam buyurun, lütfen karşılıklı konuşmaya sebep 
olmayın. 

AVNİ TAN (Afyon Karahisar) — Efendim 
tahrik ediyor, 
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, ÇAHÎD ZAMANGİL (Devamla) — Potuoğ- I 

lu, rica ederim, • grupunuz beni dinliyor, ona 
ayak uydurun. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Potu-
oğlu size müdahale edecek bir kimse değildir. 

BAŞKAN — Rica ederim, konuşmayın efen
dim. 

CAHİD ZAMANGÎL (Devamla) — Bırak
mıyorlar ki bizi efendim. 

AZİZ URAS (Mardin) — (Potuoğlu'na hi
taben) İki yüz sene, iki yüz sene! (Soldan gü
rültüler) 

BAŞKAN — Aziz Uras Bey, rica ederim, bu 
türlü müzakere olmaz. 

. AZİZ URAS (Mardin) — Bunu Potuoğlu'
na söylesenize. 

BAŞKAN — Söyledim efendim. 
Buyurun Cahid Bey, devam ediniz. 
ÇAHÎD ZAMANGÎL (Devamla) .— Hükü

met programında bahsi geçen plânın yapılmamış 
olduğunu tesbit -emekle bu bahsi burada kesi
yorum. 

Geçen sene bu bahse temas edildiği zaman 
Sayın Maliye Bakanı bakanlıkların teker teker 
bâzı plânlar yapmakta olduklarını ifade etmiş
lerdi. Filvaki bu yıl Bütçe Komisyonunda ko
nuştuğumuz sırada her Bakantığn bilhassa ik
tisadi bakanlıkların bu nevi bâzı plân ve prog
ramları olduğu bize ifade edilmiştir. Bu mün
ferit, kısmi plânlar Hükümet prağramında 
bahsedilen umumi plânlar olmamakla beraber, 
bunların da kendilerine göre bir değeri oldu
ğu ve bunlardan da bahsetmenin yerinde olaca
ğı şüphesizdir. 

Bu nevi Bakanlık plânları bahis mevzuu 
olduğu vakit tatbikat göstermektedir ki ; başlıca 
iki tehlikeye mâruz bulunmaktadırlar. Birincisi 
eskiden beri şikâyetlerin mevzuudur ve bu yal
nız bizini memleketimize mahsus değildir. Bir 
Bakan tarafından hangi partiye mensup olursa 
olsun yapılmış olan bir plânın onu istihlâf 
ederi Bakan tarafından muhafaza edilip edil-
miyeceği ; düşündürücü bir noktadır. Demek 
oluyor ki; bir istikrar noksanı bu gibi plânlar için 
bir tehlike teşkil etmektedir. Diğer taraftan 
mahallî siyasi tazyikler de; temenniler de bu ne
vi plânların mâruz kaldığı tehlikelerdendir. 
Binaenaleyh bu yoldaki plânların, mevcudiyetin
den bahsedilmiş olan plânların, istikrar unsuru' | 
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kazanması, mahallî tazyiklerin tesirinden kur
tulması, Hükümetin malı olması, daha ziyade 
milletin malı olması için bir yol aramak lâzım
dır. Bunun çaresi esasen yok değildir. Demok
ratik memleketler bu meseleler üzerinde yolları
nı bulmuşlardır. Bu yol; bu gibi plânların âm
me efkârına maledilrnesinden ibarettir. 

Bir misal olarak, az evvel bahsi geçmiş olan. 
9 yıllık yol programına temas edebiliriz. Bu plâ
nın Bütee Komisyonundaki görüşmeleri esnasın
da Bakan tarafından değiştirilmiş olduğu ifade 
edildi. Çünkü kendi ııoktai nazarlarına göre 
memleket ihtiyaçları bakımından uygunsuz nok
taları vardı. Bunların hepsi mümkündür. Bir 
diğer Bakan için de aynı mülâhaza varit olabilir. 
Eğer bunları umumi efkâr önüne dökmek müm
kün olursa o zaman bu mesele münakaşa edilir. 
Demokrasi halk efkârının hakemliğine istinat 

etmektedir. 
Binaenaleyh plân mevzuunda mademki Ba

kanlıkların bu yolda çalışmalarının mevcut ol
duğu söylenmiştir, o halde temennimiz şudur: 
Bakanlıklara veya muayyen işlere ait olmak üzere 
her ne plânı mevcut ise, bunlar halk efkârına 
mal edilsin. Bu yapılmadığı takdirde kapalı ka
lan plânları mevcut farzetmekte mazuruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet programı
nı ele alarak, icraatını gözden geçirmek suretiyle 
giriştiğim bu tahlil esnasında şimdi de hususi te
şebbüs ve onunla ilgili olarak Devlet sanayiinin 
devri mevzuu üzerinde duracağım. 

Hatırlıyacağmız veçhile Hükümetin programı 
bu bahisle şu iki mihver etrafında dönmektedir. 

Birincisi; hususi teşebbüsün geliştirilmesi, 
ona fiilî ve hukuki emniyet sağlanması, 

İkincisi, muayyen ölçülere göre Devlet sana
yinin hususi teşebbüse devri. 

Hususi teşebbüse hukuki emniyet vermek nok
tasındaki Hükümet taahhüdüne tekabül eden me
tinler hakkında henüz kâfi derecede malûmat sa-, 
hibi değiliz. Bunlar önümüze geldiği zaman bizim 
tarafımızdan da ilgi ile tetkik edilecek mevzular
dır. 

Arkadaşlarım, hususi teşebbüs sahasında bi
risi Halk Partisi Hükümetlerine diğeri D. P. 
Hükümetine ait olmak üzere iki müspet eser 
son yılların karakteristik başarısını teşkil etmek
tedir. Bunlardan birincisi; Sanayi Kalkınma 
Bankasıdır. Günaltay Hükümeti sırasında, ku-, 
rulmuş olan bu banka Demokrat Parti Hükümet-
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leri tarafından da benimsenmiş, desteklenmiştir. I 
Bugün hususi teşebbüsün hakikaten susamış oldu
ğu sınai kırediyi tevzi eden bu banka kudretli I 
ve liyakatli bir müessese haline gelmiş bulunu
yor. Sayın Maliye Bakanı vermiş olduğu izahata 
göre; bu müessesenin tevzi ettiği kredi 165 mil
yon liralık bir istihsal hareketini temsil etmek
tedir. I 

Menderes Hükümetince hazırlanarak geçen 
yıl Meclisçe kabul edilmiş olan Yabancı Serma
yeyi Teşvik Kanunu da mütalâmca son zamanlar
da gördüğümüz iki güzel eserin bir diğeridir. 
Ümit ediyorum ki; Sayın Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı bu, hususta bizi memnun edici malûmat 
vereceklerdir. Bu memnuniyet yalnız sizlere 
ait değildir. Diğer arkadaşlarınız tarafından 
da paylaşılacaktır. Bu hususta yapılması ica-
!beden bir şey vardır. Yabancı sermayenin mem
lekete girişi meselesinde Meclis ve diğer taraf
tan ilgili mahfiller kâfi derecede malûmattar 
değildir. Bildiğiniz gibi bu hususta. Hükümet 
kararlar ittihaz eder. Bir yabancı sermayenin 
memlekete gelmesi nihai surette Hükümetin ka
rarı ile mümkündür. Bu kararnameler neşre
dilen .kararnamelerden değildir. Halbuki bir 
yabancı sermayeyi hariçten memlekete getire
cek olan kimse ona mümasil olarak şimdiye ka
dar nelerin gelmiş olduğunu veya nelerin gel
mek üzere bulunduğunu elbette ki bilmek ister. 
Bu bakımdan bu kararnamelerin neşredilmesi 
yahut Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafın
dan bunların bir özetini ihtiva eden tebliğlerin 
yayılması bu kanunun, tatbiki için faydalı olur. 

Yabamcı sermaye mevzuuna temas etmişken 
'bir de yabancı memleketlerdeki diğer sermaye ı 
mevzuuna temas edeceğim. Bu mevzu geçen 
Nisan ayında bir kararname ile ele alınmıştır. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Ba
kanlığının müşterek kararlarına göre, yabancı 
memleketlerde bulunan ve memlekete getiril
mesi mecburi olmiyan sermayenin ithal edile-
'bilmesi için birtakım kolaylıklar göstermekte
dir. Bu kolaylık başlıca şu noktadadır: Geti
rilmesi mecburi olmiyan bu Türk vatandaşları
nın yabancı memleketteki sermayesinin memle
kete girebilmesi için. bunlardan «menşe tevsiki 
aranmiyacaktır.» Arkadaşlar bu, hakikaten çok 
mühim bir maddedir. Menşe tevsiki aramamak 
demek,, bunların her halde memlekete gelmesi 
için üzerinde fazla tevakkuf edilmiyeceğini ifa- | 
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de etmektir. Bu, geniş İbir müsaadedir. Bü 
mervzua girdikten sonra geniş bir müsaadenin,^ 
verilmesi tabiîdir. Üzerinde duracağım nokta 
Ibaş'ka bir cihettir. Bu kararname çıktıktan 
sonra tatbikatı takip ettim. Biliyorsunuz ya-
ibancı memleketlerdeki sermaye, epey zaman 
memleketimizin zihnini meşgul etmiş, bir mese
ledir. İşte kararname bu mesele üzerine bas
mıştır. Fakat netice şundan ibarettir : Verilen 
izin adedi 16, temsil ettiği miktar 6 milyon Türk 
lirası. Ondan sonra memlekete girebilen yani 4 
aylık müddet içinde 'bunun tahakkuk edeni 
ise 60 - 70 bin liradan ibarettir. Bu kararna
me tam mânasiyle muvaffakiyctsizliğc uğramış 
demektir. Bu gibi tecrübeler başka memleket
lerde de yapılmıştır. Sık sık tekrar edilmiyeh 
bu muamelelerde fevkalâde» müteyakkız olmak, 
no gibi tedbirler icabediyorsa onları birlikte al-
makc lâzımdır. İlk yaptığımız tecrübede mu
vaffakiyet ekle edilememiştir. Bunun sebebi 
iso ilgili bakanlıklarca- bu tedbirlerin lâyıkiyle 
takdir edilememesidir. Hariçten getirilecek ser
maye, kararnameye göre, şu inallar mukabilin
de memlekete girecektir : Hububat, yün, kâğıt, 
jüt, çuval. Anlaşılıyor ki bu maddeler bizim 
resmî kurumuzdan fazla bir menfaat temin et
mediği için sermaye gelmemiştir. Bu bir para 
meselesidir; üzerinde durmıyacağım. Yalnız 
yabancı memleketlerdeki sermaye mevzuunda 
hafifliklo bir adım atılarak muvaf f akiyetsizliğe 
uğramış olmamızı teessüfle kaydederim. 

Muhterem arkadaşlar; yine hususi teşebbüs 
mevzuunun devamı olarak Hükümet progra
mında, bü müessesenin gelişmesi için Devlet 
sanayiinin muayyen ölçüler dâhilinde hususi te
şebbüse devri bir esas olarak kabul edilmiş ve 
programda bu cihet «temel görüşümüz» diye va
sıflandırılmıştır. Programın bu husustaki mad
desine'nazaran Hükümet hangi şartlarla, hangi 
müesseselerin hangi sıra dâhilinde devredileceği
ni bir plânla tesbit edecekti. 

Arkadaşlarım; iki seneye yakın bir zaman
dan beri bu plân dahi yapılmamıştır. Ö zaman
lar İşletmeler Bakanı olan sayın Muhlis Ete 
7 Temmuz 1950 tarihinde vaziyeti şöyle ifade 
etmişlerdi : «Devir şartlarını tesbit etmek üzere 
mütehassıslardan mürekkep bir komite kurduk. 
İş, tetkik edildikten sonra keyfiyet bakanlığa 
bildirilecektir.» Bundan bir yıl önce yani 29 
Ocak 1951 tarihinde Bütçe Komisyonunda, yi-
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nfivİşletmeleı:, Bakanı . olarak sayın Bakan, de- I 
vir esaslarınınrtesbit edildiğini: ve Hükümete 
arz: ,;.ve-teklif .olunduğunu; bildirmişti; : 

I>enıek oluyor.İri,* geçen sene bu vakit, yani 
Şubat .ayında, ilgili bakanlık altı. ay < zarfında 
hazırlamış olduğu programı Hükümete sunduğu 
halde bu program = bir seneden beri Hükümette 
beklemektedir. Bu mevzu üzerinde Hükümetin 
kararsızlık içinde, .bulunduğu bilinmektedir, Ni
tekim, biı* taraftan böyle bir- plân. hazırlanmakta 
iken> öteki taraftan; kibrit fabrikasını Hükümet 
karariyle hususi teşebbüse devretmek yoluna 
girilmiştir; Bu teklifi getirmiş obuası Hüküme
tin bu konuda lıenüz' belirli fikirlere sahip bu
lunmadığını ve kararsız durumda olduğunu gös-
term ektedir. 

devri bahis mevzuu olacak şeylere dikkat 
edilirse; bunların ı bir kısmı beheuıahalf Hüküme-; 
tin elinde; kalması lâzımgelmiyen Kütahya Ke-
ramik,v,e Sivasi Tuğla fabrikası gibi ufak mü
esseselerden ', sonra bir de Sivas çimento fabri
kası, ve büyük mensucat sanayii gibi müessese
ler olduğu anlaşılıyor. 

Arkadaşlar, bu kadar büyük müesseseler ve 
henüz, bilmediklerimiz hesaba dâhil olursa, tak
dir buyurursunuz ki bunla? bugünkü halde hu-
susi teşebbüsün istitaati; dışına çıkmaktadır. 
Başka'mahzurla? ve müşküller de mevcuttur. 
Bu politikanın tamamiyle tahakkuk ettirilmesi 
için, zararlı, olanların Hükümet elinde kalması 
ve kâr getirenlerin devir edilmesi lâzımdır ki 
buna bugünlîü Hükümetin de rıza göstermiyece-
ğine ben de eminim. Bu bahsin bizce hulâsası 
şudur: Hükümet; iktisadi realitelerimizi zama
nında iyice ölçüp taramadan sarf edilmiş sözle
rin ağırlığı; altındadır: Mamafih biz Hükümeti^ 
tenkidlerimizin: tazyiki üe alelacele bir devir 
politikasına^ sevketmekten içtinap ederiz.' 

Muhterem .arkadaşlai', ayni programın istih- î 
sal yo? fiyat politikasına; •;taallûk eden kısmiyle J 
mevzuumuz daha canlı bir kısma girebilir. I 

Bu programa: nazaran Hükümet, «hayat pa
halılığını önlemek, maliyetleri dünya seviyesi
ne yaklaştırmak, istihsali, i hayat- pahalılığının 
ve yüksek maliyetlerin baskısından kurtarmak» 
amacını gütmektedir/ 

İstihsal ve fiyat politikasına ait tenkidlerimiz-
den öncej;bu'bahse; girmişken, zirai istihsal du
rumumuz^ hakkında bir kaç söz söylemeyi ye
rinde? görürüm :\ | 
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Mıthterem arkadaşlar, zirai istihsâl sahasın

da müspet vakıalar mevcuttur. Bunları; gorme-
mezliğe gelecek değilim; Hububat, pamuk ve şê  
ker pancarı gibi başlıca mahMlerimizde memnu
niyet verici bir gelişme olduğu cidden bir vakıa
dır. Bir çiftçi memleketinde zirai istihsalmge^ 
lişmesi, bütün ekonomi üzerinde süratle* tesir 
icra edecek müspet unsurlardır. Bu gelişmenin 
âmillerini tahlil etmek yerinde olur. Ben bu 
âmilleri tahlil ederken Ibelki bâzı arkadaşları
mın tahmini hilâfına, fakat büyük bir ekseri
yetin tahminine uygun olarak Hükümetin his
sesini ketmetmek niyetinde değilim. (Soldan 
bravo Oa'hid Bey seslen). Bu mevzuda politi
kacının nasıl konuşacağını bilmem, hudutlarını 
'kesfiremem. Bir iktisatçı için bir tek yol var
dır, tahlil yolu ile konuşmak... 

Arkadaşlar, ziraatte istihsal artışının âmil
leri arasında şunları gözden geçirebiliriz : Zi
rai kredi, tohum ıslah ve ihracat tedbirleri;, 
Bunlar, Hükümet tedbirlerine taallûk eden,-kir 
şunlardır; Binaenaleyh, bu hususta Hükaimete 
isabet eden hisse kendisinin hakkıdır. Bunun 
dışında ne gibi unsurlar vardır? 

Bu'günkü hali ile, ihracat yolu ile zirai ter 
ti'hsalimiz üzerinde tesir eden bir unsurun da 
harb konjonktürü olduğunu takdür edersiniz. 
Bir kısım mallarımız için hariçten fiyata bak
madan talepler vukubulduğundan, satışta bâ
zı kolaylıklar vardır. Diğer taraftan gelişme
miz için faydalı olan bir unsur da • Amerikan 
yardımıdır. 

Bu unsurlardan başka arkadaşları mm az ev
vel telâffuz ettikleri ve hayret etmiyeğinîzi tali-• 
•min' ettiğimi, hava şartlarını da kabul etmek la-! 

zımdır. Bunu neden söylediğimi izah ettiğim r 

zaman anlıyaoak ve belki bana hato' vereceksi
niz. 

Arkadaşlarım;: ziraat sahasında en medeni 
memleketlerin dâhi havanın tesirlerinden:kur-' 
tulduğu henüz ispat edilmiş'bir keyfiyet' değil^ 
dır. Olsa, olsa: bunları tahfif etmek iveya- geniş 
ölçüde izale etmek bahis mevzuudur. Menlleke-
tiıniz bakımından bu bahşiş bütüıi ıgülüşmeliDrî  
nize rağmen açıklamada fayda görüyorum/Eğer' 
neticede birleşebilirsek kendimi' bahtiyar adde
deceğim, (Soldan yorulma sesleri), 

Yorulmam, yorulmayı; ben kabul ^derini; \ 
'Mç merak 'etmeyin; 
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Arkadaşlarını biliyorsunuz k i ; makineleşme 

vadisinde henüz terâldriyatrmızın başındayız. 
Tohum tevzii, makineleşme gibi modern ziraat 
usulleri memleketimizde henüz yerleşmektedir. 
Dün Jbir, Ibuigfün iki, bu vaziyette hukmurken 
her şeyi 'Hükümet tedlbirieriyle izah etmek bâzı 
hakikatları unutmak olur.' Harij konjonktü
ründen 'müstefit isek, (bunun dalgalı bir unsur 
okluğunu unutmamak lâzımgellir. Bu Sileyhimi-
zc de dönelbilir. Amerikan yardımından 'bugün • 
müstefit isek de bunun1 lıer zaman devamı müm
kün değildir. Binaenaleyh biz kendi gayretle
rimizle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu gay-
retlerim'iziıı şu ison iki, üç senelik muhassalasmı 
aldığımız zaman her eşyi halledilmiş telâMri et
mek mümkün değildir. Bıugüıı (büyük nispette 
hu'buiba timiz vardır. Memleketimiz arka arka
ya kıtlık yıllrtrı görmüştür. Bundan sonra hiç 
hava şartları kötü olmaz, olursa icrayı tesir 
etmez dersek kendı'i kendimizi yanıltabiliriz. 
Huhuhatta ise •buna 'bilhassa dikkat elzemdir. 
Bu ihtimalleri nazarı itibara alırsanız Devlet 

: adamı için istihsalin artış faktörleri üzerinde 
teker, teker durmak, hangisine güvenmesi lâ-
zınııgeMiğini bilmek tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım; hububat dolayısiyle 
söylemeyi düşündüğüm nokta şundan ibarettir. 
Bu yıl ihracatta bulunacağız. îki sistem bahis 
mevzuudur. Birisi elimizde hububat bulunduğu 
müddetçe ihracat yapmak ve dövzini almak, muh
taç olduğumuz zamanda . da o dövizlerle itha
lât yapmak. 

İkinci sistem; memleketimizin hususiyetini dü
şünerek ihracatı geniş ölçüde yapmakla beraber 
Eylül başında hazır olmak üzere bir istok bulun
durmak. 

Memleketimizin elan ek teminatı bakımından 
bu," üzerinde durulması ve düşünülmesi lâzımge-
len bir noktadır. Bu bakımdan Hükümetin hangi 
esası takip etmekte olduğunu öğrenmek ve Eylül 
başlarına ne miktar buğday stoku ile girme niye
tinde bulunduğunu bilmek isteriz. 

Arkadaşlarım; «hayat pahalılığına önlemek, 
maliyetleri bu pahalılığın baskısından kurtar
mak» noktasındaki icraatta, şimdi ifade edeceğim 
misallere nazaran, birtakım, muvaffakiyetsizlik-
lerin bulunduğunu beyan etmek mecburiyetinde
yim. Bu hususta misallerini de arzetmek şartiyle 
Hükümetin icraatında anlaşılması bir türlü müm
kün olmıy an bir insicamsızlık bir muvazene nok-
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I sanlığı görülmektedir. Şu .vakıaları -zikretmek is

terim. istihsali yüksek maliyetlerin baskısından 
kurtaracağını kabul eden Hükümet kısa bir fa
sıla ile hem demiryolları tarifelerini arttırmış', 
hem de akar yakıtı vergilerle pahalılaştırmıştır. 
Bunlar istihsal üzerine müessir âmillerdir. Pro
gramında «inhisar maddeleri fiyatlarında indir
meler yapma imkânını arıyacağız» diyen Hükü
met, dediğinin tam tersini yapmış, tekel mamul
leri fiyatlarını büyük bir nispette artırmıştır. 
Yine • programında «Ziraat Bankasının sermaye
sini sözde değil hakikatta arttırmak» taahhüdünde 
bulunduktan sonra bu taahhüdün de tersini yapa
rak 1950 Bütçesine koyduğumuz yedi milyon lira
lık fevkalâde sermaye yardımını iki yıldan.beri 
bütçelerinden çıkarmıştır. 

Müstahsili korumak gibi güzel bir maksatla 
hareket ettiği zaman dahi Hükümet pamuk müs
tahsilim hakikatta tam bir piyasa' spelmlâsyönu-
na mâruz bırakmış ve bunun bedelini müsteh
like ödetmiştir. 

Köylünün sigarasına zam yapmamaya dikkat 
eden Hükümet; aynı köylünün kaput bezini, gaz 
yağını, mahkemedeki işelrini pahalılaştırmış ve 
sonunda tuzuna dahi el atmıştır. (Böyle birş'ey 
yok sesleri, onu geri aldı sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet cevap vere
cek, müdahale etmeyiniz. 

CAHİD ZAMANGÎL (Devamla) — Geçen 
. sene pamuk fiyatı başıboş, olarak. 7 liraya kadar 
çıktığı zamanda, piyasanın ..tenkid- ettiği speküla
tif durumu karşısında bilâkis burada bunun fazi
letlerinden bahsedilmiştir. Bugünkü vakıaları 
gözden, geçirirsek geçen yılki görüşümüzün teyi-

I dini bu hâdiselerde bulmak müminin olacaktır, 
Bu yılki vakıa şudur : Yine- fiyatlar beş li

raya kadar gelmiş ve daha çok yükseleceği 
ümidi ilo pamuk satıcıları ellerinden pamukla
rını çıkarmamışlardır. Bu sefer fiyatlar geriye 
dönmüştür. • [Bunda, ticaret hayatımızın maale
sef işleyişinin kusuru çoktur. 'Bununla beraber 
şunu da hatırlatmak lâzımdır ki tüccarlarımız 
geçen sene bu şekil spekülatif fiyat artışlarının 
Hükümet mahfillerinde övüldüklerini gördük
leri için bundan cesaret alarak daha yüksek fi
yat beklemişlerdir. -Alman netice şu olmuştur: 
Arkadaşlar, 1950 de 78 bin ton olan ihracatı
mıza mukabil 1951-de ihracatımız 57 bin tona 

j düşmüş yani 21 bin ton azalmıştır. Fiyatlar ha-

— im — 
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len geçen senekinoten daha farklı olarak, kâh 
Hükümetin beyanına göre, milletlerarası fiyat
ların üstüne çıkmakta, kâh milletlerarası fiya
tın altına inerek müstahsil mutazarrır olmakta
dır. îşte bu durum dolayısiyledir ki bugün Hü
kümet bir müdahale kararı almış bulunuyor. Ge
çen seneki 'aşırı serbestiden 12-ay sonra giri
şilen bu kesin müdahale bir-nevi uçlar ara-' 
sinda dolaşmak, dolaşmıya mahkûmiyet gibi bir 
şeydir. 

Bir miktar da fiyat seviyemize temas edece
ğim; bütçenin tümü üzerinde konuşulduğu za
man fikirlerimiz şu noktada takılmıştı : Ya
bancı'memleketlerde, hassaten Avrupa'da fiyat
lar yukarıya doğru gitmekte iken Türkiye'de 
fiyatlarımız nispî bir istikrar göstermiş ve hattâ 
aşağıya doğru gitmiştir. Hükümet gerekçesinin 
bunu ne ile izah ettiğini biliyorsunuz. Başka 
bir izahını da şu şekilde yapmak mümkündür : 
Arkadaşlarımız biliyorsunuz ki liberasyondan ön
ce piyasamız gayet tabiî olarak döviz kıtlıkları 
dolayısiyle kâfi derecede ithalât malına malik 
değildi. Bizim iç seviyemiz, dışarda fiyatlar 
yükselmekle beraber, kendimize has sebepler do
layısiyle yüksek bulunuyordu. Liberasyon dola
yısiyle geniş ölçüde yapılan ithalât üzerine ha
riçteki fiyatlar yükselmekte dahi bulunsa, mem
leketimize geldiği zaman kendi iç seviyemizin 
altında bulunuyor ve iç seviyemizi aşağıya doğru 
çekiyordu. Bundan başka tüccarımız henüz li
berasyon yoliyle ithalât imkânlarım öğrenme
miş, eski âdetleri unutmuştu. Geniş ölçüde ay
nı maddeler üzerine ithalât yapmış, piyasada 
yığılmıştır. Bu sebeple ithalât malları fiyatları 
Avrupa'da yukarıya doğru bulunduğu zaman 
bizde aşağıya doğru bir gidişte bulunmuştur.'Fa
kat bu, bittabi,, uzun müddet devam edecek bir 
kevfiyet değildir. Halen iç piyasa fiyatlarımız 
dünya fiyatlarına intibak etmektedir. 

Nispî bir istikrar havası içinde nihayetlenen 
gerekçenin boş bıraktığı kısmı ben şu şekilde 
tamamlıyabilirim : Ağustos ayından itibaren 
Türkiye'de fiyatlar yeni baştan yükselme sey
rini bulmuştur. Toptan fiyat endeksleri Ağus
tos ayında 446, Eylülde 460, Ekimde 472, Ka
sımda 484 ve Aralıkta 493. Yani Ağustostaki 
4.46 endeksi Aralık ayında 493 olmuştur, dört 
ayda 47 puvan bir artış görülmektedir. 

Bu art'şm sebepleri nelerdir? Bütçenin tümü 
üzerinde konuştuğum zaman Sayın Maliye Ba-
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kanı bunda mevsimlik bir artış manzarası gör
düklerini söylediler. Acaba bu artış yalnız mev
simlik bir artış olabilir mi? Bütçe Komisyonu bu 
mevzuu daha geniş ve daha çeşitli unsurlariylc 
mütalâa etmektedir. Bütçe Komisyonu müspet 
unsurlar yanında menfi unsurları da nazara 
alıyor, «1952 konjonktürü aynı miktar dâhilin
de olmamakla beraber bizde de Garbi Avrupa 
memleketlerinde müşahade olunan tesirlerinin 
hissedilmek ihtimali bulunabilir» diyor. Bende
niz, mevsimlik bir artış yerine, onun hududunu 
aşarak Bütçe Komisyonunun daha geniş, daha 
iktisadi olan mütalâasını şayanı kabul bulurum. 

İki tesir altında bulunmaktayız: Birisi bun
dan böyle ithalât yoliyle haricin artırıcı tesir
leri; ikincisi, iç âmillerimizdir ki, bu doğrudan 
doğruya Hükümetin fiyat politikası demektir. 
Hatırlıyacağmız veçhile, mütaaddit istihlâk 
maddeleri fiyatları, bâzı hizmetler tarifeleri ve 
bâzı vergiler son zamanlarda artırılmıştır. Kö
mür, pamuklu, tekel mamulleri, gaz, benzin, 
motorin, harçlar ve demiryolları tarifeleri. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar teker teker 
mütalâa olunursa hepsi yersiz, hepsi haksız 
denemez. Bu noktadaki tenkidimizin neye mas
ruf olduğunu bilhassa tasrih etmek isterim: 
Fiyatlar, tarifeler ve vergiler bir ekonominin 
donmuş unsurları değildi. Vergi bakımından 
Devletin zarureti olur, vatandaşa müracaat ede
ceği zaman olur. Fiyat bakmmdan ekonominin 
icapları olur. Devlet İktisadi Teşekküllerinin 
âmme müessesesi, âmme menfaatlerini koruyan 
müesseseler olduklarını daima müdrik olmakla 
beraber, nihayet bunlar da piyasayı takip eder
ler ve piyasayı ihmal edemezler. Vaziyet böyle 
olduğuna göre, fiyatlar teker teker tetkik 
edildiği takdirde bâzılarının yerinde olduğu
nu, bâzılarının yerinde olmadığını söylemek 
mümkün bulunduğu halde bizim bu fiyat poli
tikasında tenkid ettiğimiz şey ne olabilir? 

Muhterem arkadaşlar, biz şu iki noktayı ten
kid ediyoruz: Birincisi, birçok zamları bir arada 
yaptınız. 

BEKİR OYNAĞANLI (Afyon Karahisar) — 
Yeter be birader, bir saat oldu. •••'••-ı: 

CAHİD ZAMANGÎL (Kapıyı göstererek) — 
Zati âlinizin istirahati imkânı vardir. :; : 

Dünya konjonktürü yukarıya doğru iken bir
çok fiyat, tarife ve vergi artırmalarını kısa bir 
zamana sığdırmak hatadır. Ve bununl Jinazide, 
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misali mevcuttur. Bunlardan ibret dersi almak 
faydalıdır. Umumi surette ekonomimiz ve tah-
sisen istihsal ve geçim şartlarımız bir blok ha
lindeki zamlardan müteessir olacaktır. • 

ikincisi, köylünün geçim şartları bakımından 
kaput bezi ve gaz yağı .fiyatını artırmakta, -
Meclis kabul etmiş olsa da olmasa da - benim 
için mühim olan Hükümetin anlayış tarzıdır. 
Hükümetin kaput bezi, gaz yağıyıe beraber tuz 
ve arazi vergilerine. zam yapılmasını teklif et
miş olması hatadır. 

Muhterem arkadaşlar, dış ticaret hakkında 
söyliyeceklerim şundan ibarettir; dış ticaret po
litikamız 1948 ortalarından beri Milletlerarası 
tş Birliği ruhuna istinat etmektedir. Bu esasa 
dayanan Hükümet politikasını ana hatları ile 
tasvip ettiğimizi geçen yıl arzetmiştik, bu hu
susta bir değişildik yoktur. Şimdi neticeleri üze
rinde duracağım. 

Dış ticaretimizde ithalât '% 39 nispetinde 
artmış, ihracatımız ise ancak % 19 nisbetinde 
bir artış göstermiştir, ithalâtımızın |% 39 nis-
betindeki artışı memleketimiz için faydalı bul
maktayız. '% 60 nisbetinde yapılmış olan libe
rasyonun memleketimize iyi tesiri olacağına o 
zaman kaani bulunduğumuz gibi bugün tatbi
katta bunun faydalarının hâsıl olduğunu gör
mekten memnunuz. 

Geçen sene burada konuştuğumuz zaman 
% 60 nispetinin bizim tahammül hududumuzu 
teşkil ettiğini, bizim için ;% 75 nispetinin henüz 
varit olmadığını söylemiş ve Hükümete de bu 
yolda telkinde bulunmuştuk. Bu sene Bütçe 
Komisyonu Hükümetin % 60 esasında kalması 
yolunda yabancı memleketlerle olan temasların
da gösterdiği İsrarı yerinde bulmaktadır. Biz 
de bundan on iki ay evvel aynı tariki Hüküme
te gösterdiğimizden- dolayı zevk duyarız. 

ihracatımız, görülüyor ki, aynı nispette art-
mıyar, % ,19 nispetinde kalmaktadır. Bu nispe
te nazaran, acaba, başka memleket liberasyon
dan istifade ederken bizim ihracatımız o mem
leketlerin liberasyonundan istifade etmiyor 
mu? -Bu bahis tetkik edilmeye elbette değer. Bu
nun için ihracat maddelerimizin yabancı mem
leketlerde gördüğü liberasyonun ne olduğu
nu, yani hangi memleketler bizim ihracat mad
delerimize ne nispette kolaylık verdiğini bil
memiz lâzımdır. Bu hususta umumi efkâr ten
vir edilmemiştir. 
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Bu noktadaki ricamı teyit ediyorum : Bu

nun bir listesi umumi efkâra verilirse çok ye
rinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, ihracatımızın % 19 
nispetinde artmasının liberasyona taallûku me
selesini, listesi elimizde olmadığı için, bir hük
me bağlamadan geçiyorum. Şunu da ifade et
mek isterim ki; ihracatımızın, bünyesi itibariy
le, esasen bir liberasyondan süratle istifade et
mesi pek de beklenemez. Bizim ihracatımızın ge
niş ölçüde artması büny evi salâh meselesidir. 
Bu ise zamana mütevakkıftır. 

ihracatımızı tahlil edersek, şunu görürüz : 
Maden, bakliyat, tütün gibi kalemlerimizde ar-

. tış vardır. Buna mukabil alıştığımız maddeler
de eksilme ve duraklama görülüyor. Bunlar 
kuru meyvalar gurupudur. Pamuk ve yapağıda 
azabş görülmekte, canlı hayvan ve yağlı taneler 
gibi esaslı sayılan ihracat maddelerimizde bir du
raklama görülüyor. Bu sene bunun noksanını, 
madenler, hububat ve bakliyattan kısmen telâfi 
edebileceğiz. 

Büny evi salâhımıza intizaren bize yakın za
manlarda, ihracatımızı biraz genişletebilmek ba
kımından ümit verici maddelerimiz şunlardır: 
Maliyetleri müsait olmak ve milletlerarası fiyat
lara intibak suretiyle yağlı taneler, pamuk ve 
maden cevherleri, ihracatımızın bulunduğu bir 
nevi çıkmazdan kurtulabilmesi Jçin, yeni bâzı 
maddeler, aramak mecburiyetindeyiz. 

Bu noktadan petrol arama işine az ehemmiyet 
verilmiş olmasından dolayı teessür duymaktayım. 
Nispeten kısa bir zamanda dış hattâ iç ticareti
mizin bünyesinde en büyük değişikliği yapmaya 
namzet olan mevzuumuz petrol mevzuu olabilir. 
Petrol araması için konmuş olan ödeneklerin 
gittikçe azalmakta olması ve bu sene için 3,5 mil
yon gibi belki yirmi senede üç beş kuyu açtırma
ya imkân verecek olan bir, ödeneğe düşmüş olma
mız tahmin ederim pek çok arkadaşlarımız için 
üzücüdür. 

Dış ticaretimizin bir de ticaret muvazenesi 
bakımından mütalâası uygun olur. 

Muhterem arkadaşlarım, dış ticaretimiz 1951 
yılında 234 milyon ı*,çık göstermektedir. Avrupa 
Tediye Birliğindeki durum da şudur. Kredi ile 
alıp ödediğimiz kısımları tarhetmek suretiyle, 
aralık sonu itibariyle 150 milyon liralık kadar bir 
borç amuz vardır. 



l)Öviz durumumuza bakıldığı takdirde Merkez 
Bankasının bültenlerine nazaran Şubatın ilk haf
tasında açığımız 176 milyon liradır. Bu vaziyet 
karşısında geçenlerdeki bir konuşmamız esnasın
da bir arkadaşımızın ithalâtı tahdit etmek yolun
da1 bir telkinini işitmiştik. 

Muhterem arkadaşlar; bu rakamlar filhakika; 
düşündürücüdür. Bununla beraber; ithalâtı tah
dit etmek gibi sonuncu tedbirle işe başlamak caiz 
değildir. Bugünkü şartlarımız teyakkuzumuzu 

. davet etse dahi böyle bir tahdide gitmemizi icap 
ettirmemektedir, önümüzdeki yıl zarfında bu 
açıkları kapatacak unsurlar hububat ihracatı-
mızdır. Bunun dışında açık kapatacak unsur, 
takdir buyuracağınız veçhile Amerika'dan gör
mekte olduğumuz yardımdır. Bu noktayı be
lirtmekte hakikaten fayda mevcuttur. Memle
ketimiz gerek kendi kalkınması gerek müşterek 
demokrasi cephesinin müdafaası için hattâ bu
günkünden fazla ithalât yapmaya mecbur vazi
yettedir. Bunu karşılıyabilmek için ihracatımı
zın bünyevi salâh yolu ile artmasını beklemek-
mümkün değildir. Maden cevherleri hububattan 
hâsıl olacak fazla ile bunları bir miktar karşıla
mak imkânına malik bulunuyoruz. Bu kâfi de
ğildir. Amerika'dan görmekte olduğumuz, ha
kikatten müteşekkiri bulunduğumuz, yardımların 
azalması halinde ithalât mevzuu üzerinde. dur
mak mecburiyetinde olduğumuzu bizim ekono
mimizi, ve savunma gücümüzü düşünmek duru
munda olanlara hatırlatmaya mecburuz. Bina
enaleyh, bu mevzuda Hükümetten bugün için 
sadece gayet müteyakkız olmasını dileriz. Bir 
taraftan ithalâtımızın dış yardımlar seyrini, 
öte yandan ithalâtın gidişini teyakkuzla takip 
etmesi kâfidir. 

Muhterem, arkadaşlarım, başlarken arzetti-
ğim usule sadık kalarak 'kendi görüşümle iyi ve 
kötü olarak bildiğim, şeyleri huzurunuzda arzet-
tim. Hata, mümkün. F^kat samimiyet bakı
mından bu kürsüden vicdan huzuru ile ayrıl
maktayım. 

BAŞKAN — Mesai tarzının değiştirilmesi 
hakkında önergeler vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisin yarınki toplantı saatleri hakkında 

yeııi bir karar alınmadığından mesai saalcrinin 
aşağıdaki şekilde tesbiıtinin karar altına alınma-
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sini arz ve teklif ederim. 

Saat (10) dan (13) e, ;; • 
' (14) ten (19) a, 
(21) den sabaha kadar. 

Toftad Milletvekili 
Muzaffer öıml 

Yüksek Başkanlığa 
Meclisin yarınki toplantı saatleri hakkında 

yeni bir karar alınmadığına göre, eski mesai sa
atleri tatbik edilecek demektir. 

Son gün olması hasebiyle yarınki mesainin 
aşağıdaki şekilde tatbikini "arz ve teklif eylerim. 

Saat ( 9) dan (13) e, 
(14) ten (19) a, 
(20) den sabaha kadar. 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

BAŞKAN — Muzaffer önal arkadaşımızın 
takririni tekrar okutuyorum. 

(Muzaffer önal 'm takriri tekrar okundu). 
AVNÎ TAN (Afyon Karahisar) — Sabaha 

kadar kelimesinin yerine bir saat koyalım. 
BAŞKAN — Tahmin ediyoruz ki, bütçe gö

rüşmelerinin bitmesini nazarı itîbare alarak 7 -
7,30 gibi bir saat kaydetmektedirler. Sabaİı için 
birşcy yoktur. Son had için bir saat tâyin edilme
diğine göre, o saati tâyin edebiliriz. (Lüzum yok, 
reye reye sesleri). 

Muzaffer Ünal'ın önergesini dikkate alanlar... 
(Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim, arkadaşımızın teklifi şudur: Yarın 
saat 10 dan 13, 14 ten 19 a ve 21 denj sabaha ka
dar çalışılması. 

Bu önergeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlıği Bütçesine de
vam ediyoruz. 

Hüseyin Balık. 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) —Muhte

rem arkadaşlar; her bakanlık için tenkit yapmak, 
bunda yapıcı olmak ve bu kabil tenkidlerden ken
disini kurtarmak insan için kolay değildir. Ten-
kidlerin yapıcı olması lâzımdır. 

Şimdi; bir hafta içinde, daha evvel Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığının bilhassa tesbit ettiği bir 
husus vardı. İhtisas komisyonları arkadaşlarla be
raber çalıştım, burada verimli çalışmalar gör
düm. Bir yere gidiliyor, arkadaşlar oturuyorlar, 
su, iktisat, liman, toprak, karayolları, zirai plâs-



man meseleleri... Bütün vekâlet mümessillerini | 
ilgilendirecek şekilde ele alınarak orada bir neti
ceye varıyorlar. Bu, çok güzel bir usul oluyor. 
Bizim ötedenberi bütün konuşmalarımızda mev-
zuubahsedileh şey (affedersiniz bu sözü çok ko
nuştuk; fakat çok konuşmakla beraber gene üze
rinde duracağımız bir mesele vardır) plân me-
eslesidîr. Bunlar maden, dış ticaret, iç ticaret, 
sanayi işlerinin hepsini içine alan, ayrı 'ayrı ihti
sas meseleleridir. Bu meseleleri bir arada halelt-
mek için, •ötedenberi iddia ettiğimiz gibi, bir sa- ı 
nayi'kalkınma şûrasının kurulması lâzımdır. Bun
lar öyle meselelerdir ki, her biri bizi aylarca meş
gul edebilir. Bunlar ihtisas işleridir, tecrübe iş
leridir. ilmi işlerdir. On beş, an altı bakanın hem 
dış işleri içinde, hem iç işleri içnde meşgul bulu
nurlarken bu hususuları mütalâa etmesi ve bu 
vadide esaslı kararlar vermesi imkânını göremi
yorum. 

Aynı 'zamanda bu şûranın, kalkınma veya ih
tisas, teşkilâtının bütçeye bağlı olmasını, getire
cekleri tasarının merciinin Meclis Heyeti ol
masını istiyorum. Bu olmadığı takdirde bunların 
telifi şimdiki zamana göre, modern dünyaya göre 
ayarlanamaz. Gerek komisyonlarda ve gerek He-

4 yeti Umumi^ede ayrı ayrı tetkikler yapılacaktır. 
Şimdi arkadaşlar; gelecek, ihtisas bakımın

dan 10-20 tane tavsiyede bulunacaklardır. Bu-. 
r nun içinde ihtisas işi beraber midir, zamana uy

makta mıdır, Hükümet bunu nasıl karşılıyacak-
tır, bunlar nasıl olacaktır? Biz diyoruz ki bun
lar ihtisas komisyonlarından geçsin, ihtisas şû
rasından geçsin, Hükümet bunlara bir çare bul
sun, biz de bilelim bu işleri. 

Zirai kalkınmayı, sınai kalkınmayı toplu ola
rak, hangisi evvel hangisi daha sonra olacaktır, 
bilmiyoruz. Su işleri mi, toprak işleri mi, tohum 
ıslahı işi mi daha evvel gelecektir? Bunların 
hangi tesir ve hangi sebepler altında ele alına
caktır? İhtisas Komisyonu aylarca birlikte ve 
yerinde çalışarak hakikaten muvaffak oluyor
lar. - ;. ". ' •• 

Bakanlıklar, bu arada bilhassa . İktisat Ba
kanlığı Meclisin de tasvip edeceği bir şekilde 
bir program ve plânlaşma meselesi ile -karşımıza 
gelsinler. Bunu bilhassa rica ediyoruz. 

• Sözüm bundan ibarettir. 
BAŞKAN —- Yusuf Aysal arkadaşımız yeri

ni Muammer Alakant'a vermiştir, buyurun. j 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul

dak) —•Muhterem arkadaşlar; Hükümetin ta-
kibettiği muhtelif politikalar içerisinde, Hükü
metin istinat ettiği ekseriyet -milletvekillerinin; 
kanaatlerine taallûk eden, partinin programına, 
taallûk eden ve seçmenlerinin büyük ekseriye
tine istinat eden hususlar vardır ki bunlara ce
vap vermek, bizim iğin bir vazife olduğu kadar 
lüzumludur da. Ta ki Hükümet kendisine tev
cih edilen tenkidler yanında kendisinin istinat 
ettiği milletvekillerinin noktai nazarının ne ol
duğunu bilsin ve ta ki millet bir taraftan yapı
lan tenkidler karşısında, diğer taraftan tasvip 
edilen politikanın mahiyetinin ne olduğunu öğ
rensin ve ona göre hükmünü versin. 

Bütün ticaret politikası hakkındaki hususla
rı ayrı ayrı belirtmeye maalesef beş dakikalık 
vaktimiz imkân vermemektedir. Fakat gerek 
bütçenin umumi tenkidin, gerek şimdi burada 
Sayın Zamangil tarafından Halk Partisi namı
na yapılan tenkidlerin- bir mihverini şu husus 
teşkil etmektedir: Demokrat' Parti iktidarı ti
caret politikasında müstehliki ihmal etmiştir. 
Müstehlike hayatını güç şartlar içinde geçir
mektedir ve bütün dikkatini müstahsili himaye
ye atfetmektedir. Gerek'umumi bütçe tenkidin
de gerek şimdi Ticaret Bakanlığı tenkidinde 
Halk Partisi tarafından ileri sürülen iddianın 
karşısında asla hayret etmedik. Zaten kendile
rinden beklediğim tenkidlerinin mihveri bu ola
caktı. Sayın Zamangil 1939 senesiyle (1950 sene
si arasında Halk Partisinin tatbik ettiği bu po
litikanın başlıca tatbikatçılarından birisi olmuş
tur. Başka türlü bir ifadei kelâmda bulunmala
rını zaten beklemezdim. 

Arkadaşlar, 1939 da h'arb başladığı zaman, 
Halk Partisinin ticaret politikası, müstahsil o 
zamana kadar himaye edildiği halde, onu bir 
tarafa bırakmak, yalnız müstehliki himaye et
mek gayesine matuf olmuştu. Halbuki (ekono
mi politik) in lisanında müstehlik ne demektir? 
Çalışan herkes müstahsildir, memur da müstah
sildir. Bir fabrikatör bir mühendis ve o fabri
kanın kapıcısına kadar bunların hepsi müs
tahsildir, ancak kendi rantlariyle geçmen in
sanlar müstehliktir. 

Bugün memleketimizin yüzde sekseni zirai 
istihsalde bulunan bir memleket olduğuna göre, 
yalnız müstehliki düşunmek,daha ziyade müs
tahsilin felâketini mucip olmaz mı idi? Binaen-
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alcyİı bu :o uzunon senelik devrede gördüğü- I 
müz gibi, müstahsil kadar müstehliki de peri
şan ederdi. İşte o sakîm politikanın neticesidir 
ki' on sene içinde taşı toprağı altın haline gel
mesi mümkün olan ve şu son bir buçuk sene 
içinde köylü kadınlarımızın boğazında gördü-
lumüz altın halkaların beş on mislini görmek 
imkânı bulunan bir devrede memleket ıstırap
tan kurtulamadı. (Soldan bravo sesleri, alkış
lar). Kendilerinde daima şu zihniyet mevcuttu: 
«Yakında yani 1941, 1942 veya 1943 de, harb 
bitecek ve fiyatlar birden bire düşecek, şimdi 

' biz müstahsili yüksek fiyatlarla, toprak mah
sullerini satmaya alıştırırsak ondan sonra fiyat 
sukutu karşısında halleri perişan olacaktır.» 
diyorlardı. 

Kendilerine dedik ki; «Dünya iktisadi ta
rihine bakınız, büyük harblerden sonra toprak 
mahsulleri daima 8 sene, on sene gibi müddet
lerle kıymetlerini muhafaza etmişlerdir. îşte 
Napolyon harbleri, işte Birinci Cihan harbi. 
1918 de biten cihan harbinden sonra 1930 sene
sine kadar 12 sene toprak mahsulleri kıymetle
rini muhafaza etmiştir. Binaenaleyh bize tari
hin gösterdiği bu hakikatlar karşısında bu en
dişeyi terkediniz. Elimize bir fırsat geçmişken 
Türk Milleti bütün tarih boyunca bir kere hârb-
ten uzak kalmışken bu milletin biraz para sa
hibi olmasına, biraz altın sahibi olmasına fırsat 
veriniz!» 

Vaktim bitti mi acaba? 
BAŞKAN — îki dakikanız var. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 

— «Hayır, dediler arkadaşlar, müstahsilin re
faha kavuşması, altın sahibi olmasına müsaade 
etmiyeceğiz.» Bu memlekette kuru bakla hangi 
evde ne kadar kilo istihlâk edilir? Kuru bak
lanın satılmasına bile. müsaade etmediler. Çift
çilerin ambarla/rmda yıllarca durdu. «İhracına 
müsaade etmiyecekseniz Millî ıSavunma satmal-
sm» dediler. Ona da müsaade etmediler. Biz 
Halk Partisi ile olan prensip münakaşa ve mü
cadelelerimizde daima bu noktai nazarı mille
tin karşısında ileriye attık/ Dedik ki; «Halk 
Partisinin ticaret politikası elimize geçmiş olan 
bütün imkânlara rağmen sizi para, altın sahibi 
etmekten menetti. Demokrat Parti iktidara gel
diği zaman beynelmilel • fiyatlarla'." istihsal et
tiğimiz i'mallarij almteri ile, bâzu kuvvetiyle 
meydana gelen» mahsulleri lâyıkı veçhile değer- | 
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lendirmekte hisset göstermiyeceğiz.V Millet W 
kem oldu ve bu milletin hükmü şuradaki De
mokrat Partili ve buradaki Halk Partili arka
daşların nispetiyle ;taayyüh; ve tecelli etti arka
daşlar. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim, maa
lesef. . : 'njlj 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Sözlerimi bitirirken bir cümleyi ilâve edece
ğim : Vaktiyle Fransa'da 25 senelik bir devir
den sonra Fransa'dan uzaklaşmış olan bir ikti
dar ; Burbon iktidarı tekrar Fransa 'ya geldi
ği zaman yine eski fikirlerini ileri sürmekten 
geri kalmadı. Bunun üzerine zamanın bir ta
rihçisi dedi ki : «Burbonlar, ne eski bildiklerin
den bir şey unutmaya, ne de yeni bir şey öğ
renmeye muktedir değildirler.» İşte Halk Par
tisi zihniyeti de bu şekilde devam etmektedir. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Şükrü Kerimzade. 
ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlarım, bütçe konuşmalarının 
başlangıcından beri birçok arkadaşlarımız söz 
aldılar, konuştular ve bu konuşmaları esnasın
da da birçok isteklerde ve temennilerde bulun
dular. Bu temennilerin, isteklerim kısmı kül
lisini yerine getirebilmek, malî kudretimizin 
artmasiyle mümkün olabilirdi. Malî kudretin 
artabilmesi için de memleketimizin geniş mik
yasta iktisadi kalkınmaya ihtiyacı olduğu vâ-
restei izahtır. Büyük bir memnuniyetle ve 
İratta fahrü gururla görmekteyiz ki Hükümeti
miz bu yolda muvaffakiyetli, hattâ azametli 
denecek adımlar atmaktadır. Daha geçen sene 
115 bin tonu mütecaviz hububat ithal eden 
memleketimiz bir sene sonra yani bu sene 
800 bin ton ihracat yapmak imkânına ulaşmış
tır. 

Gene bunun yanı başında 2 - 3 sene zarfında 
pamuk istihsalimiz muazzam terakkiler igfrstere-
refc bu seın'e 160 bin tona baliğ olmuştur; Çok 
iyi takdir edersiniz ki, hububat istihsalâtmda-
ki artışın muhalefetin ve bir kısım muanzları>-
mızm söyledikleri ıgibi, sadece şeraiti havaiye 
ve şeraiti tabiîyeden ileri gelmesi mümkün de
ğildir. Hiçbir zaman Allah'ın kudretini,; şeraiti 
havaiye ve tabiîyenin birinci derecedeki rolünü 
inikâr edenlerden değiliz. Fakat (bunun yanı 
başında tedbirde kusur etmemenin de lâzımgel-
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diğini o derece de takdir eden bir iktidar ola- I 
rak çalışmaktayız. Hiç (biriniz, eski iktidar za
manında buraya gelen milletvekillerinin birçok
ları gibi, seçim bölgelerini tanımıyan, seçim 
mıritakalarıuı (bir defa hile görmiyen milletve
killeri değilsiniz; yurdun muhtelif bölgelerin
den; buraya gelmiş arkadaşlarsınız. Çok iyi bi
lirsiniz ki, köylüye makine, tohum, kredi veriniz 
ve hattâ ve hattâ toprak veriniz; eğer onun istih-
salâtını luymetlendirmiyorsanız hiçbir zaman is
tihlâkinden fazla istihsal yoluna gitmez. Maki
ne bir tarafa atılır, orada paslanır, çürür. He
pimiz, yakın zamanlara kadar (biliyoruz ki, to
humu bir taraftan alır, öbür taraftan satar ve1 

paraya tahvil eder. (Binaenaleyh Hükümetimi
zin, Ticaret Bakanlığının ve dolayısiyie Toprak 
Mahsulleri Ofisinin iki seneden beri takip et
mekte olduğu cesaretli ve fakat çok isabetli fi
yat politikası sayesindedir ki, bu muazzam, hat
tâ ve hattâ, (gururla söylüyorum, akıllara hay
ret veren muazzam farkı husule 'getirmiş bulun
maktadır. 'Son ıgünlerde memleketimize gelmiş 
olan bir ecnebiye pamuk ve hububatta eriştiği
miz bu neticeyi anlattığım zaman benim ifade
me inanmamak istemişti. Zorla kendisini inan-
dırabildim. Hububat ' ve pamuk ihracatımız 
müstahsil vek öylünün cebine bu sene 2'50 mil
yon lira gibi (bir parayı indirmiştir. Onun refah 
ve saadetine hizmet etmiştir. Aynı zamanda 
yabancı memleketlere yapılan bu ihracat dola
yısiyie Hazinemize yabancı döviz igelmek gibi 
fayda da temin edecektir. (Fakat asıl şayanı 
dikkat olan bir nokta da (Birleşmiş Milletler ide
aline bağlı olan memleketimizin Avrupa'ya ih
racat yapmak suretiyle işte asıl o ideale ve o 
yardımlara mukabele edecek ve kendisine düşen 
hizmeti yapacak olmasıdır. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti. 
ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Devamla) — Daha 

bir şey konuşmadım. '(Gülüşmeler). O halde 
diğer hususları a'thyarak muhalefete küçük bir 
cevap yereceğim : 

(Biliyorsunuz ki, son senelerde daima Kara
deniz sahillerinde açlık ve darlık feryadı işitil-
miştir. Bunlar 'son zamanlarda yine Hüküme
timizin aldığı yerinde tedbirler sayesinde hava
dan, değil, iktisadi tedbirler sayesinde önlenmiş 
bulunmaktadır. (Soldan alkışlar). Bu sene mah
sulümüz bol olmuş ve alman iktisadi tedbirler 
sayesinde de hariç memleketlerde en yüksek | 
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değerini bulmuştur. Bu .bölgeden bu sene he
yetler geldiler, alâmeratibihim, 'Ticaret müste
şarı, Bakan ve Başbakana kadar 'gittiler, gö
rüştüler. Ben de kendileriyle görüştüm. Evvel
ice yıllar boyunca aynı dertleri bildirmek için 
Ankara'ya geldiklerini, hiçbir defasında değil 
(Başbakanı, Bakanı hattâ müsteşarı dahi zorluk
la görmek, konuşmak mümkün olduğunu ve da
ima elleri boş döndüklerini Söylediler. Hattâ 
ilâve ettiler, ö zamanki kabineler'de nüfuz sa
hibi şahsiyetlerin ekserisi bizim hemşehrileri-
mizdi, dediler. ; 

BAŞKAN — Zamanınız bitmiştir. 
SABRI. ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlar, Ticaret Bakanlığının iktidarımız za
manında bugüne kadar almış olduğu isabetli ted
birler şayanı takdirdir. Ben bilhassa seçim böl
gemi ilgilendiren canlı hayvan meselesi üzerinde 
durmak istiyorum. 

Düne kadar Ticaret Bakanlığı hiçbir zaman 
müstakar bir ticaret politikası takip etmemiş idi. 
Memleketimizin besin maddelerinden biri. ve en 
başta geleni, biliyorsunuz, ettir. Bilhassa Türk 
milleti çorbasında, sofrasında et olmazsa aç kal
mış demektir. Onun için hayvancılık, memele-
ketimizin büyük bir gıda meselesini teşkil etmek 
üzere günden güne inkişafa gitmekte iken,-dünkü 
iktidarın yanlış ticaret politikası yüzünden hay--
van nesli azalmakta idi. • Fakat dış ticaretimizin 
bugünden değil, iktidara geldiğimiz günden iti
baren dış serbest fiyat yüzünden memlekette öyle 
canlı hayvan, ticareti her zaman normal bir fiyat, 
normal bir durumu muhafaza etmektedir. İfti
harla söyliyebiliriz ki; iki senelik maziye sahip 
ol'an iktidarın, canlı hayvan üzerindeki ticare 
tinde tek bir kurıış ziyan olmamıştır. Bundan 
evvelki devirleri tetkik edersek, mal sahipelri bir 
sene ticaret ederse ertesi sene muhakkak ki, kay 
bederdi. Muayyen zamanlarda bir ikî şahsın, po
litik tesirleri]e muayyen ve belli olmıyan zaman
larda, ani olarak dış ticaretin açılması daha sonra 
kapanması yüzünden, canlı hayvan piyasası altüst 
olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar; bu durum böyale iken 
bugün Ticaret Bakanlığının bilhassa üzerinde du
racağı bu mevzu çok mühimdir. Bu ot durumları 
düşünülerek eski iktidar zamanında bir et kom
binası açılmıştı. Bu kombinaya şöyle böyle 3 - 5, 
milyon lira sarf edilmiştir ve fakat maalesef bu iş 
askıda durmaktadır. Bugün istanbul'da, An-
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karada et fiyatları 3 liraya kadar yükselmiştir. I 
Her vatandaş belkide et yemek imkânını bulamı 
yor. Halbuki et kombinaları faaliyete geçse; hay
vanlarımız yerli yerinde kesileeeği, bilhassa 
Kars'tan Ağrı'dan, Van'dan Erzurum ve civarı 
bölgelerden, gelecek hayvanlar kilo kaybetmeden 
kesileceği cihetle hem daha verimli ve hem de 
daha ucuz bir mahsul elde edilecek ve müstahsil a 
büyük bîr kâr temin edilecektir. İkincisi; yol
larda vesait itibariyle vatandaşların çektiği'müş
külât da önlenmiş olaeaktır. Onun için Ticaret 
Bakanlığından istirhamımız ve temennimiz et 
kombinasının bir aiı evvel faaliyete geçirilmesi 
için alınacağına kaani olduğumuz tedbirlerin 
daha süratle alınmasıdır. 

BAŞKAN.—• Bedri Nedim Göknil. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; muhalefet, grupunun sa
yın sözcüsünü dinlerken iktisadi hayatımızın 
bugünkü inkişaf seyrini tahlil ve tetkik eden | 
beyanlarında Demokrat Partinin hükümet pro
gramını esas ittihaz ettiklerini derin bir mem
nuniyet ve aynı derecede hayretle gördüm. Bu 
müşahedemi bilhassa muhalefet grupunun iktisa-
di sahada en salahiyetli şahsiyetlerden birinin 
memleketimizin iktisadi inkişafında Demokrat 
Parti programının başlıca müessir ve âmil oldu
ğuna ve olacağına karşı beslediği imanın bir 
tezahürü olarak telâkki ediyorum. Ben beş daki
kalık kısa zaman içinde, kendileri için çok müsait 
olan, mukayyet olmıyan zaman zarfında söyle
diklerine, ileriye sürdükleri.bâzı tcnkidlere maa
lesef yegân yegân cevap vermek imkânı yoktur. 

Yalnız heyeti umum iyesi itibariyle kaydet
mek isterim ki; iki senelik Demokrat Parti ikti
darının iktisadi politikasında tuttuğu yolun en ı 
hayırlrve semereli neticelerini Cahid Zamangil 
arkadaşımız birer birer kabul ve hepsini takdir 
etmişlerdir. j 

Fakat, kendi telâkkilerine ve daha, doğrusu 
rollerinin tabiî icaplarına göre bâzılarına hakkını 
lâyikiyle venııiş ve bunu müevvelen itiraf yoluna 
gitmişlerdir. . I 

Sayın Zaınangil, bilhassa iktisadi inkişafın 
bellibaşlı âmil olacağını, ecnebi sermayesinin 
memlekete girmesini teşvik kanununun ve hariçte
ki dövizlerin memlekete serbestçe ve menşe aran
maksızın getirilmesi kararının iyi netice verme
miş 'olmasını kaydetmesi bilhassa şayanı dikkattir, i 
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CAHİD ZAMANGİL .(•Trabzon) - - Ben öyle 

bir şey söylemedim. ; " 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — 

Yalnız, kendilerinden şunu beklerdim, 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Katiyen 

öyle bir şey demedim. Haber'bekliyoruz dedim. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) —Bu

nu söylerken .sebep ve illetini de ona ilâve etsin
ler. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Yanlış 
anladınız. 

BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — Ha
yır. Yanlış anlamadım. Hattâ o kadar ki, bu ka
rar altı ınilyon lira gibi bir netice verdi buyur
dunuz. Binâenaleyh böyle tedbirler alınırken iyi 
düşünülmesini ve netice vermiyecek tedbirlerin 
alınmamasını ve beklenen neticenin alınaımya-
cağı tedbirlerden tevakki edilmesi lüzumunu tav
siye ettiniz. 

Hariçte bulunan dövizlerin memlekete menşe 
kaydı aranı İm aksı zm girmesi hususundaki.. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) —Beyefen
di, yabancı sermaye ile alâkası yok,. 

BEDRİ NEDİM G ÖKNİL (Devamla) — Be-
nim için vardır. Bunun başlıca sebebi yıllardan 
beri Devlet mevzuatına karşı emniyet ve itimadın 
gerek iç ve gerekse dış piyasalarda tamamiyle 
sarsılmış bulunmasıdır. Maalesef bunun başlıca 
âmili bizim iktisadi hayatımızda belki yıllarca 
makûs tesirinden kurtulaırayacağımız birtakım 
gayriiktisadi, gayrihukuki, hattâ gayriinsani 
kanunların bu memleket iktisadiyatı üzerinde 
yaptığı tahripkâr tesirin iç ve dış âlemde uyan
dırdığı emniyetsizlik ve itimatsızlıktır. (Soldan 
bıravo sesleri) 

İşte bu emniyetsizlik ve itimatsızlık; ecnebi 
sermayesi ve tekniği ile, Türk sermaye ve teknisi-
3^enlerinin iş birliği yapmasını teşvik eden kanun 
dış âlemde az çok iyi karşılanmış olmasına rağ
men, bizim ve salahiyetli şahsiyetlerin yaptığı 
temaslarda şu sualle karşılaşmaktan maalesef 
bizi vareste bırakmamıştır. Sualleri şudur : 

«Sizin samimiyetinize inanıyoruz, yaptığınız 
kanunların sizin elinizde isabetle tatbik edilece
ğine kuvvetle inanıyoruz. Ama, acaba daha iki 
senelik devreniz var, iki sene sonra yine siz ikti
darı muhafaza edebilecek misiniz? Şayet bir ikti
dar değişikliği olursa yıllardan beri Türkiye ik
tisadiyatına,: bütün yabancı sermayesini ve tek
niğini uzaklaştırmış: olan o rejim." tekrar avdet 
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ederse bizim âkibetimiz ne olur? Ve bunun avdet 
etmiyeceğini bize nasıl temin edersiniz» diye bu 
suali hem bize, hem yetkili şahsiyetlere soranlar 
çok. olmuştur. 

İşte muhterem arkadaşlar, sayın sözcü bunu 
bilnıediier ki, Demokrat Parti iktidarı dış ve iç 
âlemde ferdin, şalisi teşebbüsün inkişafına, ra
hatça faaliyet sahası bulmasna karşı gösterdiği 
ve göstereceği bütün müzaheret ve yardımlar 
ancak bu iktidarın devamı suretiyle esaslı em
niyet tesis edebilir. İç ve dış âlemde bunun 
en kuvvetli semereli tesirleri; ancak ikinci dev-
rei intihabiyede de Demokrat Partinin bu ik-
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tidarı, inşallah kendi gayreti ve hakkı mükte
sebi olarak, kazanmasından sonra fiilen görüle
cektir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
BEDRİ NEDİM GÖKNİL (Devamla) — 

Bendenizin asıl kaydetmek istediğim nokta bun
dan ibarettir, daha teferruata.girmemize imkân 
yoktur. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Bu gece saat ikiye kadar çalış
mak kararınız icabıdır, bu itibarla birleşime 
15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 23,30 

İ>@<İ 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati '.:> 23,45 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikri Apaydm 

KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 

SWS8» 

BAŞKAN — Görüşmeye devam ediyoruz. 
Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA KENAN AK-

MANLAR (Çanakkale) Muhterem arkadaşlar, 
C .11. P. Adına konuşan Cahid. Zamanğil arka
daşım Bütçe Encümeninin raporunda iktisadi 
mevzulara tahsis edilmiş olan kısma temas etti
ği için bendeniz de bir nebze kendilerinin müta
lâaları üzerinde bu rapordaki fikirleri objekitf 
olarak mütalâa etmelerine rağmen, neticelerine 
iştirak etmedikleri için, bir dakika durmak is
tiyorum : 

Bir kere Cahid Zamanğil arkadaşımızı ikti
sadi hayatımızda bugün mevcut olan hakikati 
görememezlikten gelmek suretiyle mütalâalarım 
tamamen 1950 yılından evvelki iktisadi duru
mumuz üzerine yürütmüş gördük. Zirai mevzu-
dan behsederken memleketin ekmeklik ihtiya
cının istok olarak olarak muhafazası lüzununu 
ileri sürdü. Bu sözleri, bugün bu memleketin hu
bubat istihsalinde vukuagelmiş bulunan değişik
liğin kendileri tarafından kavranmamış olma
sından başka hiçbir mâna ifade etmez. Hubu
bat istihsalimiz, hava şartlarına bağlı olmaktan 
çoktan çıkmış vaziyettedir. Hakikaten kendile

ri iki senede böyle bir tebeddül olduüunu akıl
larına getirememiş olabilirler. Fakat hakikat 
şudur ki ; bu memlekette hububat meselesi ar
tık tamamiyle halledilmiş vaziyettedir. Zirai 
istilısalimizdeki inkişafı; tohum tevzii, kredi ve 
ihracat meseleleriyle mütalâa ettiler. Bunda ar
kadaşlar, hâdiseyi basit göstermek temayülünü 
görüyorum. Meselâ ortada 160 bin tonluk bir 
pamuk rekoltesi var. Bu rekolte, büyük emek
lerle ve bilhassa takip edilen fiyat politikasiyle 
alâkalı olarak vücut bulmuştur, denebilir. 
Nitekim bu netice; bir arkadaşımızın gayet gü
zel işaret ettiği gibi, İkinci Cihan harbinde müs
tahsil lehine bir fiyat politikası takip edilmiş 
olsaydı, 10 - 12 sene evvel kolaylıkla istihsal 
edilebilir bir netice idi. O vakit fiyat politika
sının baskısı altında yapılan tatbikat tandansı-
dır ki, on iki sene sonra bizim bu neticeye Var
mamıza mâni olmuştur. 

Zamanğil arkadaşımız, yüzde yüz Devletçi 
bir partinin sözcüsü olarak plândan bahseher-
keh belki haklıdırlar, ancak bize müteveccih 
olan tenkidlerini, bilhassa bizden plân isteme
lerini ben yersiz bulmaktayım. Plân deyince, 
elbette ki yüzde yüz devletçi bir politikanın 
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anladığı plancılığı bizden beklememelidir. Nite- I 
kim bunu kendileri de takdir etmiş olacaklar
dır ki sanayiden bahsederken beri taraftan, en-
vestisman olarak bütçeye konmuş olan parala
rın plânları yoktur. Dediler halbuki vardır. Bil- j 
farz bir Sarıyar Barajı yapılıyor, bir Seyhan 
Barajı yapılıyor, bunlara para veriyoruz. Bun- | 
ların plânları vardır. Sene besene tahsisler bu j 
plânlar dahilinde yapılmaktadır. Bunların ha
ricinde bizden plân istemelerinin mânasını ben, 
bir Demokrat Parti Milletvekili olarak, anlıya- I 
mıyorum. Gene arkadaşımız bir tezada düştü- j 
ler; Devletçi bir partinin sözcüsü olarak bu- j 
rada konuşurken Devlet sanayi müesseseleri
nin no zaman hususi teşebbüse devredileceğini 
sordular, bir taraftan da «Bunları devretmekte 
acele etmeseniz de olur» gibi bir mütelâa ser- ] 
dettiler. Bu, bizzat kendi partilerinin politika
sındaki tezadı göstermektedir. 

Bundan başka fiyat zarcılarından bahsetti
ler ve bu arada biraz dai politika yaptılar. Köy
lünün sigarasına dokunmadınız ama gazına 
ve tuzuna dokundunuz, dediler. 

Arkadaşlar, fiyat mevzuunda ben şunu söy
lemek isterim ki, memlekette geçinme durumu 
dünden bugüne ferahlık arzetmektedir. Bizden 
çok daha pahalı memleketler vardır. Fakat biz
den çok daha müreffehtirler. Neden çünkü Mil
lî gelirden vatandaşlara isabet eden miktar nis
peti yüksektir. Demokrat Partinin iktidara gel
diği günden bu güne kadar aldığı tedbirler ne
ticesidir ki, bugün zaruri millî gelirimiz düne 
nazaran % 25 derecesinde artmış vaziyette bu
lunmaktadır. O halde vatandaşların kazançları 
artmış ve memleketin % 82 sini teşkil eden 
müstahsil zirai istihsalle meşgul olduğuna göre 
ö halde gelir mevzuu ve büyük bir çoğunluğu
muz için geçim durumu düzelmiştir. 

Fiyatlara zam mevzuuna gelince, arkadaşlar 
bendenizin şahsi kanaatim şudur ki, hakikaten 
dünya konjonktürü yükselmektedir ve bu kon
jonktürün tesirinden Türkiye'nin hariç kalma
sına imkân yoktur. Bunu, bir realite olarak 
kabul etmek mecburiyetindeyiz. O tıkanıklık
ları bertaraf etmek suretiyle fiyat ayarlamala
rımızı yaparken muayyen bir hayat seviyesi 
kabul etmemiz zaruri olacaktır. Ancak, dedi
ğimiz gibi, müstahsil malmı değerinde sattığı 
müddetçe bizim için hayat pahalılığı mevzuu | 
ağır bir mevzu olarak mütalâa edilemez. Bütçe | 
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Komisyonu bu bakımdan zamları gerek bütçenin 
enflâsyonist bir politika temayülü göstermemesi 
bakımından, gerekse memlekette hayat ve ge
çinme zorluğu tahaddüs etmiyeceğinden emin 
olarak mütalâa etmiş bulunmaktadır. . 

Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı, 
buyurun. 

EKONOMİ VE TÎCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Ankara) — Aziz arkadaşlarım, arr 
Ikadaşlarımm çoğu beni teyit eden konuşmalar
da bulundukları için kendilerine teşekkür ede
rim. Bu sebepten dolayı sözlerim kısa olacak
tır. 

Cahid Zamangil arkadaşımız, üzülerek arze-
diyorum, bugün kendisine has plânlı çalışmalar
dan birini yapmamıştır. Acele hazırlıktan do
layı, bazan teyit ve bazan tenkit ederken tezat
lara düşmüş bulunuyorlar. Nerelerde tezada 
düştüklerini kısaca arzedeceğim. Evvelâ, plân 
ve program hakkındaki tavsiyelerine temas ede
yim : 

Geçenlerde de arzettiğim gibi, Hükümet 
plânlı çalışmayı şiar edinmiştir; yalnız bâzı ar
kadaşlarımızın dedikleri gibi, iğneden ipliğe 
kadar bütün istihsal vasıtaları, bütün istihlâk 
maddeleri üzerinde topyekûn bir plân yapmak 
niyetinde değildir, Esasen konsepsiyonumuz 
buna mânidir. Buna rağmen her vekâletin, ge
ne geçen gün arzettiğim gibi, plânları ve pro
jeleri vardır. 

Bir noktayı daha arzedeyim; zannedilmesin
in bir plân yapmak gayet kolay bir iştir. Plân 
yapmak demek, iktisadi bünyeyi tamamen bil
mek demektir. Eğer iktisadi bünyeyi tam mâna-
siyle bilmezsek yapacağımız plânlar kâğıt üze
rinde kalmaya mahkûmdur. (Soldan bravo ses
leri) Bu sebepledir ki; evvelâ iktisadi bünyemi
zi, iktisadi envanterimizi anlamak mecburiyetin
deyiz. Bu itibarla diğer bakanlıklardan aldığı
mız arkadaşla beraber heyetler teşkil ödiyoruz. 
Hüseyin Balık arkadaşımızın da teyiden söyle
dikleri gibi bâzı vilâyetlerimize tetkik1 heyetle
ri gönderilmiş bulunuyordu. Bu heyetler; Af
yon'da, Çanakkale'de, Zonguldak'ta çalışmakta 
vo bölge tetkiklerini yapmaktadırlar. Ancak ik
tisadi envanteri tesbit ettikten sonra,1 elimizde 
tam bir tetkik bulunacak ve ondan sonra bir 
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adım dahayürüyebileceğiz. Aksi takdirde yapı
lacak plânlar nazari kalmaya mahkûmdur! 

Arkadaşım Cahid Zamangil Devlet işletme
lerinin hususi teşekküllere devri hususunu sor
dular. Bu sual geçen sene kısmen izah edilmişti. 
Bu sene de İşletmeler Bakanı arkadaşım tekrar 
izah edecektir. 'Zamangil'in söylediği gibi haki
katen bir tetkik hazırlanmıştır. İşletmelerden 
hangisinin, hangi şartlar altında verileceği me
selesi ikmal edilmiştir. Ancak bu mevzuun zor
luğunu şüphesiz ki yüksek heyetiniz takdir ede
cektir. Hükümet meseleyi etraflıca tetkik ettik
ten sonra bir karara varacaktır. Bu işin teferru
atını İşletmeler Bakanı arkadaşımız kendi büt
çesinde tekrar edecektir. 

Cahid Zamangil arkadaşımın temas ettiği 
3 ncü noktaya geliyorum; bu sual zirai istihsa
le ve dolayısiyle İktisat ve Ticaret Bakanlığı
nın tenkidlerine taallûk ediyordu. Zirai istih
salde Cenabı Hakkın yardımı şüphesiz çok ol
makla beraber, biz de Hükümet olarak şu ikti
sadi tedbirleri almış bulunuyoruz: Zirai kre
dinin banka ve kooperatifler kanaliyle artması, 
şüphesizdir ki, zirai istihsale tesir etmiştir. Zi
raat Bankası" vasıtasiyle ziraat makineleri tev
zi edilmiş ve akar yakıt kredisinin bu artışta, 
rolü olmuştur. Marshall Yardımı makineleri, 
toprak tevziatı ve tohumluk dağıtımı bu artışta 
büyük bir yer almaktadır. Hububat ihracatı ve;; 
sair ihracat tedbirleri buna âmil olmuştur. Şüp
hesiz tabiat yardımı da iktisadi yardımların ya
nında, zirai istihsalin artmasına birinci derece-
do âmil olmuştur, 

«Hayat pahalılığı meselesine gelince; arka
daşım, diyor ki; muhtelif zamlar ve tarife tez
yitleri hayat pahalılığım artırıcı mahiyettedir, 
binaenaleyh burada Hükümet tam isabetli ha
reket etmemiştir, hayat pahalılığına doğru bü\ 
gidiş vardır.» 

Cahid Zamangil arkadaşım geçen sene, Eko
nomi ve Ticaret Bütçesini tahlil ve tenkid eder
ken şu;cümleyi kullanıyorlardı: «Bir Hükümet 
için Türkiye'de hayat pahalılığı ile uğraşmak, 
ona tedbir bulmak kadar zor bir şey yoktur, 
diyordu. Buna rağmen Hükümetimizin aldığı zor 
bir şey:yoktur,» diyordu. 

Buna rağmen Hükümetinizin aldığı muhtelif 
tedbirler sayesinde hayat pahalılığı, Bütçe Ko
misyonunda da söylediğim gibi, başka memle
ketlere, nazaran çok'az olmuştur. 
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Muhtelif neşriyattan faydalanılarak viicu-

da getirdiğimiz ve Bütçe Komisyonu azalarına 
tevzi ve gazetelerle ilân ettiğimiz grafikleri 
Ulus'a da verdik, fakat Ulus neşretmedi. Neş-
retsoydi efkârı umumiyeye duyurulması, bakı
mından çok iyi olurdu. Bu grafiği Ulus'a ver
diğimi göstermek için makbuzunu almış bulunu
yorum. ', 

Başka memleketlerdeki hayat pahalılığı ile 
bizim memleketteki hayat pahalılığı bu cetvel
de mukayeseli bir şekilde gösteriliyordu. J 

1950 senesi Mayıs ayını 100 olarak alırsak, 
toptan eşya fiyatlarında o günden bugüne Fran
sa'da % 33, Belçika'da % 27, Batı Almanya'da 
% 27, Yunanistan'da % 30, bizde % 4 bir ar
tış kaydetmiştir. Bu artışı sebebi haklı olarak 
Kore konjonktürüne, kısmen de kış ve yaz mev
simleri arasındaki, memleketimize has farkları 
irca etmek mümkündür. Bu vaziyet karşısında 
Türkiye'de başka memleketler derecesinde ha
yat pahalılığı olduğunu iddia etmek insafsızlık 
olur. 

Cahid Zamangil arkadaşını pamuk mevzuu
na temas ederken geçen sene vaziyetini bu sene
ki vaziyetlo mukayese ettiler. Geçen seneki pa
muk vaziyeti ile bu seneki vaziyet arasında fark 
vardır. Yalnız geçen sene Kore konjonktürü 
dolayısiyle dünya pamuk piyasasında kıtlık var
dı. Amerika kendi istihsalâtıriı dünyanın diğer 
memleketlerine vermiyordu. Bu vaziyet karşı
sında diğer pamuk istihsal eden•'• memleketler bu 
seneki kadar pamuk istihsal etmemişlerdir. 

ıBâzı yüksek spekülâsyonlara rağmen geçen 
senenin bu vaziyeti pamuk zürramı teşvik et
mişti. Bu sene çok fazla istihsal olmuştur, 155 
bin tondur. Acaba bunun, için alman tedbirde, 
Cahid Zamangil arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
bir müdahale mevzubahs olabilir mi? Burada 
belki alıştıkları için olacak, arkadaşımız bir mü
dahaleden bahsetti. Bizim zirai mahsulleri hi
maye politikamız, dikkat buyurulacak olursa, 
kelimenin dar mânasiyle bir müdahale politika
sı değildir. Bizim politikamız; iktisadi tedbir
lerle hemayar olan bir politikadır. Burada ya
saklar mevzuubahs değildir. Burada borsada
ki mahsulü topyekûn kaldırmak mevzuubahs 
değildir. Kararnamenin mânası şöyledir : Pa
muklarımızdan gereği kadar istifade edebilme
miz maksadiyle fiyat düşürücü âmillerin muzır 
spekülâsyonları bu yolda yapılan menfi' pro-
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pagandalari bertaraf etmek üzere iç piyasada 
müstakar ve dünya seviyesiyle ayarlı bir fiyatın 
tavsan yoliyle temin olunması sağlanmış
tır.» Tarım- satış kooperatifleri , pamuk fiyatla
rı, dünya piyasasına nazaran fazla düştüğü 
zaman, müstahsıla intikal etmek şartiyle pamu
ğu mubayaa edecektir. Türkiye'de «â la baisse» 

y sipeküle edenler burada aldanmış bulunuyor
lar. Yani fiyatların tutulacağı anlaşılınca - pa-

! m u k fiyatları, pamuk yükselmiyerek, piyasa 
sağlamlaşacaktır. Bu yükseliş geçen seneki ka
klar olmıyacaksa da, müstahsile değer pahayı 
temin edecektir. Binaenaleyh buradaki- müda
hale mevzuu üzerinde bilhassa dikkat edilmesi
ni rica ederim. 

Dış ticaret hakkındaki tenkidlerine gelince; 
bu tenkidlerin mühim bir kısmı netice itibariy
le bizim politikamızı teyit eder mahiyette oldu
ğu için fazla birşey söylemiyeceğim. Liberasyon 
meselesi Türkiye'de iyi neticeler vermiştir. Son 
aylarda başka memleketlerde liberasyon rejimin
den uzaklaşıldığı halde Türkiye liberasyon re
jiminden istifade etmektedir. Dünya şartları, du
rumları bizden daha müsait sanılan, iktisaden 
gelişmiş memleketlerden bir çoklarının bu meyan-
da Almanya, İngiltere ve Fransa'nın liberasyon 
nispetinde tahdit yapmaları zaruretini meydana 
koymuştur. Halbuki, çok şükür, memleketimiz 
bu yolda devam etmektedir. İhracatımızda git
tikçe 'artma vardır ve önümüzdeki aylarda daha 

Tçla artarak, Tediye Birliğine karşı açığımız da ka
panacaktır. (Hububat, kömür ihracatının henüz 
bedelleri hesaplara girmemiştir. Pamuk ve üzüm 
stokları önümüzde, satılabilecektir.) 

Almanya'nın yeniden liberasonu ilân etmesi 
ve yeni imzalanan anlaşma ile temin edilen kon
tenjanlar ihracatımızın artmasını intaç edecek
tir. -

Cfıhicl Beyin bahsettiği liste hazırlanmıştır. 
Esaslı ve uzun bîr çalışma ile İş Birliğine dâhil 
18 memleketin hangi maddelerimizi libere ettiği 
tesbit edilmiş, neşrolunacaktır. 

İthal fiyatları: Cahid Bey, dünya konjoktü-
rü yükseldiği halde bizde fiyatların daha aşağı 
seviyede kalmasını, sadece liberasyonun geçici 
tesirine atfederek küçümsüyor. Bu böyle değil
dir. Bolluk yalnız libere maddelerde değil: bü
tün maddelerde müşahede edilmiş ve haricin 
yüksek fiyatları memloketo aksettirilmemiştir. 
Bu bir muvaffakiyettir ve bunda liberasyonla 
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beraber, onun: dışında kalan tahsisli ithal madde
lerine de müstakar bir şekilde tahsis: yapmaya 
itina eden dış ticaret politikasının müspet tesiri 
olmuştur, Bu tesir arızı olmuş değildir, hâlâ 
devam etmekte ve ithal maddelerinde ne darlık 
ne de fiyat yüksekiği görülmemektedir. , 

Ticaret muvazenesi açığı : İthalât ve ihra
cat farkını sadece nazara alarak ticaret muva
zenemizin açık verdiği neticesini çıkarmak ve bu 
endişe ile karşılamak doğru olamaz. Bu açık tür
lü dış yardımlarla kapandığı gibi, yarına kıy
met yaratacak ithalâttan mütevellit açık dahi 
bulunsa bunu tabiî bulmak lâzımdır. 

Fazla ithalâtın müsmir neticelerini mütaa-
kıp senelerin ihracatında görmek mümkündür 
ve nitekim bu sene dahi bunun ilk neticeleri 
müşahede edilmektedir. 

Zamangi'l arkadaşım Ecnebi Sermaye Kanu
nuna temas ettiler ve Ağustosta çıkan (bu ka
nundan ne netice alındığını sordular. Sualin 
ikinci kısmı Bakanlığımızdan ziyade Maliye Ba
kanlığına taallûk eden bir meseledir. Ecnebi 
ISemıaye Kanunu çıktığından bu'gtone kadar bi
ze müracaat eden müteşebbislerin sayısı çoktur. 
İngiltere firması 'bize dikiş ipliği için, Danimar
ka • çimento için, İsveç tıbbi gaz için müracaat 
etmiştir. Bir İtalyan firması yumurta tozu ima
li için müracaat etmiş ve> müracaati kabul edil
miştir. Bir Amerikan firması D. D. T. imali 
için müracaat etmiş v e mfüracaati kabul edil
miştir. Yine bir Amerikan firması maden son
dajları için, bir diğeri asit i^ülfik ve süper fos
fat için müracaat 'etmeş ve bu müracaatlar ka
bul. edilmiştir. Bunun haricinde, !bir Alman fir
ması suni gübre, bir diğeri balıkçılık sanayii 
için müracaatta bulunmuşlardır. .Dün bir İn
giliz firnıası da maden mevzuunda müracaat 
etmiş bulunmaktadır. 

Kanunun çıkışından bu kadar kısa bir za
man zarfında bu kadar firmanın müracaatı ve 
müracaatlarının süratle kabul edilmesi millet 

•• ve Devletimize olan ıgnveni gösterir arkadaşlar. 
(Soldan,bravo'sesleri, alkışlar). ; 

Arkadaşlar; geç vakitte sizleri daha fazla 
yormak istemem. Diğer milletvekili arkadaşla
rıma, yalnız kendi namıma değil, Bakanlıkta 
benimle beraber çalışan arkadaşlar namına da 
teşekkürü Iborç bilirim. Eğer 'bizim Jbu yolda
ki çalışmalrımız semereli neticeler vermişse, ki* 
biz ıbuna inanıyoruz, Mç şüphesiz sizin yardımı-
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•• ni'z, sizin anlarısınız sayesinde olmuştur. Hepi

nize te§efckür ederim. ,. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — bütüne, fındığa 

. idrakinden evvel asgari fiyat tesbit ediliyor. 
Bu usul pamuğu niçin tatMlredilmiyor? (Bu 'bir. 

İkincisi; bu sene çok düşük olan pamuk ih
racatımız hakkında ne gilbi tedbirler düşünü
lüyor ? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Devamla) — Tütün mahsulü ile fın
dık ve pamuk mahsulü arasında farklar var
dır. Tütün mahsulü çabuk bozulabilir, uzun se-

, neler bekletilemez. 
İkincisi; tütün mahsulünü tahdit etmek 

mümkün değildir. İleride tütün ekimini tanzim 
kanunu getireceğiz. Pamuk, bunlara nazaran 
daha yeni ıbri mahsuldür ve hattâ «gelecek sene 
ihracına kadar tahammül edebilirler. Fakat 
fındık gibi, tütün gibi çürümeye müsait mah
suller böyle değildir. Pamuk geçen sene bu vak
te kadar 52 bin ton ihraç edilmiştir. Şimdiki ih
raç miktarı 25 bin tondur. Demek oluyor ki, 
geçen seneye nazaran pamuk satışında bir gerile
me vardır. Buna mukabil son olarak muhtelif 
memleketlerle yapılan anlaşmalar, bilhassa Al
man Anlaşması sayesinde biraz geriliyen pamuk 
satışının tekrar artacağını ve geçen seneki mik
tarı bulacağını belki de geçeceğini kuvvetle 
ümit ediyoruz. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Rize 'de deniz için
de kaynamakta olan petrolün ecnebi sermaye
siyle işletilmesi lüzumunu hissediyor musunuz? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Devamla) ~ Efendim, Petrol İşlet
mesi, İşletmeler Bakanlığına ait bir. mevzudur. 
kaldı ki, petrolün ecnebi sermayesiyle işletilme
si bakımından bir hususiyeti vardır. Ecnebi 
sermayedarlar bu hususta teklif yapabilirler. 
Fakat bu mevzuda çok hassas bulunuyoruz. 
Şüphesiz ki, Hükümetin bu hususta kar ar yer
mesi kolay değildir. Bu itibarla şimdiden daha 
fazla (tafsilât,, vermekte mazurum., 

FAHRİ KÖŞKEROĞLU (Niğde),— Toprak 
Mahsulleri Ofisi hakkında bir sualim var: Sayın 
Başbakan bu sene mahsulün geçen yıllardan, faz
la olacağını söylemişlerdi. Geçen yıl mahsulünü 
muhafazada Ofis müşkülât çekmiştir. Gelecek 
yılın fâzla mahsulü karşısında,ne gibi tedbirler 
almış ve almaktadırlar? 

,1952 Ö.: 4 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MÜİI-

LÎS ETE (Devamla) — Efendim, Ofisin bu yıl 
büyük bir mubayaa ile karşılaştığı malûmunuz
dur. " 

/, . ' Toprak Mahsulleri - Of isi mubayaa ettiği 
mahsulü depolıyabihnek için mütemadiyen han
gar ve silo inşa etmekte olmasına rağmen henüz 
matlûp miktarda muhafaza teşkilâtına malik 
değildir. Bu sebeple hem muhafaza müşkülle
rini gidermek hem de çok müsait fiyatlar bul
makta olduğundan mubayaatmdan bir kısmını 
harice ihraç etmektedir. Şimdiye kadar Top
rak Mahsulleri Ofisinin haricî satışı 400 bin ton 
etrafmdadır, buna karşılık müsait fiyatlarla 
satılmaktadır. Temin ettiği bedel de .140 mil
yon lira civarındadır. 

Bir taraftan ihraç yaparken, diğer taraftan 
da silo ve hangar inşaatına sürat ve ehemmiyet. 
vermiş bulumiyoruz. Dikkat buyurmuş iseniz, 
ufak tefek müşkülâta rağmen, Toprak Mahsul
leri Ofisinin bu seneki mubayaası emniyetbahş 
olup bütün müstahsılları memnun etmiştir. 

İSMAİL AŞKIN (Bilecik) — Bir sual : Pa, 
muklu mensucat ithalinde 1951 senesine nazaran 
fazlalık var mıdır? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH-, 
LlS ETE (Devamla) — Fazlalık vardır. Bil
hassa Almanlarla son yaptığnhız anlaşma mu
cibince, bizim fabrikaların imal etmedikleri ne
viden bir kısım pamuklu mensucatı almaya mec
bur kaldık Buna karşılık Almanya'dan son 
derecede muhtaç olduğumuz demiri tasarladı
ğımızdan fazla temin etmiş olduğumuzdan, pa
muk gibi, kuru meyva gibi birçok mahsuller 

i için bir kontenjan ayırttık. 
İSMAİL AŞKIN (Bilecik) — Manifatura 

I için verilen döviz ne şekilde tanzim edilmiş ve 
hangi memleketlere- daha fazla verilmiştir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH-
I LlS ETE (Devamla) - - Muhtelif memleketler

den, anlaşmalı ve anlaşmasız memleketlereK göre 
vaziyet başkadır. .Bakanlığımız döviz tahsisini 
şahsi müracaatlar şeklinden çıkarmış bulunmak
tadır, bunu Merkez Bankasına global1 şekilde 
vermektedir. Tüccarlar tahsislere göre Merkez 
Bankasından kolayca döviz almaktadırlar. Bu
rada, bunun üzerinde daha.fazla durmıyacağım. 
Mahaza arkadaşım -arzu ederlerse - kendilerine 
daha^fazla izahat vermeye amadeyim.. .(K//fi-, kâfi 

I sesleri). 
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,^ ENVŞR KARAN (Erzurum) — Erzurum 
Et; Kombinası bu sene yapılacak mıdır? 

-EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE (Devamla) ~ Erzurum Et Kombina
sının vaziyeti şudur : Burası için bir iltisak hat
tının inşası meyzuubahistir, buz imalâtını yapa
cak tesisatın yapılması lâzımdır, sevkedileeek 
malları vagonları, yolda buzlıyacak tesisat lâ-
zmıdır. ; Kayseri 'de bir buz -fabrikası yapılması 
lâzımdır, noksan aletlerinin ilonali bahis mev
zuudur. Fabrikayı çalıştıracak elemanların ye
tiştirilmesi ve nihayet su temini ilonali lâzımge-
len işler meyanında bulunmaktadır. 

Bunların bir kısmı üzerinde çalışılmış, ilti
sak hattının1, yapılması ve su temini işi için ge
rekli teşebbüslere geçilmiştir. Fakat en müşkül 
vaziyet bu kombinayı1 işletecek adam yetiştirme 
meselesidir. Bundan maada bâzı küçük tahsis 
ve ilâvelerin yapılması lâzımgelmektedir. Son 
Amerikalılarla yapılan teşebbüs neticesinde ayın 
19 unda, oraya yolladığımız arkadaşla beraber, 
bir heyet yola çıkmıştır. Ümit ediyoruz ki bu
günlerde gelir ve bu arada Erzurum Et Kombi
nası hakkında katı bir karara varılmış olur. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN— Buyurun. 
""CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Maden 
istihsal grupumuzda geçmiş senelere nazaran 
bir. artış yar mıdır? Madencilikte ruhsatname 
vermek ve imtiyaz vermek fasıllarında bir mu
kayese yapacak olursak bir inkişaf göze görün
mekte midir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH-, 
LÎS ETE (Devamla) — Efendim, eski iktida
rın daha ziyade devlet eliyle maden işletmek 
politikasına mukabil, iktidarımız maden saha
larını da inhisari bir mahiyet arzeden maden
ler hariç, daha ziyade hususi.teşebbüsler tara
fından işletilmesi cihetine gitmiştir. Yalnız 
Bakanlığımızın maden dairesi hususi teşebbüs
lerin kısa bir zamanda, bütün ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak duruma geçmemiştir. Müracaatlar git
tikçe artmaktadır, kadromuz müsait değildir. 
(Buna rağmen 1950 yılında 3.834 ve 1951 de 
7.583 kişi maden arama ruhsatı için müracaat 
etmiş, buna karşılık 1950 yılında 619, 1951 
yılında 739 arama ruhsatnamesi verilmiştir. İş
letme ruhsatı içîn 1950 yılında 19 ve 1951 yılınca 

50 ınüi'acaat.y^p^lın^tır^ İşletme imtiyazlına gelince 
1950 de 5 aded;, l # 5 l ! , d e l t , ^ 
Bu rakkamda madan idaremizin bu yüksek ne
ticeye vardığını göstermektedir. Gönül öyle 
arzu ediyor ki, Bakanlığımız merkez ve taşra 
teşkilâtı tamamlansın ve memlekete daha fazla 
hizmet etmiş olsun! fakat maden ihracatında Tür
kiye düne nazaran daha fazla yer almış bulun
maktadır. : 
, BAŞKAîfsT —~, Ekrem Baysal buyurun, suali

nizi sorun. n 

EKREM BAYSAL (Eskişehir) — Efendim, 
istanbul, Ankara, izmir "Vilâyetlerinde ofis, ma
liyetinden aşağı buğday vermekte midir? Veri
yorsa buna neden lüzum görülüyor? Neden istis
na yapılıyor ? Bundan mütevellit açık nedir? Bu 
açığı vermektense, vermemek onu başka yer
lere tahsis etmek düşünülemez mil Başka ka
nallardan bu açığı kapatmak mümkün olur mu? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI MUH
LİS ETE' (Devamla) — Toprak Mahsulleri Ofisi 
yalnız üç büyük şehre değil, bunun haricinde 
hububattan sıkışık durumda olan şehir ve kaza
lara da icabında hububat vermektedir. Fakat 
müstehliki himaye politikasının bilhassa bu üç 
şehirde tecelli etmesinin galip vasıf itibariyle 
başlıca, sebebi, müstehlik şehir olmalarıdır. Bu
na mukabil memleketin diğer taraflarında buğ
day istihsal edildiği için diğer yerlerimizin va
ziyeti daha müsaittir. Yaz ryet inkişaf ettikçe 
gerekli ayarlamalar mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Hüseyin'Balık. (Kâfi kâfi ses
leri). 

HtîSEYİN BALIK (Zonguldak) — Hali ha
zırdaki Maden Nizamnamesine göre ve elde 
mevcut elemanla on binlerce dilekçe yakın za
man neticeendirilemiyeçeğine nazaran; Kore 
muharebeleri dolayısiyle Türk madenleri çok 
para yaparken bunların formalitesi bu tempo 
ile iki sene, üç sene sonra ancak biteceğinden 
üçüncü Cihan Harbinden sonraya rastlayacak za-
manda mâdenleri nereye satacağız ?' •;,•...•. ,t,, 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI -MUH
LİS ETE (Ankara) — Arkadaşım kısmen haklı
dırlar. Yani bugünkü maden teşkilâtı bıı ihti
yaçları karşılamaktan uzaktır. Şüphesiz ki, bu 
daireyi takviye etmek istiyoruz, belki, ,Maden 
Arama ile sıkı bir işbirliği veya bize bağlanması 
ile i arkadaşlarımızın sayısı artacak ve bizde ma
den ihtiyaçları daha iyi giderilmiş olacaktır. 
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Türkiye ^nıadenlerinini bir konjonktür dev

resi zarfında ihraç edilmelerinin ve satılmala
rının üzerinde durmak lâzımdır. Çünkü maden-, 
ler de, ormanlar gibi, yalnız bir neslin değil, bir
çok nesillerin servetleridir. Binaenaleyh bugün 
para ediyor diye, bütün bıı servetleri bir sene 
zarfında satmaya yeltenmek, elden çıkarmak da 
pek doğru değildir. (Kâfi kâfi sesleri, soldan 
bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim filhakika yeterlik' 
önergesi vardır. Fakat Halk Partisi Meclis 
Grupu adına Cahid Zamangl söz istemiştir. Söz 
veriyorum. (Gürültüler, O o q o sesleri). 

CAHlD ZAMANGİL (Trabzon) — Arkadaş
lar kısa konuşacağım. Mevzulunuz 1952 Bütçe
sidir. ÎR başında bir Demokrat Parti Hükümeti 
vardır. Benim tenkidlerim tabiî olarak bu Hü
kümete teveccüh eder. Ala kant arkadaşımız ise 
C. H. P. hükümetlerinin icraatını tenkidlerine 
mevzu edindi; kendilerini temin ederim ki ikti
darda olan Demokrat Partidir. 

Şükrü Kerimzade arkadaşım konuşmalarım 
yaparken vakitlerinin dolduğunu hissedince. 
nutkunun sair kısımlarını keserek, kendilerin
ce en kıymetli olduğunu zannettiğim şu parçayı 
ileri sürdüler: «Vaktiyle Ticaret Müsteşarı bile 
güçlükle görülür, herkes eli boş dönerdi». 

Demek ki; nutokunun en kıymetli parçası 
şahsiyata mütaallik kısımları imiş. Kendilerine 
ayni malzeme ile cevap vermiyeceğim. Çunki j 
benim siyasi meşrebim şahsiyat yapmaya mü
sait değildir. 

Göknil arkadaşımız Yabancı Sermayeyi Teş
vik Kanununun iyi netice vermediği yolunda bir 
beyanda bulundular ve hayret ettiklerini söy
lediler. Halbuki non zamanlarda iki başarılı 
eser olarak Sınai Kalkınma Bankası ile Yaban
cı Sermayeyi Teşvik Kanununu bijzzat ben zik
retmiştim. Demekki maddi bir hata mevzuuba-
histir. 

Türkiye'nin yabancı memleketlerdeki ser
mayesine mütaallik Hükümet kararının muvaf-
fakiyetsizliğini C. H. Partisi hükümetlerinin 
kusuru'olarak gösterdiler. Bunu sadece maha
ret sayarım. , 

Bayanatınıda Demokrat Partinin programı
na hayranlığımı ifade ettiğimi söylediler. Böy
le birşey söylemiş hattâ ifham etmiş olsa •idim 
bu salon alkıştan çınlardı. Böyle birşey olmadı. 

.1952 O : 4 
Kenan Akmanlar arkadaşımız ekmeklik ,stok 

muhafazası lüzumunu ileri sürdüğümü söyledi
ler. Kendilerine hatırlatırım, iki sistemden han
gisinin 'Hükümetçe"'tercih edilmekte olduğunu 
sordum. Varken ihraç etmek, yoldcen ithal ey
lemek yahut istok ayırmak, bunlardan hangisi 
takip ediliyor? İyi hatırladığıma göre Sayın 
Bakan bu noktaya cevap vermediler. ' 

Kenan Akman arkadaşım; «ziraatimiz hava 
şartlarına bağlı olmaktan çıkmıştır» dediler. 
Senet ittihaz ederim. 

Bendenizi yüzde yüz Devletçi bir partinin 
sözcüsü olarak takdim ettiler. Arkadaşlar, ha
kikaten Devletçilik meselesinde, her iki parti
nin doktrin problemleri arasında Devletçiliğin 
hududu meselesi vardır ve tetkika muhtaç bir 
keyfiyettir Sayın Adnan Menderes iki Hükü
met programı okudular, dikkat ettim, bu prog
ramla takriben 6400 kelimedir. Bunun içinde 
bir derece olsun devletçilik kelimesini telâf
fuz etmemişlerdir. Bununla beraber iki par
tiyi programlan itibariyle devletçi olarak bili-

• yorum. Bu devletçilik hududu meselesinin yüz
de ile ölçüldüğünü Kenan Akmanlar arkada
şımdan öğrendim. 

Sayın Bakan Muhlis Ete'yi dikkatle dinle
dim. Plânlı çalışmalardan birisini yapmadığı
mı bana söylediler. Kendilerinin tenkidlerine 
büyük kıymet veririm. Bugünkü nutkumun 
plânsız olduğunu öğrenmekteyim. Plansızlık ba
na bir yerden sirayet etmiş olacak! 

Tezatların bir iki tanesini ele alayım. Plân 
meselesinde itiraf etmeli İd, Bakan vazıh değil
dir. Biz topyekûn plân yapılması iddiasında de
ğiliz, diyorlar. Tekrar ediyorum; böyle bir şey 
istemiyoruz. Yalnız söylediğinizi istiyoruz ki, 
bunu yaptınız mı, yapmakta mısınız, yapacak 
mısınız? Öğrenmek istediğimiz budur. Bu nokta-

. da bakan şunu söyledi : Vilâyetlere tetkik he
yeti gönderilmiştir, memleketimizin iktisadi en
vanterini yapmak istiyoruz. Bunun mânası, ar
kadaşlar, plânı henüz yapmadık, fakat geç kal
mış dahi olsak, şu şekilde bir envantere göre 
hazırlıyacağız, demektir. ı Esasen ben de bugün 
hazırlanmış değildir derdim. İleride böyle bir 
plân hazırlanabilir, tabiî. Arada bir tezat gör
memekteyim. ? >'''' 

Zirai istihsal mevzuunda; kredi tevzii; maki
ne tevzii, tohumluk ve toprak;f tevzii ve ilira-
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eat imkânlarından bahsoluııdu. Zaptı bir az 
sonra okuyacak olursanız bir tanesi müstesna 
hepsini ben de' söylemiştim. Yalnız toprak tev
ziini söylememiştim. Hükümet bu tedbirlerin 
dışında başkaca âmiller bulunabileceğini ve 
bulunduğunu ifade etmekten kaçmıyor. Saym 
Ekonomi Bakanı Muhlis Ete sadece meseleyi 
Hükümet tedbirlerine inhisar ettirdiler. Pro
fesör Muhlis Ete ise istihsal artışının diğer 
âmillerini bilir. 

Hayat pahalılığı mevzuuna gelince; arkada-. 
şım, başka memleketlere nazaran bizim mem
leketimizde bu nispetin daha hafif seyrettiğini 
ifade ettiler ve 1951 yılma ait rakamlar beyan 
etiler. Mevzuumuz 1.952 Bütçesi olduğu için bu 
yıla ait hâdiseleri esas almamız lâzımdır. Ben
deniz bugünkü politikanın hayat pahalılığı üze
rinde menfi tesirler vermesi ihtimalinden bahset
miştim. Mesele âtiye dair taılımî'nde bulunmak 
ve ona göre tedbir almaktır. ISayın bakan bu 
noktada bir tahminde ıbu'lunmadılar. 

Pamuk meselesinde bir kararname çıkmıştır. 
Bu karanameye nazaran müstahsilin zarardide 
olmaması için Hükümet icabettikçe pamuk mu
bayaa edecektir. Tabiî !bu, böyledir. Kendi
leri bu mevzu üzerinde ne gibi bir tezat buldu
lar, katiyen anlıyamadım. Adı müdahele de
ğildir, bir tanzim mubayaasıdır, dediler. Muh
terem arkadaşlar, adına ne denirse densin hâ
dise şundan ibarettir. Her hangi1 bir Hükümet 
parayı eline alıp pamuk mubayaa etmez., Fi
yatlar aşağı düzerse mubayaa edilir. 

Dış ticaret meselesinde ithalât hakkındaki 
görüşlerimi taMjt ederken sayın dostumun hak
sızlık yaptığına kaaniim. Bana ithalâttan kork
mamamı tavsiye ettiler. Geçen sene de, bu se
ne de ben rakamların bâzı mahfilleri ürkütme
si ihtimalini derpiş ederek o mahiyetlerine rağ
men bundan1 endişe edilmemesini memleketimi
zin müstefit olduğunu, sadece teyakkuza ihti
yaç olduğunu ifade etmiştim. 

Meseleyi, bundan tevellüt eden açıklar için 
hangi unsurlara güvendiğimizi1 (bilmemiz nokta-
tasına teksif etmiştim. 

Yabancı Sermaye Kanunu dolayısiyle vâki 
, mâruzâtım, yabancı sermayenin aleyhinde te
lâkki edilmiş olsaydı, Sayın Bakan sözlerine 
bizi tenkid ile başlarlardı. Halbuki, Bedri N e 
dim G'ökhil. arkadaşım, böyle bir şey olmadı. 
(Sağdan alkışlar). . . :' 
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Yüksek Başkanlığa 

• 'Müzakereler kâfidir; Reye konmasını arz ve 
teklif ederim. . 

Kütahya 
Ahmet Gürsoy 

Yüksek Başkanlığa 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki umumi görüşmeler .kâfidir. Maddelere 
geçilmesinin oya konmasını arz.ve teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Fahrettin Sayımer Bedri Nedim Göknil 

(BAŞKAN-— TaJkrirleri dikkate alanlar... 
Almıyanlar... Dikkate alınmıştır. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Et-
raıiyeın'ler... IBöMmlere geçilmesi kabul edilmiştir. 
B. - • -. Lira 
101. Bakan ödeneği ' . 6- 400 

BAŞKAN,-— Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

İ201 Aylıklar, . - • • • . • . 2 880 451 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. ; 

202- 'Ücretler #64 800 
«BAŞKAN-— Kabul edenler... , .... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, -

203 Geçici1 hizmetler ücreti., . • - • • • 2 
BAŞKAN — Kabul edenler...,, , 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

1206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
igereğince yapılacak zam ve 
yardımlar - " . 98 201 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere '3656 sa-
yılı Kanunun 5 nci' maddesi ge-
r eğince ödenecek para mükâ
fatı \ 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.!. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
madesinin (D.) fıkrasiyle 34, 
'38 ve'39 iricu mâddeleıri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 159 794 
BAŞKAN — Kabul edenler... ""•''; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

''210 Temsil ödeneği ' " "". ' 2 100 
'BAŞKAN'-— Kabul edenler;.. 

•''-' Etmiyenler..! Kabul edilmiştir. " 
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B. 
301 Merkez daireleri büro giderleri' 

BAŞKAN — Kabul edenletr... 
Etmiyenler... Kabul edilmişin'. 

302 'İller büro giderleri 
-BAŞKAN — Kabul edenletr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 • .'Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon (ücret 
ve giderleri . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 İller kira bedeli ' 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler -
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yoİluklaır 
»BAŞKAN.— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 »4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt 'giderleri 
[BAŞKAN — Kabul. edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

310 'Ticaret, ataşelikleri giderleri 
P.AŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 

418 'Tahlil ve ölçüler lâboratuvar-
ları giderleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 (Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
gidericin 

•••-' PvAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Pamuk işleri standârdizasyonu 
ıgenel giderleri 

ALÎ ÇOBANOĞLU (Denizli) — 
arkadaşlar; kısaca pamuk mevzuuna 
mek istiyorum. 

Lira 
28 000 

24 500 

14 000 

70 000 

- 40 000 

.5 000 

109 001 

Ki 000 

3 000 

1(59 490 

(> 000 

5 000 

10 000 

700 000 
Muhterem 
temas et-
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Hükümetimizin tatbik etmekte bulunduğu 

serbest ticaret rejimi muhakkak ki memleketin 
iktisadi ve ticari hayatını canlandırmıştır. Zi
ra bu sayede kıymetlendirilen istihsal maddele
rimizin ekimi sene geçtikçe çok artmaktadır. 
Şüphe yok ki, toprak servetimizin artması ne
ticesi olarak milletimiz refaha kavuşacaktır. 
Bilhassa, Türk köylüsünün artık hak ettiği me
deni bir hayata kavuşmak zamanı çoktan gel
miştir. 

Bu mahsullerin başında pamuk istihsali ikti
sadi kalkınmamızda büyük bir rol oynamakta
dır. Zira memlekete en çok dövizi getiren bu 
mahsulümüzdür. Onun için topraklarımızın el
verişli yerlerinde pamuk ekimine daha fazla bir 
ehemmiyet verileceği muhakkaktır. Her sene is
tihsalimizin artması neticesi olarak dünya pa
muk piyasasında mühim bir mevki alacağımıza 
ben şahsan inanıyorum. Türk Çiftçisinin bu hu
susta gösterdiği anlayışı ve gayreti takdir etmek 
lâzım gelir. İktidarımızın da bu sahada vatan
daşlara yol göstermesi, tecrübe istasyonları aç
ması, kredi temini, sulama işleri ve daha birçok 
vasıtalarla kolaylıklar göstermesi hakikaten he
pimizi memnun edecek bir husustur. Bilhassa 
Ziraat Bankasının son yıldaki faaliyeti şayanı 
şükrandır. 

Kanaatimce memleketimizin pamuk istihsal 
ve ihracatını normal bir durumda tutmak ve 
yine normal şartlar altında inkişafını temin et
mek lâzımdır. Pamuğun müstahsıllarımıza iyi 
kâr getirmesi kısa zamanda memleketimizin 
ikinci bir Mısır olabileceği ümitlerini vermek
tedir. Bu iyi vaziyetimizi idame ettirmek için 
spekülâsyon yollarına gitmemek, cihan piyasa
ları ile muvazi giden bir ticaret ahengi kurmak 
zarureti vardır. Ancak bu sayede birçok ahvalde 
olduğu gibi müstahsilimiz inkisarı hayale uğ-
ramıyacak, sermayeleri mahdut olan tüccarla
rımız da zarardan kurtulacaklardır. Böyle ha
riç piyasalarda , devamlı alıcılar temin oluna
caktır. 

Geçen sene bütün dünyada istihsalin az ol
ması, dokuma fabrikalarının pamuksuz kalması, 
Koro harbinin vukuu ve yeni bir harb tehlikesi 
yüzünden pamuk istihlâk ve sarfiyatı artmış, 
bunun neticesi olarak memleketimizde pamu
ğun ilk idrak edildiği sıralarda fiyatı 250 ku
ruş iken her gün biraz daha yükselmek sure
tiyle 760 kuruşa kadar fırlamıştır. Tabiî son za-
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manlarda tekrar. başlangıçtaki fiyata düşmüş
tür. Bu sene de aynı yükselişin olacağını tah
min, eelen müstahsil ve tüccarlarımız ellerindeki 
pamukları piyasaya arzetmekten sakınmışlar ve 
fiyatların yükselmesini beklemişlerdir. Adana '-
da 30İ5, izmir'de 320 kuruş civarındadır. Görü
lüyor ki fiyatlar gayet anormal şekilde cereyan 
etmiştir. Her ne kadar eski iktidar zamanmdaki-
ne nispetle ithalât ve ihracattaki formaliteler 
çok basit bir, hale getirilmiş, ise de hâlâ Merkez 
Bankasında lüzumsuz . formaliteler mevcuttur. 
Bugünkü ticaret zihniyeti sürati esas tuttuğuna 
göre bu husustaki formalitelerin daha basit bir 
hale konulması muhakkakki, memleket hesabına 
daha faydalı olacaktır. 

Son zamanlarda bir bakanlıkta tesadüfen 
muttali olduğum bir müşahedemi de arzetmeden 
geçemiyeceğim. Bugün Türkiye'nin her yerinde 
iktisadi gelişmenin bir neticesi olarak inşaat bü
yük bir hızla artmaktadır. Bittabi çimento, de
mir ve kereste temininde sıkıntı çekilmektedir. 
Bundan üç. dört. ay evvel İnletmeler Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığına Karabük'te imal ettiğimiz 
10 numaradan yukarı demirlerin bugünkü mem
leket ihtiyacına kâfi gelmediğinden 6"'- 8 ve 10 
numara demirler gibi liberasyon listesine alın
masını lüzum gösterdiği halde, Ticaret' Bakan^ 
lığı bu hususta henüz bir karara varamamıştır 
Halbuki inşaat mevsimi gelmiştir. Bu maddenin 
Avrupa'ya siparişi, akreditif in açılması ve malın 
memlekete gelmesi asgari 2 - 3 ay zarfında müm
kündür. Bu gibi ahyalde' bakanlığih süratle iş 
görmesi arzuya şayandır. 

BAŞKAN -— Mümtaz KaValcioğlü. 
MÜMTAZ KAVALCİOĞLÜ (Kocaeli) — 

'luhterem arkadaşlar j bu bölümdeki 700 bin lira
nın gerekçede, muhtelif lâboratüvar ve standari-
zasyon için lâzim olan hususlara sarfedileceği zik- . 

. redilmektedii*. Bendeniz burada bir noktaya temas 
etmek isterim. Sayın Bakan bu nokta üzerinde : 
hassasiyetle' duracak olursa bu pamuk dâvasında 
hakikaten büyük bir adım atmış olacaktır, kana
atindeyim 

Geçen senekî pamuk' satışını ; biliyorsunuz, 7 
liraya kadar pamuk satılmıştır. Bu satışların ek
serisi alivre olarak yapıldı bu alivre j satış bir
çok ihtilâflara sebep oldu. Bu yalnız • pamukta 
değil, aynı zamanda yağlı tohumlar, fındık ve 
sair mahsullerimizde'de vâki olmuştur. Şimdi 
geçen sene satılmış olan pamuklarda husule gelen 

bir noktayı belirtmek isterim: Alivre satılmış 
olan bu pamuklarda, meselâ 1500 ton olarak yfc 
pılan bir satışta bin tonunu teslim etmiş beş yüz 
tonunu teslim edememiştir. Bu pamuklar Bremen 
borsası kontratipi ile satılmıştır. Halbuki bizim 
elimizde bıigünkü yaptığımız satışlara ait bir kon-
tratip mevcut değildir. Hattâ bu yüzden Maliye 
Bakanlığı ile 4 - 5 tane ihtilaflı hadise vardır. 
Bir tüccar geliyor, ben Bremen köntratipine gö
re satış yaptım, diyor, onu tatmin etmiyor, çün
kü 380 kuruşa satmıştır, bir zarardır. Bu zararı 
deftere geçmiştir. Hayır geçiremezsiniz. Niçin? 
Çünkü ihtilâf doğrudan doğruya Bremen Bor
sasının Hakem Kurulunun verdiği karara is
tinat eder. Gelir Vergisinin Usul Kanununda 
ise muhakkak surette mahkeme ilâmına daya
nır. Binaenaleyh ben Ticaret Bakanından rica 
ediyorum; standardizasyona giderken bir ta
raftan da kontratiplerimizi tanzim etmeye ça
lışmamız memleket için hayırlı olur. (Bravo 
sesleri) 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — 422 nci-bölümü kabul,edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
451 Yayın giderleri . 39 000 

BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası müneseb etlerin. 
gerektirdiği giderler 19 000 
BAŞKAN r~ Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

457 îç kongreler giderleri 1 500 
MEHMET YILMAZ (Kocaeli) —.Muhterem 

arkadaşlar; takdir edersiniz ki; iktidara geç
tikten sonra, partimizin ve Hükümetimizin ik
tisadi siyasetinde muvaffak olabilmek,. için bâzı 
kongreler akdetmek mecburiyetini hissettik. 
işte bu maksatla bir de sanayi kongresi toplan
dı. Bu kongrenin toplanmasından bu yana epey
ce zaman geçmesine rağmen, - kongrece alman 
prensip kararlarına muvazi olarak ̂ Bakanlığın, 
bilhassa sanayi mamullerimiz üzerinde durması 
ve faaliyete geçmesi icabederdi. Bti bakımdan 
bilhassa şunu arzetmek isterim ki, her şeyden 
evvel içerde, memleketteki müteşebbis sanayi 
erbabının imal etmiş oldukları birçok malların 
korunması,' Hükümtimizin siyaseti icabı olması 
lâzımgelir. 
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işte bu maksatla, bilhassa ziraat sanayiine 

ehemmiyet verdiğimize göre, bu sanayii koru
mamız bakımından onun inkişafına yardımcı 
unsurlar olarak bu sanayide çalışan imalâthane
lerimiz, fabrikalarımız, atölyelerimiz ve bun
ların yapmış oldukları mamullerin nelerden iba
ret olduğunu, kalitelerini muhakkak surette bir 
an evvel tesbit etmek zorundayız. 

Bilhassa şunu arzetmek isterim : 'Memleketi
mizde öyle atelye ve fabrikalarımız vardır İd, 
bunlar hali hazırda ithal etmiş olduğumuz bir
çok mallardan daha üstün kalitede imalâtta bu
lundukları halde, biz bunların bugün yapmak
ta oldukları malların kalitelerini ve memleketin 
onlara olan ihtiyacını maalesef bilememekteyiz. 
Bakanlığın bunu bir an evvel tesbit etmesine im
kân yoktur. Bu, bir eleman meselesidir. Ancak 
Sümerbank gibi birçok müesseselerde bu sana
yi şubemizin : kapasitesini, çıkarmış olduğu ma
mulleri, tesbit edecek elemanlar mevcuttur. 
Bakanlığımızda bunları tesbit edecek elemanla
rın kifayet etmediğini nazarı itibara alırsak, 
sayın Bakandan rica ediyorum, Sümerbank gi
bi müesseselerde bugün Avrupa'da tahsil yap
tırdığımız fakat' maalesef masa başında oturan 
ve kendileri dahi bundan müteessir olan birçok 
gençlerimizi ekip halinde organize etmek sure-
tiylo memlekette bilhassa ziraat sanayiinde ima
lât yapmakta olan birçok; imalâthanelerin du
rumlarını, çıkardıkları malların kalitelerini tes
bit etmek üzere İzmir gibi, İstanbul ve Adana 
gibi sanayi bölgelerimizde bir tetkik yaptırırlar-
sa çok yerinde olur. Bu suretle kötü kalitede 
olduğu halde ithal malı olarak giren birçok 
ziraat âletlerinin.girmemesino bir çare bulmuş 
oluruz. Paralarımız da dışarıya gitmez. 

Mâruzâtım budur. 
BAŞKAN — 457 nci bölümü oyunuza arzedi-

yorum. Kabul edenler ...Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. • ' • " " " 

B. Lira 
50 000 458 Sergi giderleri 

BAŞKAN — önerge var efendim, okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ticaret Bakanlığı Bütçesinde Enternasyonal 

İzmir Fuarına yardım olarak hiçbir tahsisat ko
nulmadığı görülmüştür. Halbuki bugün İzmir 
Fuarına Beynelmilel Fuarlar; Birliğinin senelik 
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büyük toplantısı vuku bulacağından memleketi
mizin dünya çapında propagandasını yapan bu 
müesseseye Ticaret Bakanlığı Bütçesinin 458 
nci bölümündeki « sergi giderlerine, İzmir En
ternasyonal Fuarına yardım » maddesi ilâvesiy
le (50) bin lira eklenerek bu bölümün bu seneye 
mahsus olmak üzere 100 001, liraya çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. 

İzmir İzmir 
Mehmet Aldemir Sadık Giz 

İzmir Çanakkale 
Osman Kapanı İhsan Karasioğlu 

Manisa Balıkesir 
Sudi Mıhçıoğlu Müfit Erkuyumcu 

Manisa Manisa 
Muzaffer Kurbanoğlu Nafiz Körez 

Samsun Antalya 
Mahmut Kibar.oğlu Nazif iŞerif Nabel 

Erzurum Erzurum 
M. Yazıcı Rıfkı Salim Burçak 

Aydın Kocaeli 
Şevki Hasırcı M. Kavalcıoğlu 

İstanbul Antalya 
Celâl Türkgeldi Burhanettin Onat 

Bolu Ağrı 
Zuhuri Danışman K. Küfrevi 

Kocaeli İzmir 
E. Vassaf Akan Zühtü Hilmi Telibeşe 

Erzurum Kütahya 
Ziya Soylu "Hakkı Gedik 
Erzurum Bursa 

Bahadır Dülger R. Ayhar 
Balıkesir Ankara 
V. Asena ö f Bilen 

Konya Aydın 
Saffet Gürol Cevat Ülkü 

Samsun Aydın 
Naci Berkman Nail Geveci 

Kocaeli Kütahya 
Saim önhon S. S. Nasuhoğlu 

Muğla Kütahya 
Cemal Hünal R. Koçak 

Ankara Tekirdağ 
Hamdi Bulgurlu Zeki Erataman 

Bursa Yozgad 
Halûk Şaman H. Tatlıoğlu 

Kütahya Antalya 
Yusuf Aysal 1. Subaşı 

Ankara Gümüşane 
Hâmid Şevket İnce , : V. M. Kocatürk 

1061 



Rize 
Kemal Balta 

Balıkesir 
S. Başkan 
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Zonguldak 

Ali E. încealemdaroğlu 
Manisa 

Refik Şevket İnce 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi dikkatinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar lütfen ayağa 
kalksınlar... Kabul etmiyenler ayağa kalksınlar... 
Efendim, önerge kabul edilmemiştir. 

Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kakül edilmiştir. 

B. Lira 
15 000 501 .Geçen yıl borçlan 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler..; ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

7 İ l Tahlil ve ölçüler-lâboratuvar
ları makina, alet ve araçların' ' 
onarımı 750 
BAŞKAN — Kabul edenler;.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. î 

751 Tahlil ve ölçüler lâvoratuvar-
ları için şatınalmaeak makina, 
alet. ve gereçler 4 000 

' BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' 

756: Sanat modelleri. satmalmma'sı | 
ve dağıtılması İ 000 000 ^ 

. • BAŞKAN — Kabul edenler... \ 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. "" 

791 Et işleri yatırımları için Top
rak Mahsulleri Ofisine 4 600 000 ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

D — Sağlık ve Sosyal Yardım . Bakanlığı 
Bütçesi: 

7. —v Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/275) [1] 

BAŞKAN —- Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesi ile Hudut ve • Sahiller Sıhhat 
Genel Müdürlüğü bütçelerinin tümü üzerinde 
söz istiyenlerin adlarını okuyorum : 

' [ İ |; 97' sayılı hasmayazı tutanağın sonunda-
4ır. 
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Kâzım Arar, Hüseyin Balık, Halide Edib 

Adı var, Enver Güreli, Sabri Erduman, Avni 
Tan, Esat Oktay, Sedat Barı, Ali Fahri İşeri, 
Sıtkı Salim Burçak, Nâzım Ağacıkoğlu, Saf
fet Gürol Abdurrahmaıi Boyacıgiller, Muhit Tü-
merkan. 

C. H. Partisi Grupu adına Ali Şükrü Şavk, 
buyurun. 

ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın arka
daşlarım ; 

Birinci Cihan Harbinden sonra tevarüs etti
ğimiz çok mühmel sağlık durumumuz, Cumhu
riyet devrinde yapılan bu kadar hamlelere rağ
men bugün de yine ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzaktır. Hükümetten gelen teklifte Sağlık Ba
kanlığının 1952 Bütçesinde 1951 senesine naza
ran bir miktar artış göze çarpmaktadır. Bu ar
tış satmalman Kızılay hastanesi geçen sene açı
lan verem hastanesinin yedi aylık masrafı, ke
senekler, memur maaşları fazlası, çocuk zammı 
ve saireye ait olduğundan bunlar tenzil olunun
ca Sağlık Bakanlığına 600 bin lira kalıyordu. 
Bu vaziyet hepimizi hayrete düşürdü. 

Bütün komşu devletler bütçelerinin % 10 ve 
14 nü Devlet sağlığı için verdikleri halde bi
zim her hususta kalkınmaya çok muhtaç olan 
sağlık durumumuza rağmen Devlet Bütçesinden 
ancak % 5 ayrılmıştır. Halbuki geçen sene büt
çe müzakerelerinde komisyonda Sayın Sağlık 
Bakanı elimdeki bu sağlık bütçesi ile memleke
timizin sağlık ihtiyacının ancak % 10 unu kar-
şılıyabilirim buyurmuşlardı. Bu söz orada bulur 
nan herkesi cidden meyus etmişti. 

Her kırk köye bir sağlık merkezi gerektiği 
Sağlık Bakanlığınca mütaaddit defalar ifade 
edilmiş olmasını bir tarafa bırakalım. Hiç ol
mazsa yüzlerce köyden mürekkep olan ilçelerde 
olsun birer sağlık merkezi açılmasını daha zi
yade geciktirenleyiz. 

493 ilçemizin pek çoğu buna muhtaç bir va
ziyettedir. Birer sağlık merkezlerine kavuşması 
çok mübrem ihtiyaçlarından birisidir. İçinde 
hiç mütehassıs olmıyan vilâyetlerimiz olduğu 
gibi hiç ebesi olmıyan merkezlerimiz de vardır. 
Hele köylerimizin sayısına ve guruplarına göre 
ebelerimiz zikre değecek sayıya yükseltileme-
miştir. Hastanesizlik ve teşkilât noksanlığı yü
zünden halkımızın bir kısmı veremden diğer bir 
kısmı diğer hastalıklardan ölmek tehlikesine 
mâruzdur. Her ne kadar sıtma savaşı ve çocuk 
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ishali mücadeleleri yapılmış ise de henüz çocuk
ların sağlık durumlarına dair olan teşkilât nok
sanlıklarının tamamlanamaması yüzünden ölüm 
nispetlerini hâlâ medeni devletler derecesine dü
şürmekten uzakta bulunuyoruz. Çocuk ölümü 
nispeti veremden daha fazladır. Bunu geçenler
de Sağlık Bakanımız bir basın toplantısında be
lirtmişti. 

Bugün memleketimizdeki ölüm nispeti Garp 
devletlerine ve hattâ komşu devletlerine nispet 
edersek onların iki mislidir. Bunun maddi zara
rını medeni devletlerin bir insana verdiği eko
nomi kıymetinin en asgari parasiyle hesaplarsak 
her sene ölen kimselerimiz için iki milyar liraya 
yalan bir zararımız oluyor demektir. 

Bu defa Bütçe Komisyonunda Sağlık Bütçe
sinin müzakeresi esnasında Bakanlar Kurulu
nun, takdir buyurup da arttırmadığı Sağlık Büt
çesinin çok muhtaç durumunu bütün çıplaklığı 
ile tebarüz ettiren arkadaşlara karşı komisyon1 

bu mühim vaziyeti benimseyerek çok takdire şa
yan âzami bir ilgi ve gayret göstererek sekiz 
milyon lira kadar bir para teminine muvaffak 
olmuştur. Bu para ile kapatılan Hıfeıssıhha Oku
lunun yeniden açılması, otuz aded sağlık mer
kezleri, kırk bucakta Hükümet tabiplikleri ih
dası, mevcut Devlet verem hastanelerinde nok
san olan bâzı şubelerin açılması ve bunun asis
tan kadroları, geçen sene inşasına başlanmış 
olan iki aded doğum evinin inşasının ikmali ve 
faaliyete geçirilmesi, iki aded frengi ve deri 
dispanseri açılması, on dört vilâyette bir buçuk 
milyona' yakın trahomluların tedavisi için 100 
köyde tedavi evi açılması, 11 verem dispanseri 
açılması, Ankara Doğum evinde bir ebe okulu 
açılması, Kızılcahamam'da 100 yataklı kimsesiz
ler çocuk yurdu açılması. Refik Saydam Mües
sesesine P. C. G. verem aşısı şubesi ihdası, yeni
den açılacak iki hemşire laborant okulu gibi 
mühim yerlere tahsis olunmuştur. Bununla be
raber bu para çok mübrem ihtiyaçlarımızın yüz
de birine bile cevap vermemektedir. Meselâ üç 
bin hemşireye ve en az dört bin köy ebesine 
ihtiyacımız vardır. Bunun yüzde birinin yetiş
tirilmesine, bir buçuk milyona yakın trahomlu
nun ancak yüzde onunun bile tedavisine kâfi 
gelmiyeceği gibi, ebeler sağlık merkezleri, has
taneler, verem hastaneleri ve dispanserlerinin 
yüzde yarımını bile karşılamaktan uzaktır.' 

Meselâ köylerin en mühim sağlık müessese-
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lerinden biri olan doğum işleri üzerinde durâ-
hm birkaç yüz ebeyi tâyin etmekle çok bir şey ya
pabiliyor değiliz, bununla beraber bu ebelerin 
her birisine birer sıhhi doğum çantası vermek 
lâzımdır. Bir çantanın fiyatı asgari yüz liradır. 

Sayın arkadaşlarım; Sağlık durumu iyi olan 
memleketlerde refahın da beraber olduğunu he
pimiz biliyoruz. • Bunlar adeta birbirinin ta-
mamlayıcısıdırlar. İşin başı sağlık olduğuna göre 
Türkiye'mizin kalkınması için ön plâna hangi 
teşkilâtın alınması mecburiyeti varsa mutlaka 
onunla beraber sağlık teşkilâtını da ele almamın 
lâzımdır. Bunlar birbirinin lâzimu gayri mü-
farıkıdır. 

Meselâ köy yolları köy suları için bayın
dırlık çalışmalarını mı ele alıyoruz. Mutlaka bir
likte sağlık teşkilâtını da ele almamız lâzımdır.y 

Veyahut eğitim işlerini mi alıyoruz, birlikte 
sağlık işlerini de mutlaka öne almak lâzımdır. 
Bunları birbirinden ayırmak maksatsız çalış
maktan ve zararlı neticelere mâruz kalmaktan 
başka bir fayda vermez. / 

Sağlık teşkilâtımız usulsüz ve maksatsız yü-
tütülürşe Türk nesli tereddiye doğru gider. De
mir vücutlu, levent boylu Türk nesli yavaş ya
vaş bozulmaya, mukavemetsizlikten her hasta
lığa çabucak yakalanmaya ve ölmeye başlar. 
İşte verem, işte sıtma, işte bulaşık hastalıklar 
yer yer memleketimizin her tarafında yerleşmiş 
zaman zaman habasetini icra etmektç ve nesli
mizi kemirmektedir. Bir yerde bulaşık hastalık' 
başladımı birçok kurbanlar vermeden önü ko
lay kolay alınamıyor. Bu konularda elde edil
miş olan bir kısım neticelerden memnun ; olsak da 
birçok hususlarda, ne kadar yetersiz kalındığını 
söylemeye hacet yoktur. Yalnız burada tesa
düfün bize verdiği bir vaziyete şükretmemiz lâ
zımdır. O da köy evlerinin birbirinden çok'uzak 
oluşudur. Gerçi bu vaziyet inzibat ve teşkilât 
noktasından Hükümete müşkülât arzediyörsa da 
sâri hastalık noktasından toplu bir halde olma
ması da bulaşık hastalıkların kolayca sirayetine 
mâni olmaktadır. -,-

Bir kısım köylerde halkın karanlık izbe gibi 
yerlerde hayvanlarla beraber yattığını sıhhi 
içecek sudan mahrum olduğunu, yaşaması için 
sıhhi ne gibi yemekler yemesi lâzım olduğuna dair 
tedbîrlerin hâlâ alınmadığını biliyoruz. Halkımızın 
gıda satmalına imkânlarına mâlik olanlarının 
dahi yiyeceği gıda bakımından ne kadar tenvire 
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iırahtaç olduğunu izaha hacet yoktur. Buna ı 
rağmen Allaha çok şükür ki, Türk annelerinin 
fazla çaeuk doğurması sayesinde nüfusumuzda 
biraz artma oluyor. Hangi köylü veya küçük I 
şehirli bir anneye kaç çocuk doğurdunuz diye 
sormuş olsak 12 - 14 veya daha fazla çocuk do- ı 
ğurduğunu, nerede çocuklarnız deyince işte •iki". 
öldü üçtane- kaldı. Diğerlerini Allah verdi, yine 
Allah aldı der. Hepimizin bildiği bu dertleri bu 
defa da memleketimizde bulunan verem müte
hassıslarından Doktor Etien Berthet'in Fransız
ca ve İngilizce olarak neşrettiği kitap, yine Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası tarafın
dan gelen hey etin memleketimiz sağlık duru
muna dair verdiği raporlarda bu hâkikatları tek
rar meydana koymuşlardır. , 

Doktorlarımız : 
Elimizde sekiz bini mütecaviz doktor vardır. 

Bu mevcuda göre iki bin kişiye bir doktor isa
bet etmektedir. 

"'"' Fakat tarım bölgelerinde halen beş bin ki-
kişiye bir doktor isabet etmektedir. Başka Dev
letlerde beş yüz ilâ bin kişiye bir doktor isabet 
etmektedir. Sağlık Bakanı bütün doktorları va
zifelendirmiş olsa yine kâfi gelmiyeceği aşikâr
dır. Fakat Bakanlığın, bütün doktorları vazife
lendirecek, ne teşkilâtı ve ne de kadrosu vardır. 

Hasta yatağı: 
Hasta yatağı adedi umum Türkiye'de yirmi 

sekiz bindir. Bunlardan askerî hastanelerin fani 
olmıyan yatak adedleri çıkarılırsa hor on bin 
kişiye on iki yatak isabet etmektedir. Halbuki, 
Avrupa memlekenleriııde bu nispet her on bin ki-, 
siye yüz yataktır. Komşu devletlerinde bu nis
pet bizim üç mislimizdir. Avrupalılara nispet 
edersek iki yüz bine yakın yatağımz olması lâ
zımdır ki, biz de bu suretle Garplıların sağlığı 
koruma seviyesine ulaşmış olalım. 

Hasta hemşirelerine gelince: Halen elimizde 
mevcut olan hemşire adedi altı yüzdür. Mevcut 
hastane ve sağlık teşkilâtlarna göre burınn üç j 
misli olması şarttır. Elimizdeki hemşire mekt ebi 

•, bu ihtiyacı tamamlamaktan uzaktır. 
Böyle noksan sağlık personelleri ile çalışmak 

mecburiyetinde olan Sağlık Bakanlığının bir 
hasta için iaşe, ibate tenvir, teshin, tekfin ve 
ilâçlar da dâhil olmak üzere 230 - 410 kuruş 
bütçeye masraf koyduğunu düşünürseniz buna 
nasıl imkân•; olacaktır diye insan hayretler 
içinde kalır, Bugün hayat kurtarıcı ilâçlardan | 
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madut olan sulfamitlerin bir tüpü 250 - 300 
kuruş, anti biyo tiklerden bir kloremestin, bir 
teramisin yirmi liradır. Bir kutusu ancak iki 
gün devam eder. Hele özel idarelerin bâzı has
tanelerinde hasta başına elli kuruş isabet eden
leri de vardır. Bu bütçeye konan bu kadarcık 
bir para ile bu ilâçları almaya imkân olur mu? 
Ara sıra her hangi bir hastaneye alınıp verilir
se o hastaneye tayyare piyangosu isabet etmiştir 
demektir. Bu çok acı duruma bir an evvel ni
hayet vermesini Sağlık Bakanlığından rica ede
riz. 

63 ilimizin hastanelerinin bâzılarında bir tek 
mütehassıs ve ilçelerin kısmı âzamında henüz 
bir doktor vardır. Bir doktora düşen vazife adlî 
tabiplik, belediye tabipliği, hükümet tabipliği 
ve ilâ.... olmak üzere 35 vazifeden fazladır. Bu 
suretle yükü çok ağırdır. Adlî vukuata köylere 
giden doktor ancak üç gün sonra ilçeye dönebi
lir. Bu müddet zarfında da ilçedeki bütün sıhhi 
işler de görülemez, durur. 

Buralardaki hastanelerimizin halini ve taşı
dıkları yükü yakından bilmiyen arkadaşlarımız 
öğrendikleri zaman büyük bir üzüntü duyacak
lardır. 

Doktorlarımızın büyük şehirlerden ayrılma
maları meselesi : Buna hepimiz üzülüyoruz. Fa
kat meselenin ruhunu teşkil eden esas üzerinde 
durmamız da lâzımdır. Ezcümle yaşamak için 
gerekli şartları , öğrenmiş bir doktor mevzuuba-
his olduğunu da hesaba katmadıkça, bu şikâyet
lerin • arkası kesilmiyecektir. Haklı mıydı bil
mem, fakat yaranın üstüne parmak basması ba
kımından ufak bir hâdiseyi hatırlatmakla iktifa 
ediyorum. 

Hekim olarak yetişmiş bir gencin geçen, yıl 
tâyin olunduğu mahalle gidip tahmin edemedi
ği mahrumiyet şartları ile karşılaşınca, insan 
isem yatacak yer, hayvan isem bir ahır isterim, 
diye 'Sağlık Bakanlığına bir telgraf çektiğini 
hepiniz bilirsiniz.--,. 

Bir • diğer nokta da ilk vazifeye giren bir 
doktorun namzetlikten asilliğe geçme müdde-
tindeki mahzurdur, vazife başında hastalanıp 
malûl kalırsa asil memur haklarına sahip ola
maz. Bunun da subayların durumuna muvazi 
olarak ıslah edilmesi lâzımdır. Bir doktorun 
mücadele vaziyeti subaydan daha mühimdirj su
bay yalnız harb, zamanlarında tehlikeye mâruz-
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dur. Doktor ise gece gündüz mikropla karşı kar- I 
şıya olduğundan her zaman tehlikeye mâruz
dur. Nitekim böyle namzet durumunda iken 
malûl olup da mağdur kalan doktorlar vardır. 
Biraz da hastanelerimizden bahsetmeden geçmi-
yeeeğim.-

(Sağlık Bakanlığına merbut bütün hastane
lerde evvelce de bahsettiğim gibi iaşe, ibate, tes
hin, tekfin, ilâçlar da dâhil olmak üzere bir 
hastaya düşen para miktarı 280 - 410 kuruş ara
sındadır. Bâzı özel idarelerin hastanelerinde 
daha aşağıdır. Halbuki Savunma, Posta ve 
Telgraf, Demiryolları, Polis hastaneleri bütçele
rinde bir hasta için 500 - 700 kuruş para kabul 
etmiştir.; Bu vaziyette Sağlık Bakanlığının 
hastaneler için koyduğu bu kadar az para ile 
ihtiyacı karşılamaktan uzak durumda olduğunu 
göstermektedir. Keza 1950 senesi Bütçesinde 
hastanelerde çalışan personel adedinde tenzilât 
yapıldr, meselâ bir hastanede personel adedi 
220 iken,- zaten gayrikâfi olan bu aded 1951 
de 160 a indirilmiştir. Bu suretle hasta bak
mak imkânları büsbütün güçleştirilmiş oldu. 
Keza bir kısım hastanelerin polikilinikleri hâlâ, 
ıslah edilmemiştir, durumları gayrisıhhidir. Bu
raya gelen hastalar hasta bekleme yerlerinde 
sığışamadıkları gibi. karışık bir vaziyette bu
lunduklarından hastalığı birbirlerine bulaştır
maktadırlar. 

Bir hastanede de polikilinik, hastanenin üç 
mahalle ötesinde rutubetli ısıtılamıyor. Bir med
reseden restore olan burası polikilinikten ziya
de güzel müze olur. Diğer bir hastanede, Tür
kiye'nin yegâne iftihar edeceği şekilde modern 
bir poliklinik yapılmış ise de bir müddet sonra 
burası Üniversite tarafından hastaneye ' kâlbe-
dilmiştir. • Bir poliklinikten hastane yapılması 
pek tabiîdir ki, uydurma bir şey olduğundan ha
kiki bir hastane olamaz, işgal edildiğine göre 
bari fennî bir surette poliklinik diye yapılmış 
olan bir tesisi aynı şekilde kullanmış olsalardı ı 
mükemmel bir vazife görürdü. Şimdi bu has
tane polikliniği bodrum katlarında yapılmak
tadır. Yine aynı hastanenin evvelce 300 ki
şiye yemek pişirmek için yapılmış olan mut
fağı bugün hastane personelleriyle beraber 1500 
kişiye yemek pişirmek mecburiyetinde olduğun
dan bu vaziyet aşikâr olarak imkânsızlığını gös
teriyor. 

Bir diğer hastane de Sağlık Bakanı evvelin | 
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sene görüp îlotantodâ bile bu kadar misörable 
hastane yoktur dediği hastanedir ki, hâlâ aynı 
vasfı taşımaktadır. 

Personelleri yatıracak yeri yoktur. Bu va
ziyet hastanedeki personellerin hem iş görme 
zamanını azaltmakta hem de inzibata: tesir et
mektedir. Asistanların yatacak yerleri iyi şart
lar altında olmadığından sıkıntı çekmektedir
ler, hattâ geçen ay buraya tâyin olunan bir asis
tan bu vaziyeti görünce kabul etmiyerek Ma-
raş'a gitmiştir. Bu fena durumları gidermek 
maksadiyle belediye buraya bir paviyon yap
tırmak için cüzi bir para ile temelini atmış ise 
de parasızlıktan bir sene daha uzatılması şaya
nı temennidir. Sağlık Bakanlığından bunu bek
leriz. Bir diğer hastane de isminin çocuk has
tanesi olmasına mukabil hastaların yarısını ço
cuk, yarısını da büyük hastalar teşkil etmek
tedir. Hastanenin bâzı koğuşları iç içe bâzıları 
karşı karşıya olduğundan bu kağuşlarm biri-

' sinde çocuklar, diğerinde de büyük hastalar yat
maktadır. 

Bahçesinde küçük çocuk: hastaları ile büyük 
hastalar aynı kanepede oturuyorlar. îsmi de 
çocuk hastanesidir. Bu ne garip vaziyettir 
ki, pisikoloji ilminin kemal bulduğu bu asırda 
çocuk hastası ile büyük hasta aynı paviyonda 
karşı karşıya odalarda tedavi görüyor. Ameli
yat olmuş bir büyük hasta aldığı narkozun te
siriyle bağırmaya başlayınca bu halin yanı ba
şındaki kağuşta yatan çocuğa yaptığı tesiri dü
şünelim. Keza çocuk bahçesinde otururken bir
kaç gün evvel aynı paviyonda ayağı, kesilmiş bü
yük bir hastanın tek ayakla yanma gelip o-
turduğu zaman bu halin o zavallı çocuğa yapa
cağı tesiri düşünelim. 

Bahsettiğim bu hastanelerin birçoğu İs
tanbul'un hastaneleridir. Bunlar böyle olunca 
diğer illerin hastanelerini bir düşününüz. Me
selâ ; duvarları çürümüş çivi tutmaz bir hâle (gel
diğinden içeriye rüzgâr ve yağmur girmesin diye 
duvarına hasta yorganı kaplamışlar, malzemei 
sıhhiyesi noksan olduğundan hakkiyle istifade 
edilemiyenleri de vardır. Bu izahatım hastaneleri
mizin çoğunun sıhhi malzemesi, sıhhi tesisatı, per
soneli noksan olduğunu ve bâzılarının da müte
hassıslarının noksan olduğunu göstermektedir. 
Çok mühim olan bu noksanların biran evvel ik
malini Hükümetten bekleriz. 

Çocuk meselesi : Sağlık mevzuunun en başın-
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da gelmesi lâzimğelen çocuk meselesine 1952 Büt
çesinde verilen önem hemen hiç denecek kadardır. 
Adeta gedik kapamak nev'indendir. Halbuki me
deni devletler sağlık plânı yaparken temelini ço
cuktan başlamakla kurmuşlardır. 

Memleketimizde umum çocuk hasta yatakları 
nüfusumuza nispet edilirse o kadar azdır ki, bu
nu istatistik kaidelerinin hiçbirisine uydurmaya 
imkân yoktur. Medeni âlem her iki bin nüfusa 
bir çocuk hasta yatağı kabul etmiştir. Şu halde 
nüfusumuza göre bizde de çocuk yatağı adedinin 
on. bin olması lâzımdır. Bizim umum hasta yata
ğımızın beş bin olduğuna göre de nispet yapılırsa 
elimizde üç bin çocuk yatağının bulunması şart
tır:' Halbuki bizde bütün Türkiye'de bulunan ço
cuk yatağının umum adedi 700 ü bile bulmamak
tadır* 

Bundan başka emzikli annelere sıhhi nasihat 
yuvaları, iş gören emzikli, annelerin çocuklarına 
gündüz barındırma yuvaları lâzımdır. Keza anne 
veya babaları her hangi bir sebeple ölmüş veya 
mahkûm olmuş çocuklar sokakta kalmak mecbu
riyetindedirler. Bunlara bir barınma yeri lâ
zımdır. Keza gayrimeşru olarak dünyaya gelen 
bir çocuğu barındıracak yer yoktur. Annesinin 
kucağında kalıyor, her hangi bir izdivaç va'di 
ile aldatılan bu aile kızları ebeveyninden ve ta
nıyanlardan çekinerek kucağındaki bu çocuk ile 
sığınacak yer bulamıyor. Darülaceze kimsesiz ço
cuklar için olduğundan nizamnamesi mucibince 
bu gibi çocukları alamıyor. Mecburen anne bu 
çocuğu gecenin karanlığından istifade ederek so
kağa atıyor, bu zavallı masum sabaha kada,r so
kakta soğuktan donuyor, bâzan köpekler tarafın
dan yendiğine bile tesadüf edilmektedir. Bu se
bepten bu gibi çocuklar için ayrıca bir kreş lâ
zımdır. Avrupa'da bu gibi çocukları getirenlere 
hiç. sormadan alan müesseseler vardır. Hattâ ge
tirenlerin hiç yüzünü görmemek için hücreler ya
pılmıştır. Oraya bırakır ve çocuk bırakıldığını 
haber vermek için zili çalar gider. Bizde kimse
siz çocukların himayesi için 5387 numaralı kanun 
iki senedir meriyette olmasına rağmen bir türlü 
gerekli şekilde tatbikat sahasına geçilemedi. Bu 
kanuna göre himaye gören çocuk sayısı ancak 
200 dür. Bu çocuklar içinde emzik çocukları hiç 
yok gibidir! Halbuki memleketimizde bu gibi hi
mayesiz çocukların adedi on binleri geçmektedir. 

1952 Bütçesi bu hususta umumi ihtiyacı kar
şılamaktan uzaktır. Hulâsa bu arzetfiğim teş-
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kilâta bütçede hiç yer verilmemiştir. Çocuk 
hastanelerinde ihtisas yapmış birçok çocuk mü
tehassısları bu gibi teşkilâtların noksanlığından 
kendi ihtisasları haricinde başka vazifelerde ça
lışmaktadırlar. 

Verem meselesine gelince : Sağlık Bakanlığı 
istatistiğine göre dört yüz binden fazla yereni 
hastası ve senede kırk binden fazla da veremden 
öelen vardır. Yani veremden ölüm nispeti on 
binde 150 - 400 dür. Bu nispet bölgelere göre 
ayrıdır. Meselâ Sinob vilâyetinde on binde 400, 
Zonguldak'ta 285 ve ilâ ... olmak üzere her vi
lâyette ölüm vakası görülmekledir Halbuki 
dünyanın diğer Devletlerinde veremden ölüm 
nispeti on binde 30 - 60 tır. Buna rağmen Sağ
lık Bakanlığının, veremli sayısı nispeten çok az 
ve refah derecesi nispeten çok iyi yerlere verem 
hastaneleri ve müesseseleri yaptırıldığı hakle 
Türkiye'nin en çok verem nispeti yüksek bulu
nan yerlerde henüz bir verem müessesesi kurul-, 
mamıştır. Bu durumun ıslahını bilhassa Hükü-
meitten istiyoruz. Bu kadar yüksek verem mu
sap ve ölümüne göre de Türkiye'de mevcut" sa
natoryumlar, belediye ve deevlet hastanelerin
deki verem yatakları da dâhil »lmak üzere umum 
verem yatağı beş bindir. Vasati olarak her ölüm 
için bir yatağın mevcut olması lâzım geldiğine 
göre bizde de verem yataklarının mevcudunun 
kırk bin olması lâzımdır. Bugünkü Bütçe tem
posuna göre gidirilrse asgari yirmi sene bekle
mek lâzımdır. • 

Halbuki salgın halini almış ve her gün bir
az daha artmakta olan bu meşum hastalığın 
Jönüne bu tarzda yapılan mücadele ile geçilemi-
yeceği anlaşılmaktadır; Büsbütün masraflı ve 
çok parayı müstelzim olan şimdiki1 mücadele 
tarzını değiştirip kâr gir hastaneler yerine ahşap 
pavyonlar yaptırmak suretiyle kesemize göre 
kendimizi ayarlıyaraık ve ilk evvelâ işe bu hu-
hususta bilgi ve yeter derecede personel yetiş
tirmekle başlamak (Hazımdır., • •• ' 

Saym arkadaşlarım: Verem sağlam vücuda 
bir şey yapamaz. Bu, fennen sabittir. Eğer öy
le olmamış olsaydı verem tedavisini yapan'bü
tün doktorların hepsinin, vere'm olması lâzımge-

" lirdi; Evet'bıı doktorlara verem bulaşır,'fakat 
sıhhatlarına baktıkları için verem olmıyorlar. 
Halkın bir kısmı' da böyledir. Verem bulaşmış
tır, fakat sağlık durumu iyi olursa bir şey o'l-
maz. 
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Şu izahatımdan anlaşıldığına göre hastala

rımızı; tedavi için zaten on (bin"-kişiye on iki ya
tak düşerken ve Ibu kadar yatak 'hiç mesabesin
de iken şimdi bir de verem- korkusu ile bütün 
gayreti b tarafa çevirip de 'asili'yapılması lâzım-
gelen .dıalk sağlığı, pahalılık dolayısiyle. geçim 
zorluğu, mesken bozukluğu, 'kalkın sılılri yiye
ceği-ve ileceği gibi mühim meseleleri ihmal 
edersek tehlikeyi daha fazla artırmış ve veremi 
daha: çoğaltmış oluruz. 

Biraz da hususi hastanelerimizden' bahset
mek isterim : 

Memleketimizin sağlığına çok yardımı doku
nacak olan hususi hastanelere löneın' verilmeli,' 
yeni hastanelerin açılması için teşvik edici ve 
kolaylık gösterici kanunlar çıkarmalı. 

Halbuki bizde hususi hastaneler Kazanç 
Vergisine tâbidir. Hükümet hususi hastaneleri 
otele tatJbik edileli tarifeye tâbi tutmuştur. Bir 
yataklı tek oda 9 lira, dört yataklı oda 7 li
radır. Buraya yatan hastanın saibalh ve ikindi 
kahvaltısı ve öğle ve akşam yemeği \ e yarası 
varsa günde yapılacak bir veya iki defalık ya
ra pansımanı hep bu fiyata dâhildir. Halbuki 
şu karşımızda 'otele gitseniz tek yatalklı bir oda
da yemeksiz bu kadar paraya yatamazsımz. Üs
telik de gece gündüz zili ibasıp doktoru çağırır
sanız karşınızda Ibulursunuz. Bu hallere bir ni
hayet vermek lâzımdır. Avrupa'da husûsi has
tanelerin ne • kadar çok olduğunu ve Hüküme
tin bunlara ne kadar ıkıymet verdiğini bilirai-
niz. Bizde ise bir otelden bile aşağıdır. 

Size sırası gelmiş iken burada bir misal ve
receğim ; ihususi hastanesi olan birisi kira ile 
tuttuğu hastane binasını sahibi satmak istemiş, 
parası olmadığı için Marşal Yardımından para 
alarak satın alırım diye Mister Eossel Dore'e, 
müracaat etmiş, Marşal plânında hususi hasta
nelere yardım faslı olmadığından buna rağmen 
Mister Dorre çok alâka göstermiş ve gayet kuv
vetli bir avukat tanıyor musunuz; demiş o da ta
nıyorum demiş derhal birlikte Sağlık Bakanlı
ğına gidiniz ödünç para isteyiniz size faizsiz 
verir avukat şeraiti yapar siz ,d!e azar azar 
ödersiniz demiş.'Zira sizin bu vazifeniz Sağlık 
Bakanlığı işlerine yardımdır. O da sjze yardım 
etmeye mecburdur demiş. Bunun üzerine bu 
zat bize bakanlık ödünç para vermek şöyle dur
sun bilâkis hasta yataklarımızı bir otel gibi 
narka tâbi tutmuştur. Üstelik de Hükümete 
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' bir otel gibi Kazanç Vergisi vermekteyiz deme
si üzerine Mister Dorre gâyriihtiyari elini ma
saya vurarak yerinden fırlamış bu nasıl olur" 
bu nasıl olur Hükümetin zaten kendisine kâfi 
gelecek hastaneleri yok iken size suhulet gös
tereceği yerde birde nark koyuyor Kazanç Ver
gisi alıyor diye söylenerek hayret göstermiştir. 

Bir az da hastanelerimizin kifayetsizliğini 
daha fazla artıran bir meseleye temas etmek 
isterim: Bâzı gayrikabili şifa - hastalar vardır 
ki, i müzmin bir şekil aldıklarından şifa bulmaz
lar. Fakat bu hastalar ihtiyar da değillerdir. 
Bir hastaneye yatarlar, doktorlar birkaç ay t'c-ı 

davi eder ve yine gayrigabil' şifa olduklarından 
taburcu ederler, bu hastaneden çıkarlar hemen 
•ertesi gün bir diğerine yatarlar, bunların ye
kûnu beş yüze yakındır. Bunları gâyrikabil şi
fadır diye hastanelere yatırmamak da doğru de
ğildir, Çünki hastanenin kapısında ölmek 
tehlikesi de vardır. Bu suretle do zaten şehrin 
ihtiyacını karşılayamıyan hastanelerimizin yatak 
adedini • de böylece mütemadiyen işgal ederler. 
Halbuki bunların bir tanesinin bir ay işgal etti
ği yatakda bu bir ay zarfında üç tane hasta te
davi edilir şifa bulur. Ve bunların yüzünden boş 
yatak olmadığından asıl şifa bulacak bini müte-

| caviz hasta tedavi olunamıyor demektir. Bıı gay-
rikabili şifa hastalar için bir yer tedarik olun
ması hususunda sağlık bakanımızın dikkat naza
rını çekmek isterim. Keza İstanbul, Ankara ve 

: sair buna benzer şehirlerin - muvmanı çok oldu
ğundan kaza ve yaralamalarda çok görülmekte
dir. Bu scbepden her hastanede hem kan bankası 
hem. de sıhhi imdat servisleri olması lâzımdır, 
hele kan bankası meselesi maalesef bizde çok 
noksandır. Bazı hastanelerde varsa da onlarda 
bulunan kan, ya tansiyonlu hastaların kanı ve
yahut para ile birkaç senedir kanını satan bir 
hademenin kanıdır, bütün enerjilerini kaybetmiş , 
olan bu kanlardan fazla fayda beklenemez. Hal
buki meselâ bütün İstanbul doğum lalihiklerinde 
her gece yüze yakın çocuk doğar, bunların her bi
risinin meşimeleri içinde yarım kiloya yakın 
kan bulunur. Yüz çocuk meşimesinden. en aşağı. 
50 kiloya yakın kan çıkar. Teşkilâtsızlık yüzün
den bu kanlar atılmaktadır ki, çok yazıktır. 
Sağlık' Bakanımızdan doğum kliniklerine teşki
lâtlarını yapması için hayat kurtarıcı bu dâva
dan acele istifade edilmesi hususunda tedbir 
alınmasını bekleriz. Bundan başka kan topla-



B : 49 27.2Vİ9Ö2 0 : 4 
mak İçin yalnız doktorlarımızın değil; bütün ya* 
zarlarımızın, gazetelerimizin mütemadiyen teş
vik edici yazılarla halkın hamiyetini ve merha
metini, celbetmeli, yoksa para ile kan alıp vermek
le.bu iş hallolmaz. Bu cihete de önem vermesini 
ayrıca rica ederiz. 

Keza : Cemiyet sağlığının bir tekâmülü sayı
lan sağlık sigortalan .mevzuu hiç. ele alınmamış
tır. Eğer bu iş tahakkuk ettirilmiş olsa idi hasta
nelerimiz bugünkü müşkül durumdan kurtul
muş olurdu. Çünkü medeni devletlerin hiçbiri
sinde parasız hastane yoktur, Her yatan hasta
nın ücretini mensup olduğu sigortalar veya be
lediyeler ödemektedir. Geri çocukların himayesi, • 
ıslahhaneler, orta Jyaş malûllerinin bakımı, okul 
hıfzıssıhhası, spor hıfzıssıhhasT, işçi hıfzıssıhhası, 
muhacir hıfzıssıhhası gibi mühim, mevzulara büt
çede yer. verilmemiştir. Bâzı cüzam hastalan 
halk . arasında: dolaşmaktadır. Bugünkü tedavi 
usulleri ile sirayeti önlemek -mümkün olduğuna 
göresıkr bir tarama yapılarak toplanıp tedavi 
altına alınması, akıl hastanelerinde nöbetleri ge
çen hastaların boş durmayıp el işleri ve bahçe 
ile meşgul edilmeleri lâzımdır. Halbuki, eldeki 
Kazanç Kânunu buna mânidir. Kazanç Vergisi 
istemektedir, burada maksat kâr değil hastaları 
ıslah olduğundan istisna edilmelidir. 

Bunlardan başka •: Bugünkü kıymetli ilâçlar 
ve tedavilere rağmen, sıtmanın halâ devamı bu 
husustaki bütün personelin şayanı şükran dere
cede çalışmalarına rağmen sistem bakımından 
daha radikal ve rasyonel iş sahasına girmediğimi
zi göstermektedir. Frengi mücadelesinin bugün
kü tedavilere nazaran elan devam etmesi bu yol
daki çalışmaların, çok.faal olmadığını göstermek
tedir. 
v Bilhassa Cenup vilâyetlerimizde . trahomun, 
nü kadar senedir mücadeleye' rağmen, devamı 
mücadelenin gevşetildiğine alâmettir. Yalnız 
burada şükranla söylenecek söz trahomdan mü
tevellit körlüğün önü alınmıştır, fakat birkaç se
nedir teşkilâtın az elemanlarla devam ettirilme
si hastalığı büsbütün kaldıramamıştır, Sebep de 
hâd vakaların sıkı bir tedaviye tâbi tutulmama-
larıdır. 

Bu bahsedilen bulaşıcı hastaları mûtat yürü
yen işlerden şaymıyarak her,biri üzerinde ehem
miyet, İıassaşiyet ve bilhassa ilim ve, fen ile 
mücehhez.olarak durmak lazımdır,, 

Sayın arİaâaşlarim; sözlerime bitirmezden 

e¥vel bizim için.çok acı bir hakikat öla^ Milletler 
arası İmar ve İCallnuma Bankası tarafından ge
len heyetin sağlık durumumuza dair bundanj bir
kaç ay evvel verdiği «Baarker» raporunun bâzı 
mühim parçalarını arzetmek isterim. Bu rapor 
bütün sizlerin bildiklerini teyit etmektedir. 

Bu rapora göre : Memlekette mevcut sağlık 
ve tıp servisleri Türkiye halkının ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzaktır. Doktor ve hemşire" sa
yısı azdır. Verem ciddî olmakta berdevamdır. 
Diğer hastalıklarda yine hüküm sürmektedir. 
Çocuk hastalıklarında ölüm nispeti veremden 
daha fazladır. Umumi sağlık koruma ziyadesiy
le kifayetsizdir. Şehir ve kasabalar dışındaki 
halk sağlık yardımının uzanabileceği elin dışın
da yaşamaktadır. 

Bugünkü sağlık organisyonu ile ve sağlık tıp 
personeli ile bu yola gitmek imkânsızdır. Tür
kiye 'de çalıştırılacak yetiştirilmiş personel bu
lunmadıkça yeni hastaneler inşası ve munta
zam servisler ihdası için büyük paralar harcaya
maz ve harcamamağıdır, tik evvelâ tercihan ya
pılacak şeyi gerek mevcut tesislerin personel 
ihtiyaçlarım tamamlamak ve gerekse kurulması 
lâzımgelen yeni tesisleri faaliyete geçirmek için 
lüzumlu teknik personelin yetiştirilmesi icabe-
der. 

Hemşirelere gelince: memlekette mevcut 
olan 600 profesyonel hemşireden % 75 şi halen 
hastanelerde çalışmaktadır. Halbuki bugün elde 
mevcut hastanelerin hemşire kadrosunu doldur
mak için 1200 hemşireye ihtiyaç vardır, ileride 
hastane yatağı adedinin beş misli artması, dis
panserler, sağlık merkezlerinin ve mahallî hem
şire servislerinin ihtiyaçları da gözönüne alına
cak olursa hemşire adedi 11 - 12 bin olmak lâ
zımdır. Halbuki hali hazır hemşire yetiştirme 
tesislerinden senece ancak 65 kadar hemşire 
mektepten çıkıyor. Bununla bu ihtiyâcı temine 
imkân.yoktur.. Az zamanda bu mektepleri tevsi 
lâzımdır. Bunun için de,hemen bütün hastamı-
lere merbut yeni hemşire mektepleri açılmalıdır. 

•Müstakil sağlık merkezlerinin bir parçası 
olmak üz'ere -doğum servislerinin genişletilmesi
ne olan ihtiyaç dolayısiyle ebelerin arttırılması
dır.. Röntgen lâburatuvarları ve teknisiyenlen 
için de yetiştirme ^programlarına ihtiy^ç^yardır. 

!f,Hali hazir hastanelerde mevcut olan jönj;geri-
teçhizatının,mükemmel olmasına ragmenj ha^eıi 
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radyo grafiklerinin kalitesi düşüktür. Bunun 
için de teknisiyenleri yetiştirmek içirt ehemmi
yetli bir radyografi hizmetinin 'temin olunması 
lâzımdır. ! T ' _ 7' '.'.''.. 

'Halen Türkiye'deki saflık memuru yetişti
ren okullarını ıslah etmek lâzımdır. 
"'"^Memlekette-'d'^ha çok; sayıda hekime karşı 
âcil bir ihtiyaç olmakla beraber tıp tahsilinin 
kalitesinin ıslahı ve bu bakımdan ehemmiyet 
verilen hususların değiştirilmesi daha büyük 
bir ehemmiyet arzetmektedir. Fakültede şimdi
ye kadar sağlığı korumaya ve hastalığı önleme
nin esas prensiplerine ehemmiyet verilmemiştir. 
Bundan dolayı tıp tahsilini tamamlıyan kimse
ler ve hattâ bunlardan Devlet sağlığında vazife 
deruhde edenlerin bir çoğu koruyucu hekimli
ğin değerini lâyikı veçhile takdir edememekte
dir. Şimdiki sağlık ve tıp fakültesi programla
rında hastalıkların önlenmesinden ziyade teda
viye ehemmiyet verilmekte olması da bunun 
bir ifadesidir. 

Hıf zısshıha Enstitüsünde sağlık personeli 
yetiştirme servisi süratle ihdas olunmalıdır. 

Koruyucu hekimlik prensiplerine dair ola
rak da ilmî bir surette yetiştirilmiş kiftyetli 
kimselerin azlığından dolayı şimdiye kadar olan 
bu husustaki çalışmalar bir muvaffakiyet göste
rememiştir. Maalesef halen Türkiye'de tatbiki
ni temenni ettiğimiz şümullü programları plân-
laştırmak ve icra etmek bakımından lüzumlu 
olan organizasyona tam olarak malik değildir; 
Sağlık Bakanlığının teşkilâtı girift bir mahiyet 
arzetmektedir ve lüzumundan fazla merkezileş-
tiriİmiştir. Vilâyetlerdeki sağlık müdürleri, Hü
kümet tabipleri bir taraftan Bakanlığın yük
lediği bürokratik takyitler, diğer taraftan da 
maiyetinde: bulundukları vali ve kaymakam
ların siyasi ve idari kontrolleri (bir Hükümet 
tabibinin 35 ten fazla vazifesi olması) arasın
da, bunalıp kalmışlardır. Bu sebepten heyeti
miz tercihan daha önce inkişaf etmemiş mem
leketlerin birisinde çalışmış tecrübeli bir.âm
me sağlığı idarecisinin en az beş sene müddetle 
Sağlık Bakanlığına bağlanmasını tavsiye etmek
tedir. 

Henüz personel yetiştirmesi zamana müte
vakkıf olduğundan personel yetişmeden has-,, 
taiıc tevsiini ve verem paviyonlarmdan maa
dası için yeni inşaata şimdiden para verme ve ' 
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bağlanmanın durdurulmasını tavsiye etmekte-
• d i r . '•-'••"'- *:- : ••-' _ ; - -•- ' ! ' 

ICeza verem mücadele servisi içinde yaban
cı bir verem mütehassısının yardımı ile vakit 
geçirilmeden yeniden organize edilmek've-ye
tişmiş: personel ele geçer geçmez tevsi olunmak 
ihtiyaclndadır diyor. " 

Sayın arkadaşlarım; ecnebi mütehassısların 
verdiği rapor sağlık durumumuzun bozuk oldu
ğunu teyit ediyor. Yalnız sayın mütehassıslar 
bu vaziyeti bizlerin bilgisizliğimize beceriksizli
ğimize hamletmiş olacaklar ki ıslâhı için Sağlık 
Bakanlığına beş sene müddetle Milletlerarası 
mütehassıslardan bir kimsenin getirilmesini, ke
za verem teşkilâtı için bir diğer mütehassısın 
'getirilmesini tavsiye ediyorlar. 

Halbuki sağlık durumumuzun ıslah dâvası 
çoktan beri Sağlık bakanlarının üzerinde önem
le durduğu bir dâvadır. Bundan evvel hazır
lanmış olan millî sağlık programını çoğunuz bi
lir. Keza Doktor Ekrem Hayri Üstündağ'ın ge
çen seneden beri koruyucu tababet ve sağlık 
merkezleri dâvalarını hal için. uğraşmakta oldu
ğunu da biliyoruz. Buna rağmen tahakkuk et-
tirilememesinin sebebi Sağlık Bakanlığının ih
malinden olmayıp Hükümetçe sağlık dâvasına 
gerektiği kadar ehemmiyet verilmemesiridcndir. 
'Çünkü bir buçuk milyardan fazla olan bir büt
çede, sağlık, ihtiyaçları için konulan para mik
tarı % 5 nispeti bile bulmamıştır. . Sağlık mü
esseseleri kurulmuş yeni ihtiyaçları fazla.olmı-
yan memleketlerde bile sıhhat için umum büt
çenin en az % 10 nunu koyarlar. Bizde kurul
ması gereken müesseseler için verilmesi lâzım-
'gelen para ve sosyal yardım tahsisat da dâhil 
olmak üzere bütçeye arzettiğim gibi asgari ih
tiyacın yarısı bile konulmamıştır. Demek ki 
birçok acıklı haller yine devam edecektir. 

ENVER GÜRELİ (Balıkesir) — Muhterem 
arkadaşlar; doktor olmıyan, arkadaşınızın ̂ Sağ
lık Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüşlerini 
izah etmesi; meslek olarak kendilerine tababe
ti seçmiş arkadaşlarımız tarafından ihtisasa 
hürmetsizlik telâkki edilir endişesiyle derhâl 
arzedeyim ki, mâruzâtım memleketimiz sağlık 
durumunu gösterir rakamların tahliline ve ifa
de ettikleri mânaların teşrihine ve alınabilecek 
prensip kararlarına mütedairdir.•"';', '••_';;';:'J';':;' 

Arkadaşlarım; şu hakikati bir! kere3çiet ben 
'tekrar edeyim ki; 'bir milletin sağlık durumu 
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o Devletinbekasiyle ya ki nen ilgilidir. Hasta 
Ibir milletin çocukları kendilerine mevdu, mem
leket istiklâl ve emniyetinin müdafaasında, is
tenileni 'başaramamak tehlikesiyle '"karşılaşabi
lirler. 

iBir memleketin sağlık durumunu anlamak 
için .doğum ve ölüm nispetlerini gözden geçir
mek ve bunları tahlil etmek yeter derecede bil
gi verebilir. 

İftiharla söyliyebilirim ki, muhtelif sosyal 
amillerin tesiriyle, memleketimizde doğum nis
peti dünyada rekor1 'teşkil etmektedir. Yurdu
muzda 1000 nüfusa nazaran 40 doğuş olduğu 
tes'bit edilişi ve hiçbir .millet bu rakama ulaşa
mamıştır. 

'Dünyadaki doğuş nispetleri şöyledir: 
1000 nüfusa nazaran 40 Türkiye (Birinei) 
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26 Hindistan 
24 (Birleşik Amerika 
21", Fransa 
20 İtalya 
17 İngiltere 

» 
» 

''>>';' 
»l---'' 
» 

» 
» 
» 
» • 

• • • . ' ; > > • ' 

» 
» 
» 
» 
» 

Fakat acı ile itiraf edoyim"-,:ki'; öliüm nispe
tinde de birinci gelmekteyiz: 

1000'nüfusa nazaran 20 Türkiye (Birinci) 
115 Hindistan 
11 Japonya 
12 İnigiltere 
9 Birleşik Amerika 
7 İsrail 

Bu rakamlardan çıkan hakikat şu ki; her 
seno nüfûsumuza 800 bin yavru katılmakta ye 
fakat 4Û0' !bm vatandaş da hakkın rahmetine 
intikâl "etmektedir. Ve yine dünya milletleri ile 
mukayesede sağlık durumu itibariyle memleke
timizin çok geri bir seviyede olduğu anlaşıl
maktadır. . . ' ' . . . ; •• 

Her sene kaybettiğimiz. 400 bin vatandaştan 
mühim bir kısmı verem denilen âfetten erimek
tedir. Sağlık, Bakanlığı her sene, 50 bin vatan
daşın bu hastalıktan can vermekte olduğunu 
iddia etmekte ise de, bence bu rakam asgari 
had için doğru ve fakat ilâcın, doktorun ve teş
hisin'henüz girmediği ve sosyal endişeler yü
künden hastalığın gizli tutulduğu muhitler için 
yanlıştır. Muhakkak olan bir şey varsa; bu ra-
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kamı 50 binin üstünde kabul tahmin de had nis
petini azaltır, sanırım. 

Arkadaşlarım; 
Bizde veremden ölüm nispeti 100 000 nüfusa 

nazaran 212 olarak kabul edilmiştir. Bir fikir 
verebilmek bakımından Batı devletleriyle olan 
mukayeseyi arzediyorum. 

Görülüyor ki, veremden ölüm nispeti itibariyle 
dünyada birinci gelmekteyiz. Bir fikir verebilmek 
ve verem illetinin tahribatını hakkıyle bilir olma
sını tevsik için bundan 50 sene evvelki dünya nis» 
petleriyle bugünkünü karşılaştıracağım 

Bâzı yabancı memleketlerde veremden ölüm 
nispeti (100.000 nüfusta) . 

1911-1913 1920 1930 1938 1945 1950 

Birleşik Amerika 152 
İngiltere ve Gal 140 
Fransa 214 
İtalya 157 
İsveç 191 
Norveç 218 
Danimarka — 
Holânda 148 
İsviçre 2Öt 
Japonya 2İ5 
Şili 260 
Almanya. . 152 

114 
113 
185 
160 
163 
210 
106 
147 
180 
224 
249 
154 

68 
98 

158 
112 
126 
149 
70 
74 

125 
186 
262 

78 

47 
62 

137 
76 
75 
86 
34 
41 
80 

211 
262 

62 

40 
61 

111 
91 
69 
65 
33 
86 
83 

280 
253 

— 

23 
36 

.57 
40 
42 
38 
14 
19 
35 

147 
158 

39 

Arkadaşlar: Beynelmilel sağlık teşkilâtı ve
rem müşavirlerinden Dr. Eticne Berthet'nin ra
porundan öğrendiğime göre İstanbul Üniver
sitesinde 115 005 talebeden muayene edilen 9861 
talebede 523 verem şüphesi görülmüştür. Bu kor
kunç rakamın delâlet ettiği mânayı huzurunuzda 
şerh etmiyeeeğim. 

Yalnız yine aynı doktorun raporundaki bir 
cümlesinin tercümesini nakledeceğim. «40 bin 
ölüm yani demiryolları iltisak hattında bulunan 
Afyon şehri gibi bir nüfusun her sene Türkiye 
haritasından silindiği bir hakikattir.» 

Arkadaşlarım; doğumun yüksekliğine muka
bil anne ölüm nispetleri de korkunç şekildö yük
sektir.1000 diri doğuma mukabil anne ölümü 
6.8 olarak tesbit edilmiş bulunuyor. Unutmamak 
lâzım ki; bu rakam Kanada'da 1,5, İngiltere'de 
1.1, Birleşik Amerilca'da 1.6 dır. 

Çocuk nispetlerinin mukayesesino gelince: 
Maalesof bu sahada da kayıplarımız çok mühim
dir. 1000 diri doğumda vasati 70 çocuk, kaybı* 
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lriiza mukabil- İngiltere'de 30, İsveç, 20, İsviçre 
31, Birleşik Amerika 29 çocuk kaybetmektedir. 

Sağlık durumumuza ait bir diğer korkunç ra
kam da trahom ; lbeliyesidir. Bugün trahomlu 
bölgelerde 3 milyon vatandaş yaşamakta ve bun
lardan1250 bin vatandaş 1 veya 2 gözünü kaybet
miş, durumdadır. Ve en aşağı Türkiye'de 1,5 mil
yon vatandaş trahomlu ve 'okullardaki talebeleri
mizin en az ;% 20' si bu hastalığa müptelâdır. 
i:! Bütün bunlara -rağmen hastanelerimiz, yatak 

adedlerimiz ihtiyacı ; karşılıyabilir mi? arkadaş
larım;': Demokrat Parti iktidara geldiği güne ka
dar Devletin elinde- 9530'kadar hasta yatağı bu
lunmakta idi. Şükranla aldığımız" sön gayretler 
ve himmetler neticesinde bu-miktar İ2146 ya çı
karılmıştır. Bu-yataklarm tasnifi şü şekildedir: 

;'-. '.;..;Aküv- :; 2 864r*-;'^;;;3 
C ü z a m . • • - . : ••;-* "'•'•• " ' • 3 5 Ö / v : ; ' ^ A ; ; " 

, Verem - 'ry^.zl-^ ..'•'-'/^4 107 • - • ^ ; 

Sair hastalıklar • • ' • • - ^ • 4 

vBuna mukabil 4 300 000 nüfusa sahip-Dani
marka'da 44 bin. hasta1 yatağı :41 milyon••nufuslu 
Batı Almanya'da 500 000 -'yatak; 4 ÖÖÖ1 ÖÖtf nü-
• nüfuslu İsviçre, <375iU) yatak, 50 milyon nüfuslu1 

İngiltere 'de 512 -bin' -hasta yalağına; Nahiftir; Bu 
kıstaslar gözönüne alınırsa:'; bizini asgari §20 -
250 bin yatak şajh4pi;oimamk;:gere^ 
için•şpun^nıkân olmadığınım bizimle beraber' bü
tün millet takdir ;e(|er;> i\f\.-.ıB s'ı.iY..-" 

§u ciheti belirtmek isterim ;Jci; 'bugün millî 
hudutlar dâhilinde bulunan, istedi Devlete, ister 
ferde, ister ise lu^kmiVl bir.^aihsiyete .ait; olsun 
bütün kıymetlerin, yekûnu, bu,! memleketin: millî 
serYetmi Regldi etmektedir, ,,, 

Tarladaki karasaban» şehirdeki. fabrika, • has -
tanedeki yatak veya röntgen: makinesi ve niha
yet .şu ten kafesin altındaki çan bu memleke
tin serveti milliye, .ye. umumiyesinden maduttur. 
Millî servetin artması anöalc istihsalin çoğâl-
masiyle mümkündür. Ancak sağlık durumu 
muhtel olmuş bir şahsın çalışmasına çalışsa...bile 
tam randıman almasına, imkân olmadığına: gö
re insan sağlık durumu millî servetin .ayrılmaz 
bir düzgünü teşkil eder. Nitekim yukarda ismini 
andığım doktor memleketimizdeki verem duru
munu' tarif ederken <tEconomiquement Ootes-
tröphique» tabirini kullandığı cümleyi müsaade
nizle tercüme edeyim :.. .;•,; 

«Veremden bu kadar ölüm, beşer bakımın
dan yalnız kanayan bir yara olarak değil, ikti-
sadi'bakımdan bir faciadır.» 

Arkadaşlarım; vatandaşların İstıraplarını 
kendi gönlünde yaşatmiyan - •-milletler inkir'a'za 
mahkûm halk topluluklarından ileri gidemez
ler. Bugün aynı yatakta yatan 2 - 3 hastasını ti 
veya hastane kapılarında boş yere bekliyen vâ-
tadaş .ıstıraplarının Yüksek Meclisinizce paylaşıl
dığına inanarak arzedeyim ki; ben (bütçe umumi 
yekûntınun 4 nispetinde olan Sağlık Bakanlığı 
Bütçesi gibi % 27 nispetine çıkarılmasını veya: 
munzam - bir tahsisat ilâvesini istemiyorum. 
Çünkü kaniim ki; Hükümet ve Bütçe Komisyonu 
maddi imkânlarının en son haddine kadar yapı
labilecek her.şeyi asla diriğ etmemişlerdir. An
cak, bendeniz muattal duran aletlerin,' Devlet 
hizmetindeki doktorların boş durduğunu ispat 
edeceğim, yatakların- bu' milletin hizmetine açıl
masın; talep ediyorıtm..; ; 

1 Bütçe tasarısı tetkik edildiği zaman, muhte
lif bakanlıkların emrinde ; hastaneler olduğu gö
rülecektir. Ezcümle Millî Savunma, Ulaştırma 
gibi..... .... 

; Esefle itiraf edeyim ki, bu hastaneler ancak 
muayyen gayelere tahsis edilmiş ve fakat umu
mi istifadeye arzı hiçbir zaman düşünülememiş-
tir. B,u hastanelerdeki doktorlara aletler ve ya
taklar bu milletten tahsil edilmiş paralarla vücut 
bulmasına rağmen poliklinik yapılmaması, bo.̂  
yatakların vatandaşlara açılmamasını; ya bu 
memleketin çok zenginliğine ya idarenin bece
riksizliğine bir misal olarak gösterirsem bilmem 
beni mazur görürmüsünüz? 

Arkadaşlarım; ben bütçe tasarrufu denildi
ği zaman hizmetin kaldırılmasını değil, hizmet 
ve vasıtalardaki tedahülün önlenmesi lâzımgel-
(1 iğine inanmış bulunm alttayım. 

Bugün Refik Saydam Enstitüsü gibi modern 
bir serom ve aşı müessesesi olduğu halde Millî 
Savunmanın aynı gaye için bir tesisi olduğunu 
ve bütçede tahsisatı bulunduğunu söylersem bil
mem ki siz de benim gibi hayretlere düşer misi
niz? '' 

Tetkik ediniz bâzı vilâyet merkezlerimizde. 
hem askerî hem de memleket hastanelerimiz var
dır. Her iki hastanede röntgen makinesi ve mü
tehassısı vardır. Böylece bir vilâyette ikf^rönt-
gen makinesi ve mütehassısa vardır. Böylece bir 
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vilâyette iki röntgen makinesi, iki mütehassis 
ve'fafet ha^kâbir'yerdeki hastanede de'ya-ma
kine! veya niütehassıs bulamazsınız; Bu hal millî 
servetin israfından; başka birşey ıriidirî Naza^ 
rımdâ?bir hâsta yatağı bir &brikanin çarlandân 
farksızdır; ; Yaptığım takribi veya kâba hesap
lara/nazaran Devlet hastaneleriricİeki yatak adefc 
lerınin ' devir^ sürati 15, çok iptidai malûmat 
olarak^ kabul' ettiğim askerî hastanelere rak^ 
kamları değerlendirdiğini vakit yatak devit4 

süratini 5 olarak buldum ki; bu fabrika çarkı
nın muhtelif tarihlerde stop ettiği yani yatağın 
boş olarak hasta beklediğini açıkça göstermek
tedir. 

BAŞKAN — Müddet bitti. Meclisin kararı
na itaat etmeye mecburum, karar verilirse de
vam edebilirsiniz. (Kâfi sesleri). 

Enver Beyin yazdıklarını okuyup ikmal et
mesini tensip buyuranlar...•'• (Prensip var, ol
maz sesleri). Tasvip etmiyenler... Tasvip edil
memiş, sözünüz buraca kalmıştır. (Alkışlar). 

ıŞabri Erduman? (Tok sesleri). 
.Enver Karan! 
ENVER KARAN (Erzurum) — Vazgeçtim. 

(Alkışlar). 
BAŞKAN — Talât Oran. (Yok sesleri). 
Yeterlik teklifleri vardır, okuyacağız : 

Yüksek Başkanlığa 
.(Sağlık Bütçesi üzerende Yüksek Meclisin il

gisi müsellemdir. Kâfi derecede tenevvür edil
miştir. Müzakerelerin yeterliğinin oya konma
sını saygiyle arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Ali Rıza Kılıçkale 

KÂTÎP İBRAHİM K Î R A Z O Ğ L Ü (Kayseri) 
— Ahmet Gürsoy ye Mustafa Zeren'in aynı ma
hiyette takrirleri vardır. 

BAŞKAN — Yeterliği tasvip edenler... Et
miyenler. .. Kabul edilmiştir. 

•Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Bölümlere geçilmiştir. 

1952 0 : % 

B. 
101 

201 

Lira 
Bakan ödeneği 5 400 
BAŞKAN —- Kabul edenlor... 
'Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-Aylıklar' ' 24 233 200 
BAŞKAN —- Kabul edenler,.. 
Etmiy enler... Kabul bdilmigtir. 

B;-
2Ö£ 

2ÖI 

20'(f 

207 

209 

210 

217 

301 

302 

303 

304 

305 

;'î0 

Ücretler ' 
BAŞKAN' — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul '.edilmiştir." 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sâ-' 
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge*'| 
reğinco Ödenecek para mükâ
fatı ;' • 
BAŞKAN — Kabu|,;edBnicr... 
Etmiyenler... Kabul »edilmiştir:: 

5434 sayılı Kanunfın 14 neti 
maddesinin (D) fılcrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere-
ğinco T. C. Emekli' Sandığına 
yapılacak Ödemeler 
BAŞKAN — Kabul0 edenler..^ 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul''edilmiştir. 
Ek görey tazminatı'.' , 
BAŞKAN ~j- Kabul;/ edenler.:. 
Etmiyenlçr... Katyû" Edilmiştir. 
Merkez dairqılöri büro giderleri 
BAŞKAN -^KajyulS edenler.;. 
Etmiyenler... Kaimi /edilmiştir." 
iller. büro giderleri / //•/ , .', , 
BAŞKAN — Kabıit. eden$r.f; 
(Etmiyenler.., Kabuledilmiştir. r 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabuİ^/edenler.../; 
Etmiyenler... Kabul.' Edilmiştir. /: 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
vo giderleri - . . . 
-BAŞKANİ Kabul/ledenler.;; 
Etmiyenler.;!; Kabul Edilmiştir.^ 

::':Kirâ;ibedölF'0'- ';- '••'••"'' 
; 'BAŞKAN^ •Kabul/Edenler;.;'': 
Etmtperde^t? Kabul iödilmıştirV:: 

8 513 fe 

L29 700 

1 283 160 

4 500 

1 800 948 

2 100 

222 872 

43 000 

. 136 000 

30 000 

-İ2&6 000 

^1İ!ü:Wooı m) m. . 
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B.; Lira> 
ŞOC Giyecekler 10 000 

•BAŞKAN — Kabul edenler... 
lEtmiycnlor... Kabul edilmiştir. , 

007 Yolluklar ' '," '* 1 782 500 
BAŞKAN • - Kabul edenler.., 

:r,r^ jEtmiyenlor... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 31 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri ' 507 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil-giderleri "••'•• 4 000 
BAŞKAN — Kajral edenler... 

.....,_ Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
405 Sağlık memurları ye sağlık ko

ruyucuları hayvan yem bedeli 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Yüksele/Sağlık Şûrası üyeleri 
huzur ücreti 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Sağlık müzeleri genel giderleri 26 000 
BAŞKAN — Kaİml edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 pkullar,rkurumlar genel gider
leri 369 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Bulaşıcı vo salgın hastalıklarla 
savaş genel giderleri 775 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaim! edilmiştir. 

423 Trahomla savaş geheİ giderleri 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.:. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş ge
nel giderleri 320 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 aSrtma ile savaş genel giderleri 2 883 329 
ÎZZET AKÇAL (Bize) — Efendim, bir da-J 

kika huzurunuzu işgal edeceğim.vr;; ;i•: .- « 
: Çoruh, Rize, Trabzon, Giresmı;yilâyetierihdo 

1 100 000 den; fazla insan yaşamaktadır.Nekator 
(Kancalıkurt) denilen bir hastalık vy#rdır. Mes-
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kini£ olmadığı; şiçiıı , .nispetini, r. bilmiyorum., Bâzı 
helpmler bunuııyüzde on, olduğunu rsöyiüyorlar. 
Burada- bulunan iki: hekim. arkadaşımız, bilhas
sa Rıza Sağlar, bunun % 50 .nispetinde olduğu
nu söylüyor. çBu hastalık devamlı; bir kansızlık 
tevlit- etmeletodir. r Aşağı yukarı ;; bu; hastalık 
25. sene,; evvel; ilk defa0tesbit ; edilmiştir. -Acaba 
sıtma; savaş teşkilâtına eklenecek olan% bir f kadro 
ile/devamlı ye-müstakar olarak bununja mücade
le imkânı yok mudur? Sabık iktidar;devrinde,,25 
senedenberi bu ıstırabın önünü almak için hiçbir 
tedbir ittihaz edilmemiş bulunmaktadır.. Ben çok 
Sayın Ekrem Hayri Ustündağ'dan bilhassa rica 
ediyorum, bu mevzuu esaslı olarak -tetkik ettir
sinler ve bu bölgenin beş vilâyetnin derdine bir 
çare bulsunlar. Bu bölgedeki vatandaşlar imiz 
bu hastalık yüzünden cidden çok elîm ve sefil va
ziyettedirler. Bunun için söz almış bulunuyo
rum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI: ÜSTÜNDAĞ (tzmir) — Ka
radeniz bölgesinde nekator hastalığının hüküm 
sürdüğüne dair arkadaşımızın şimdi.yaptığı be
yanat hakikaten yerindedir. Yalnız biraz ra
kamlarda mübalâğa vardır. Vaka % 50 nispe
ti tesbit edilmiştir ama bu hasta olup muayene 
için müracaat edenler arasında tesbit edilmiş 
bir nispettir. Yani muayene için müracaat eden' 
100 kişiden 50 kişide hastalık zuhur etmiştir. 
Yoksa bütün nüfusa nispet edilecek olursa bu 
nispet çok düşer. 

Bu tedavisi kolay ve gayet basit bir hasta
lıktır, iki günde iyi olur. Ama bu hastalık pa
razitlerinden muhit temizlenmezse iki gün son
ra tekrar yine yakalanılabilir. 

Bu hastalık, bilhassa o mıntakanın insan 
gübresi kullanmasından tevellüt etmektedir. Bu 
gübre içinde hastalığın parazitleri mevcut oldu
ğundan hastalık da devam etmektedir. Bundan 
kurtulmak bu itibarla aynı zamanda bir suni 
gübre kullanma meseledir ve o da' bizden zi
yade Tarım Bakanlığını alâkadar eder. (Kâ
fi, kâfi sesleri) (Alkışlar) 

BAŞKAN— 425 nci bölümü oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. . ; 
B . •;;i:/ ••iiito ', Lira 
426 i^erem savaşı genel giderleri :, . 2\100 000 

BAŞKAN -tJCabul edenler,!. • • 
Etmiyenler..^;Kabul edilmiştir. 
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427 v Hastaneler Sağlık ve Sosyal 
Yardım kurumları genel gi-

' ."."..̂ derler. .... .'.,-, ' • .22:367 885 ; 

'NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhterem] a,r- I 
kadaşlarım; Sağlık Bakanlığı Bütçesinde eğer... 
sayin muhalefet sözcüsü. arkadaşımız bu kadar 
geniş izah ile konuşmamış olsalardı bendeniz hiç,. 
söz almak niyetinde değildim. . . 

Yalnız, müsaade ederlerse, af buyursunlar, 
partileri kendilerine bir azizlik yapmışlar. Böy
le bir vazifeyi çok sevdiğimiz Şükrü Bey arka-, 
daşımıza vermiş olmaları hakikaten bir azizlik
tir. Şükrü Bey arkadaşımız da kendilerine bir. I 
azizlikle'mukabele ettiler. Burada okudukları 
şey, bizden ziyade temsil ettikleri muhalefe
tin mazisinin ithamından ibarettir. 

Arkadaşlar, bu memlekette uzun yıllardan 
beri devam eden büyük ıstırapları hekim ola
rak ve bir vatandaş olarak gözlerimizin önün
den hiçbir zaman kaybolup gitmez. Bendeniz ı 
ufak bir hâtıramı size nakledeyim. (Lüzum yok 
sesleri, gürültüler) 

Eski Sağlık bakanlarından bir tanesi bir 
hastaneyi "ziyaret etmişti. Bu hastane başında 
uğraşan arkadaşlar gayet kötü şartlar altında 
açlışıyordu. Bu ziyaret sırasında kendisine bir ı 
koğuşu ziyaret ederek bir hastanın gönlünü al
masını rica ettik. Lütfen kabul ettiler, fakat j 
•ilk girdiği koğuştan dışarıya tehalükle çıkarak 
bize dönüp dediler ki, «Arkadaşlar siz burada 
nasıl çalışıyorsunu?» Bu ne korkup bir tablo-' 
dur! Bu tablo memlekette uzun yıllar devam . 
etti. Bir Sağlık Bakanının- göstermesi lâzımge- • 
len alâka orada çalışan arkadaşları... 

CEZMt TÜRK (Seyhan) —Burada bulun- > 
mıyanlar hakkında konuşmayınız. 

NAMIK GEDÎK (Devamla) — Maziden bah
sediyorum. îsimden değil. Niçin sözümü keşi-' 
yörsunüz?' Siz konuşurken biz dinliyoruz! : 

Halk'Partisi, maziyi ne zaman buraya getir
mek mütemadiyen kaçmak istiyor. Bu, dikta- | 
fan teli değildir ki, istedikleri zaman yazsınlar, I 
dilekikleri zaman silsinler. Maziden niçin kaçı
yorlar ? Konuşmak hepimizin hakkıdır. 

Enver Güreli arkadaşımızın okuduğu rakam
lar dünle bugün mukayeseye pekala imkân ver- '• 
di. Yapacağımız işler var, tekrar etmiyeceği-
miz hatalar var; bunları konuşmalıyız".' Muha- J 
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Hilecimiz müsaade etsinler, hiç olmazsa memle-
yetin bu dâvasında birleşelim. (Bravo seslen). 

MAHMUT GÜCBİLMEZ" (Bolu), - Arka
daşlar, çok sayın Sağlık Bakanımızdan hepimi
zin memnun olacağını zannettiğim şu konuda bir 
temennide bulunacağım. Sağlık merkezleri 30 
dan 54 e kadar çıktı. Bütçe Komisyonuna ve 
sizlere şükran borçluyuz. Bunların 1arzı tevzii- • 
nhr afaki ölçülere istinadetmemesini temin- için 
bilhassa itina gösterilmesini rica edeceğini; 

Dilime geldiği' için bir misal yereyim .:. .Bur-;, 
dur'ün üç kazasının üçüne verip de, Balıkesir'in 
on bir kazasından yalnız ferisine vermek gibi, va
ziyetler olmasın. Bir misal' zikrettim,: yani -afaki j 
ölçülerle tevzi.edilmesin.. .,, 

BAŞKAN — Aİi Şükrü Şavlı buyurun. 
ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın arda-

daşlarım, af finizi rica edeceğim; ben de sizin gi
bi buraya 14 Mayıstan :sonra katılmış, bir arka
daşınızım. Binaenaleyh, ben de buraya sizin 
gibi işini gücünü bırakıp.şu milletin sağlığına 
yardım etmek için koşmuş gelmiş bir arkadaşı-, <:-. 
nızım. Benim sözlerim. niçin aksi tesir ediyor? 
Ben hakikatleri ortaya • döküy.orum, beraber;'ça
lışalım diye geldim, başkaca.bir maksadım yok
tur. Her şeyi bilelim, buna göre para istiyelim. 
Sağlık işlerimizi düşünerek söyledim, ;benkiın-
seye alet olmam ve olamam arkadaşlar; (Alkış
lar). ]'""" •' '"' ' 

BAŞKAN — 427 nci bölümü oyunuza*ai?ze-
diyorum: Kabul edenler.. Etmiyenlcr.. Kabul 
edilmiştir. 

B." ••- • • • • ' • • ' ••'"',' İ j i t t ı ' - ' . ' 

428 T. C. Refik Saydam Merkez ...'.,,• 
Hıfzıssıhha' Müessesesi" genel 
giderleri ^ 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabtıİ edilmiştir. 

429 Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 sayılı Kanun gere- :. 
ğinceyapîlac'ak giderler " 2 0 0 000 / 

ESAT OKTAY (Kİars) —' Arkadaşlar,Jbu 
kimsesizler hamına özür dilerim, bunlarda . bir 
talihsizlik'var hakikaten.' Millî Eğitim bâka^lK; u;; 
ğı Bütçesinin umumi görüşmesinde bu mevzu 
için Söz almıştım, konuşamadım, maddesinde 
rica ettim, yine verilmedi; müsaade ederseniz 
bir iki dakika için konuşayım. (Kâfi sesleri, 
vakit geçti sesleri) 
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Arkadaşlar, her şeyin bir zekâtı vardır; ça

lışmanın da bir zekâtı vardır. Bu mühim mevzu 
için üç dakikanızı feda edin: 

BAŞKAN — Rica ederim iki dakikanız geçti, 
ne söyliyecekseniz söyleyiniz. 

ESAT OKTAY (Devamla) -— Sayın arka
daşlarım; Büyük Meclisin hassasiyet ve ilgisi
ne rağmen kimsesiz, korunmaya muhtaç çocuk
ların işleri arzu edildiği şekilde yürümüyor. Bu
rada da bu bedbahtların aleyhine bir şanssızlık 
vardır. 

Bilindiği gibi korunmaya muhtaç çocuklar 
için 2 1/2 yıl evvel 5387 numaralı Kanun ka
bul edildi. 

Bu kanuna göre 0-7 yaşındaki çocuklar 
için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı çocuk 
bakım evleri kurar. 

7-18 yaştaki çocuklar için de Millî Eğitim 
Bakanlığınca yetiştirme yurtları kurulur ve 
bunların iş güç sahibi olmasına çalışılır. 

Ayrıca bu iş ile köy muhtarları, belediyeler, 
özel idarelerin de ilgilenmeleri kanun ieabm-
dandır. 

Bu vaziyete göre memlekette korunmaya 
alman çocukların adedi 0-7 yaş 200 ve 7-İ8 yaş 
1540 olmak üzere yekûnu 1740 dır. 

, Sayın arkadaşlarım1; analı babalı çocuklar 
aile yuvasının temel taşı oldukları gibi o, şef
katli sicak yuvadan mahrum olan zavallılar da 
içtimai bünyemizin temel taşıdırlar. Bunları 
topluluğumuzun bağrından koparıp ihmalin se
faletin, kucağına atmanın vebali çok büyüktür. 
Aynı zamanda korunmaya muhtaç çocuklar 
meselesi dünyanın bütün medeni milletlerini 
meşgul eden mühim sosyal dâvalardan, biridir 
ve böyle olması da gayet tabiîdir. Çünkü insan 
olarak herkes, sokakta başıboş ve perişan va
ziyette kalmış küçüğün sefaleti ve ıstırabı kar
şısında kayıtsız kalamaz. 

Başıboş ve hiçbir nizama tâbi olmadan, hiç
bir değer tanımadan ahlâk kaideleri dışında 
kötü sağlık şartları tahtında büyüyen ve yeti
şen bir kalabalığın cemiyet içinde husule, geti
receği huzursuzluğa düşmemesi için buna kar
şı çareler aramak bu bakımdan da elzemdir. 
Hükümetin, ilgili bakanlıkların bilhassa bun
lara dikkat ötmesini rica edeceğim, özür dile
rim. 

BAŞKAN — 429 nleu bölümü oyunuza arze-
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diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler..,. Ka
bul edilmiştir. 

Bir takrir vardır.' ' 

Yüksek Başkanlığa ,, 
Meclis çalışmalarının bu gece saat ikiye ka

dar devamı kararlaştırılmış ise de bağlanılan 
sıhhat bütçesinin İbitirilmesi. daha muvafık ola
cağından keyfiyetin, jYüksek Meclisin tasvibine 
arzedilmesini saygılarla dileriz. 

İsparta , îçe'l 
Reşit Turgut Aziz Koksal 

BAŞKAN •— Tasvibinize arz ediyorum.. Ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

B. 
430 

431 

432 

450 

451 

452 

453 

457 

501 

Kan (Bankası ;geıiel ^giderleri : 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler...' Kabul edilmiştir; ' 
iSağlik memurları ve sağlık ko-
ruyueularının hayvan avansı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eitmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1593 sayılı Kanun gereğince 
ç'ok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 
feAŞKAN — Kabul edenler... 
Eitmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere: veri
lecek (burslar . . , . • • • • . 
(BAŞKAN — Kabul edenler,.. : 
Eitmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
ıStaj ıgiderleri^ 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
•Milletlerarası1 münasebetlerin " 
•gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. '_ 
Millî Türle Tıp Kongresi gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl "borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 
100 000 

3:000 

100 000 

023 750 

49 000 

20 701 

293 796 

10 000 

17 000 
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B. 
(502 Eski yıllar borçlara 

BAŞKAN — arabul edenler.:. , 
Etmiyenler... Kafouİ edilmiştir. 

601 Özel 'kurum ve derneklerle ki-
• Silere 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

602 3653 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince Yalova Kaplıca
ları İşletme İdaresine yardım 69 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Yapı onarımı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

761 Kızılay Hastanesi taksit bedeli 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi bit
miştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin madde ve bölümlerine geçiyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Geneli Müdürlüğü 
1952 yılı Bütçe Kanunu ,*. ' 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan giderleri için bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 118 682) lira ve ya
tırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (43 000) lira ödenek 
verilmiştir. 
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Lira- I B. 
5 6ÖÖ 207 

B. 
201 Ayl 

A/ l - CETVELİ 

ıklar 
Lif a 

442 227 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler...-Kabul edilmiştir. 

203 iller geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN -^ Kabul edenler.» 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir, 

200 940 

3 000 

27 900 

Lira-

209 

210 

21.1 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

Yabancı dil bilenlere 3656i,sa
yılı Kanunun 5 nci : maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN —, Kabul edenler.! 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 
BAŞKAN :-~ Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKANv~ Kabul edenler... 
Etmiyenleı... Kabul, edilmiştir. 
Gece pratika ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyerileı... Kabul, edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenleı... Kabul edilmiştir. 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN'— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

BAŞKAN '-r- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenİer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar.... 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

98 437 

1 500 

21 552 

70 000 

9 500 

22 225 

6 700 

7 500 

6 500 

17 000 

8 000 

3 000 
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m 

309 Taşıt giderleri ; - T 

BAŞKAN - - K a b u l edenler.': 
Etmiycnler..; Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

412 İlâç vo lâboratuvar giderleri 
43AŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Eşya taşıma, ambalaj ve sigor
ta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma giderleri 
.(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 'Mahkeme giderleri 
.... BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
421 Sağlık temizleme giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 . .Yolcuları besleme, donatım ve 
eenazo giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 
B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

454 (Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler...' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 ... CETVELİ 

701' Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira. 
55 000 

1 500 

1 OÖO 

'5 000 

7 000 

700 

000 

88 000 

4 200 

900 

2 000 

2 400 

3 000 

K''V' hıra 
" Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

711 Makine, alet, gereç ye araçlar. 
onarımı 8 000 

,,,, B A Ş K A N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

741 Bina yapımı ve satmalma 5 000 
, BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine karşı
lık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 161 682) lira olarak tahmm 
edilmiştir. 

B. 

B - CETVELİ 

Resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
.Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel Bütçeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yşldan devredilecek na
kit 

Lira 
767 597 

26 760 

179 208 

188 117 

30 000' 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Şubat Perşembe günü saat 10 da toplan
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 2,07 
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Ankara Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu: 

AFYON KARAHÎSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Öynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Aîimet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü _ 
L-ûtfi Ülküme» 

(Kanun kabul edilmiştir:) 
Üye sayısı : 487 

Oy verenler : 322 
Kabul edenler : 321 

Reddedenler : ı 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 162 
Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri İşeri 
Arif Kahpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okeuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin 1 nan 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmess 
İhsan Ğülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erk azan eı 
Mehmet- Özbey . 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey : -

Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Nusrct Kirişcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşjt 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıı 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtag 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Ba§ak 
Rıfki Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 

! Sabrı Erduman 
Enver Karaii 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuöğlu 

1 "a jf * T T 

Memış Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
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Doğan Köynıen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbım 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Iriankıır 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Said Bilgiç, 
Kesit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fnad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 

• Salih Fuad Keçeci 
Ahilya, Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Sani Yaver 

İZMÎR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldcmir 
Belızat Bilgin 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi .Aktaş 
Lâtif Aküzüm 

Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Ali Mühto , 
Ziya Termen 

KAYSERt 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pckkip 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlıı 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Onhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbck 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 

Remzi Koçak 
Süleyman Sürurî Na-
suhoğlu 
Ilışan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket înce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit E cer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Zeki Mesut Sezer 
Haindi Şarlan , 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan . ? ; ' i 

Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin Özkefeli 
Fcrid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Baki Erden 
Mehmet Daiaı Süalp 
Sefil: Türkdöğan 
Cemil Yardım 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümcrkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Eeovit 
Nurettin Ertük 
Halil İmro 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bnhattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Atanç ' -
Zihni Betil A 
Fevzi vÇubuk'_s„ .. " 
Ahmet /Gürkan 
Hamdi Koyutiirk 
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Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlü 

TRABZON 
Salih Esad Alpereıl 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
eıoğlu 

Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı 
OğlU ' ' . . T.^-y 
Cahid Zâmangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

UEFA 
Necdet Açarial 
Feridun Ayalp 

Feridun Ergin 
Celâl Öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alcıh 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
X"usuf Karslıoğlu 

Fuat Nizaraoğlu > 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz • . -

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Abdürrahman Boyâcı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenleri 
MALATYA 

Hikmet Fırat 

[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KARAHtSAR 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek (Bakan) 

ANTALYA 
Akil Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. Ü.) 

Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

BURSA 
Agâh Erozan 

Hulusi Köymen (Bakan) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihad lyriboz (1.) 
İhsan Karasipğlu 

ÇANKIRI 
Celâl. Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihm Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
(D 
Ferit Alpiskendcr 
M. Remzi Bucak (î..) 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

ESKİŞEHİR 
AH Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Abidin Potuoğlü 

GAZÎANTEB 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (1.) 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger ( t ) 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Bakan 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

IZMlR 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Necdet Incekara 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 

KARS 
Tezer Taşkıran (1.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın (I.) 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 
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KAYSERİ 
Kâmil Gtindeg 

KIRKLARELİ 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
7iya Atığ 
lîamdi Başak 
Lûtfi Toksin-

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-| 
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul (î.) 
Ziyad Ebuzziya 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Murad Âli Ülgen 

B : 49 27.2 
KÜTAHYA 

Ahmet ihsan Gürsoy 
MALATYA 

Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (î.) 
îsmet İnönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu| 
(Bakan) 
Hamdullah Suphi Tan-j 
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(t) 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 

.1902 O : 4 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandaİinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan), 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ÖRDÜ 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Naci Berkman 
ismail Işın 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

SİNOR 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Sedat Zeki Örs 
Hüseyin Yüksel 

TRABZON 
Faik Alımed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlıı 
Hasan Saka 

URFA 
Ömer Cevheri (1.) 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu 
Esat Kerimol 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Malatya 1 
Trabzon 1 
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İstanbul Üniversitesi 1952 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KAEAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Ali İhsan Sâbis 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

ANKARA 
Sadrii1 Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu <'"' 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhancttin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumeu 

Üye sayısı : 487 
Oy verenler : 292 

Kabul edenler : 290 
Reddedenler : 2 

Çekinscrler : ö 
Oya katılmıyanlar : 19 2 

Açık Milletvekillikleri. :,, 3 

[Kabul edenler] 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kürküt 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri ükcuoğlû 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazaneı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakurt 
Celâl Otnıan 

ÇORUH 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş. 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâinit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutlra 
Rıza Topçuoğlu 

Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankıır 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
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Aııdre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Bedri Nedim Göknil 
Salih Fuad Keçeci 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer. 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Töpcu 
Celâl TÜrkgeldi 
Sanı Yaver 

ÎZMtR 
Mehmet Aldemir ; 

Behzat Bilgin 
Vasfi Menteş 
Halil Özyörük 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş 

> Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Esat Oktay 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
ismail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Küıçkale 
ibrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Etliem, Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 

Mümtaz Kavalcıoğlu 
Vevedoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
AH Rıza Ercan 
Saf M Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
M!ecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
puhoğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
-Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk ilker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

Abdülkadir Kalav 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RÎZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşim Alişan 
'Naci Berkman 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tikel 
Hadi üzer. 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Cogkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Çezmi Türk 

SîtRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SlNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Alı Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Moean 
Yusuf Ziya Tuntaş • 

TOK AD 
Sıtkı Atanç . • . 
Zihni Betil. 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan , 
Hamdi Köyutürk 
.Halûk Ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa Özdemir 
Nuri Turgut Topcöğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Goloğlu. 
Süleyman FehmrKalay-
cıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın , 
Hasan Remzi Kulu ,. 

URFA 
Necdet Açanal , 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Aloıli , 
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Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 

B : 49 . 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

27.2.1952 0 : 4 
ZONGULDAK 

Abdürrahman Boyacı-
güler 

Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
Abdülkadir Özbay 

[Oya hatılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kaşîm Küfrevi 
Halis öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
•İsmet Olgaç , 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Sal âhaddin Adil 
Dağıstan Binerbay 
Ramİ2 Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi:Kurtbek (Bakan) 
Cevdet Soydan 

: ANTALYA 
Akif Sarı oğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekel ioğlti 

AYDIN 
Etcm Menderes 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli . 
Ali Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlıi 
(î.ü.) ; 
Yahya Pelvan 
Muharrein Türiçay 
Sıtkı Yırcali (Bakan) 

BİNGÖL : :; 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Ali Oanib Yöntem -

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (1.) 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişeioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbâs-Gigin v 
Ali Rıza Sağlar , 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakeıoğlu ,. 
Hasan Ali Vural 
Hakkı -Yemeniciler 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Âktuğ (1.} 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak (1.) 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğİu 
(Bakan) 

ELAZIĞ ;• 
Abdullah Demirtaş , 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan (Ba
kan) , 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü. 

GİRESUN 
Tahsin İnanç • 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu . ,; 
Adnan Tüf ekcioğlu _ 

GÜM^ŞANK 
Kemal, Yörjikoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tahkut 
Cavit Yurtman ••(!.) 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu, 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

: İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (1:) 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Baş
bakan) 
Mithat Sözer 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

!'; • İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
MuhiddinErener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet İncekara 
Oısman Kapanr 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Yelibeşe 

KARS 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran (1.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 
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KASTAMONU 
Fahri Eeçeeioğlü 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın (t.) 
Ziya Termen 
Hayrı Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Halil Sezai -Erkut 
Elvan Kaman 
Rif at özdeg 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Lü J i Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Kıza Doğrul (t.) 
Ziyad Ebuzziya 

B : 49 27.2 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

MALATYA 
Esat Doğan (î.) 
Hüseyin Doğan 
İsmet înönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu| 
(Bakan) 
Hamdullah Suphi Tan-] 
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlû 
d . ) • • • ; •• - ; 

Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen (Bakan) 
Remzi Öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünaİ 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

.1952 0 : 4 
Nuri özsan (Bakan) 

NİĞDE 
Necip Bilge 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
İsmail Işm 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 

SİİRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Halil İmre 

Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksel 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka ' 

URPA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri (I.) 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz : 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Esat Kerimol 
Avni Yurdabayrak 

[Açıh Milletvekillikleri] 
Denizli 1 
Malatya . 1 
Trabzon 1 
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AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganh 
Kemal özçoban 
Ali İhsan Sâbis 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Erozan 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumc'u 
Mücteba Iştın . 
Arif Kalıpsızoğlu | 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı ••:• 487 
Oy verenler : 291 

Kabul edenler : 290 
Reddedenler ":' 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 193 

Açık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
i BİLECİK 

ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran ' 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okçuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut . . . 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmoz 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan ;; 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akman! ar 
Emin Kalafat 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Otman | 

1 ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar • 

1 ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülciğil 
Fikret Karabüdak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hâmit Ali YÖney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Sabrı Erduman 
Enver Karan I 

, . - . ; . - , • • • • 

1 Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu. 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 

GAZÎANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoglu 
Süleyman ''Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 

[.Hayrettin Erkuıeıı 
Doğan Köymeıi 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasf i Mahir TCocntiirk 
Halis Tokdcmir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 

1086 



Sabit non Adato 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazh Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Vasfi Mcnl.eş 
Halil Özyörülc 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktaş . 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyiş Koçulu 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
tbrahim Kirazoğhı 
Mehmet Özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Faik Üstttn 

B : 49 27. 
KOCAELİ 

Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemcioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim Önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Himmet Ölçmen 
Murad Âli Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Asım. Gündüz 

Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Romzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Mazhar özsoy 

2.1952 Ö : 4 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğaıiay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Ha§im Alişan 
Tevfik İleri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğİu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

StNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Moean 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk Ökeren 
Muzaffer Önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcöğlü 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Mahmut Gol oğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
ciöğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu \ 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu, 

VAN 
îzzet Akın , 

YÖZCJAD 
Niyazi Ünal Alcıli 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Yusuf Karslıoğlu ;.;..,; 
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Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tathoğlu 
Hasan Üçöz 

AFYON KARAHİSAR 
Avni "Tan 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan- Binerbay 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyli Kurtbek (Bakan) 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Akii Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 

AT A. m t Ahmet Tokuş 
AYDIN 

Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğlu 
Enver Güreli 
Ali Fahri îşeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
( İ Ü . ) 

"Yahya Pelvan 
Muharrem Tuiıçay '; 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) | 

1 ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-

1 kant 

1 Abdürrahman Boyacı-
giller 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hikmet Fırat 

[Oya katılmtyanlar] 
1 BOLÜ 

Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURSA 
Agâh Erpzan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihad lyriboz (I.) 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENlZLt 
Fikret Başaran 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (t.) 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak (1.) 
Mustafa Ekinci 
Nâzım, önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükncddin Nasuhioğlu | 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş | 

1 Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet §evki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 
Hasan Polatkan (Bakan) 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZtANTER 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Adnan Tüfekcioğlu . 

GÜMÜŞANE ! 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfuı* Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman (1.) 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu | 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola | 

I Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

1 İSTANBUL 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes (Başba
kan) 
Mithat Sözer 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Bakan) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran (I.) 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın (I.) 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeg 
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KIRKLARELİ 

Şefik Bakay , 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip I 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Erkut 
Elvan Kaman 
Rifat özdeg 

KOCAELİ 
Ziya Atığ. 
Hamdi Başak 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Eıza Doğrul (1.) 
Ziyad Ebuzziya 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Esat Doğan.(1.) 
Hüseyin Doğan 
İsmet İnönü 

Mehmet Kartal ; 
MANİSA 

Samet Ağaoğlu (Bakan) 
P. Lûtfi Karaosmanoglu 
(Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ .' 
Salâhattin Hüdayioğlu 

Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen (Bakan) 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Kemal Türkoğîu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar | 

.1952 0 : 4 
NİĞDE 

Necip Bilge 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

SİİRD 
Baki Erden 

SİNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Halil îmre 

Eifat öçten . 
Sedat Zeki örs 
Hüseyin Yüksek 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hasan Saka 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri (I.) 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen , 
Kâzım Özalp 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu 
Esat Kerimol 
Avni Yurdabayrak ; 

[Açıh MilletvekÜUMeri] 
Denizli 1 
Malatya 1 
Trabzon 1 

*>-&<( 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütç Kanununa verilen 

r . i • 

AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis 
Salih Torf illi 
Gazi Yiğitbaşı 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdı Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât lltekin 
Talât Vasfı öz 
Fuad Şeyhun 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki. lîasırcı 
Cevat Ülkü 
fcûtfi Ülkümeu 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Müfit Er kuyumcu 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 

BİLECİK 
İsmail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

oylann sonuru 
(Kanun kabul ed i lmi ş t i r . ) ; 

' Üye sayısı V 4 8 7 ; : M 

Oy verenler : 265 ' 
Kabul edenler : ,247 

RedLdedenler : 18 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar :.' 219 
Ajçık Milletvekillikleri : 3 

[Kabul edenler] 
Talât Qran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin înan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Mahmut Güçbilmoz 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan" 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanla r 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kemal Atakıirt 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mcsud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 

Saip özer 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
AH Çobanöğlu 
Mustafa Gülcigil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Cemal Köprülü 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene ' 
Ham.it Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekean 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanöğlu 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenanı 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 

' . ; . - • • - . • , • 

• 

Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal. Varınca 
Hal it Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Varam Bay ar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim GÖknil 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 
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İZMİR 

Behzat Bilgin 
•Necdet încekara 
Vasf i Menteş 
Halil Qzyörük r 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 

KAYSER! 
Fikri Apaydın 
İsmail Berkok 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Etli em Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Salih Kalemeioğlu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoglu 

ERZİNCAN 
Cemal Gtönenç 

HATAY 
Abclüri'ahnıan Meiok 

Murad Âli Ülgen 
ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Allrin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Ilışan Şerif özgen 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Faruk ilker 
Refik Şevket İnce 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ÖRDÜ 
Feyzi Boztepe 

SAMSUN 
Eaşim Alişan 
Naci Berkman 
Tevfik ileri 
Firuz Kesim 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Ban 
Tevfik Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOR 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğİu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

[Reddedenler] 
KARS 

Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Esat Oktay 

KÜTAHYA 
Asım Gündüz 

MALATYA 
Esat Doğan 

Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kulu 
Nuri Ocakcıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten; ; 
Aziz Uras •» 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ... 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Kalay-
cıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
İzzet Akın 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Faik Erbaş - ; 
Yusuf KarslıoğlU 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan ÜçÖz 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

ORDU 
Zeki Mesut Sezer 

SİNOB 
Muhtar Acar 
Muhit Tümerkan 

TOKAD 
Zihni Betil 
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[Oya İtaUlmıyanlari 

AFYON KAEAHÎSAR 
Avni Tan 
Alınıecl Veziroğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

^ Celâl Yardımcı 
• : AMASYA 

. Kemal Eren 
Hâmit Kora,y 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 
• ANKARA, 

:Salâhattin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete (Bakan) 
Mümtaz Faik Fenik 
Hâmid'Şevket ince 
Seyf i Kurtbek: (Bakan) 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
:;>?AM£ Sârıoğlu 

.ibrahim Subaşı 
Ahmet Tekelîbğlu 
Ahmet Tokuş 

n^AAYDIN -
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Muzaffer Emiroğhı 
Enver Ğüreü •, 

•'•''Mi Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyjköğlü 
( I . Ü . ) ; 

Yahya Pelyan 
Muharrem;, Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Bakan) 

ROLÜ 
Zuhuri Danışman 
Mithat- -Dayıoğlu I 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem. • 

BURSA 
Agâh'-Erozan 
Selim Herkmen 

Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Bakan) 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat Iyriboz (1.) • 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Nusret Kirişcioğlu 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Celâl1 Böynuk 
Kenan Çığmah : " • ' - ' - " • • ' • ' î 

ÇORUH 
Zihni Üral 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ (I.) 
Ferit Alpiskender 
M. Remzi Bucak (I.) 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıröğlu 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ekrem Baysal 

Hasan Polatkan (Ba
kan) 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Salâh attin Ünlü 

GİRESUN 
llamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Panıuk-
oğlti 
Adnan Tüfekcioğlu i 

GÜMÜŞÂNE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ ; 

Selim Seven 
HATAY 

Abdullah Çilli- ^ 
Celâl Sait "Siren ' 
Tayfur Sökmeti ' ' 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtmani (!•) 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola •• 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altınel 
Celâl Beyar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
(t) 
Mithat Benker 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Adnan Menderes • (Baş
bakan) l.'î 
Mithat Zözer 
Ahmet Töpcu 
Senini Yürüten1 i; ,J 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir (İ. Ü ) 
Pertev Arat 
Cilıâd Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürcrk' 
Osman Kapani 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilm| Velibeşe 

^ KARS 
Lâtif Aküzüm 
Mehmet Bahadır 
Tezer Taşkıran (I;) 
Hüsamettin Tugâç '''•-
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın (I.) • 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlü 
Kâmil Gündeg ^ r 

Yusuf Ziya Turgut 
KIRKLARELİ * 

Mahmut Erbil •-
Sıtkı Pekkip 

KIRŞEÖİR 
Osman Bölükbaşı (İİy 
Halil Sezai Erkut -
Elvan OEainan • ' s 

Rifat özdeş -
KOCAELİ " 

Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
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Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul (î.) 
Ziyad Etmzziya 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan (1.) 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 

MANİSA 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
F. Lûtfi Karaosmanoğlu 
(Bakan) 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salfıhattin Hüdayioğlu 
(1) 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim Ökmen (Bakan) 
Remzi Öksüz 

B : 49 27 
MARDİN 

Abdürrahman Bayar 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Cemal Hünal 
Zeyyat Maıidalinei 
Nadir Nadi 
Nuri özsan (Bakan) 
Nâtık Poyrazoğln 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hüsnü Akyol 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Iîamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

2.1952 O : 4 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
ismail Işın 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Cezmi Türk 

SftRD 
Baki Erden 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlıı 

SİVAS 
Halil İmre 
Sedat Zeki Örs 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Ömer Cevheri (I.) 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza încealemdar-
oğlu 
Esat Kerimol 
Avni Yurdabayrak 

[Açık Milletvekillikleri] 
Denizli 
Malatya 
Trabzon 
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Karayolları Gençl Müdürlüğü 19S2 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/278) Ll 

T.G. , • • : . • • . . - , . 

' Başbakanlık ! ' 30 . XI . 1951 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 2173, 6/3850 

- ^ Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlaı Kurulunca 
29 . X I . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ili-
şikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arze derim, 

Başbakan 
A.M endores, 

Bütçe Gerekçesi v ; : " 

B. M. 

201 Aylıklar : 
11-12 (L) cetveline bu yıl yeniden bir kadro alınmadığı cilıetlt geçen yılki ödenek aynen 

konulmuştur. 1 ve 2 üst derece farkı için ayrıca bir ödenek teklif edilmiyerek bunla
rın da tasarruflarla karşılanması düşünülmektedir. 

21-22 Genel Müdürlük emrine halen alınmış bulunan bir memur ile yeniden alınması mel
huz bulunan iki memurun daha açık aylığını karşılamak üzere geçen yılki ödenek 
aynen teklif olunmuştur. 

202 Ücretler : 
Yolların daimî bakım altında bulundurulması zarureti karşısında bakım „ ve makine 
personelinin geçici kadrolarda bırakılması hem 3656 sayılı Kanunun geçici hizmet
liler hakkındaki hükme. aykırı ve hem de bu personelin durumlarının istikrarı bakı
mından ücretliler ve geçici hizmetliler kadroları arasında bir "ayarlama yapılmasını 
zaruri kılmıştır. Geçen yıl bütçesindeki tahsisatlar dâhilinde kalmak şartiyle 
417 300 liralık bir ödenek geçici hizmetliler bölümünden bu bölüme aktarılmıştır. Bu
na göre kadrolarda değişiklik yapılarak yeni ihtiyaçlara göre teklif olunmuştur. Etüd 
ve proje işleri merkezden idare edilmekte olduğundan buna ait (alet operatörü) na
mı ile yeni kadrolar tesis edilerek merkez kısmına alınmıştır. Yine araştırma ve plân
lama işlerimiz merkezden idare edildiğinden bu sahada çalıştıracağımız 'elemanların 
kadroları da merkeze alınmıştır. ' ' •?,",[.̂ J_,1,; | ^ " ? **_̂  v '̂J .Ül.tLir..^ 'V?,TT^' ^ ^" ' .^ 

203 Geçici hizmetliler ücreti : . 
Bu bölümdeki ödenek keçen yıla nazaran 426 300 lira azaltılarak bu miktardan 
417 300 liraya tekabül eden kadrolar (D) cetveline nakledilmiştir. Bakiye kalan 

(S . Sayısı: 60) 



9 000 lira, kadrolarına nazaran geçen yıl bütçesine fazla konulan ödenek olup bu mik
tarda tenzil olunmuştur. 1951 yılı ortalarında ^merkezdeki '^işlerin kesafet kesbetlme-
si dolayısiyle bâzı elemanlar merkeze celbedilmiş ve vazifelerinin 1952 yılında da de
vam edeceği göz önüne alınarak kadroları merkeze alınmıştır. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Maaşlı "memurların özlük haklarmataallûk eden bu bölümde cari yıl sarfiyatı göz 
önünde tutularak bâzı maddeler arasında ayarlama yapılmış, , bölüm yekûnunda bir 
değişiklik olmamıştır. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı :- :&' 
1952 yılında 1 veya 2 memurun lisan imtihanında muvaffak olacağı düşünülerek geçen 
yılki ödenek aynen teklif olunmuştur. 

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye.Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler : v 
Teklif olunan maaş ve (D) cetveline göre hesaplanmış ve bu ödenek 25 623 lira fazla-
siyle teklif olunmuştur. 

Temsil ödeneği : 
Geçen yıl teklif olunan miktar aynen konulmuştur. 

Merkez daireleri büro giderleri : 
Bu bölümün kırtasiye, döşeme ve demirbaş maddeleri geçen yıl ödeneğinin aynı olmak
la beraber merkezin su ve sair müteferrik ihtiyaçlarını karşılamadığından öteberi gider
leri maddesine 2 400 lira, elektrik ve havagazı sarfiyatı da lâboratuvar tesislerinin ta
mamlanması hasebiyle ihtiyaca kâfi g ölmediğinden aydınlatma maddesine 7 200 lira, kö
mür fiyatlarının yükselmiş bulunması hasebiyle ısıtma maddesine 2 800 lira ki, bu bö
lümün ceman 12 400 lira fazlasiyle teklifi zarureti hâsıl olmuştur. 

İller büro giderleri : 
Bu bölüm geçen yılın ayni olarak teklif olunmuştur.: 

Basılı kâğıt ve defterler : " y ,-•; /f*?Jf"-"":"" ; 

Geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştur. 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Bu bölümün merkez ve iller posta ve telgraf ücretleri maddelerine geçen yıl konulan 
ödenek kifayet etmekle beraber merkez ve illerde telefon giderleri, müstacel ahvalde muha
bere ekseriya bu vasıta' ile yapılmakta olduğundan ihtiyacı hiçbir surette karşılamamakta• 
dır. Bu itibarla 1951 sarfiyatı göz önü ide tutularak merkez daireleri için 24 800 lira ve il
ler telefon giderleri için de 2 738 lira ki, ceman 27 538 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Kira bedeli : 
Geçen yılki ödenek aynen muhafaza edilmiştir. 

Giyecekler : ' 
Geçen yılın aynıdır.- / ' .şr-.--,...- • : -••••'> T,• - „ r ^ T * V ^ * | c | - * | « | W ^ 

Yolluklar : ; - ~ - — ; 
Bu bölümde cari yıl sarfiyatı göz önünde tutularak gerek teknik personelin idari mak
satlarla gerekse idari personelin teknik maksatlarla ifa ettikleri hizmetlerin kargılığt 

(S . Sayısı: 60). 



bu bölümden ve geçici görev yolluğu maddesinden ödenmesi iktiza edeceği cihetle ihti
yacı karşılamak üzere teknik hizmetler geçici görev yolluğu kısılarak 'bu maddeye 
52 000 lirl®£ eklenin ek zarureti hâsıl olmuştur. V. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
Bu bölümde geçen yıl teklif olunan ödeneğin aynı olarak teklif olunmuştur, a 

Temsil giderleri : 
G e ç e n y ı l ı n a y n ı d ı r . - ' ' ''•• '•" ^ ; v : \ i, ' '- ; 

Mahkeme harçları : 
1951 yılı Bütçesinde mahkeme haraları vo giderleri bir bölümde toplanmışken bu" yıî 
iki bölüme tefrik edilmekle ve cari yıl sarfiyatı göz önünde tutularak 8 000 lira teklif 
olunmuştur. •;.-, • ,-••••••;••••;. • ' - - -'. 

Mahkeme-giderleri ••: 
Yıllık programın genişlemesine muvazi olarak istimlâk ihtilâfları da .genişlemiştir. Bu 
itibarla mahkeme masraflariyle tutulan avukatların ücretlerini ve -sair masraflarını 
karşılamak üzere bu bölüm geçen yıla nazaran 20 000 lira bir .artış göstermektedir. 

Yayın giderleri : 
Geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştur. 

Milletlerarası •münasebetlerin gerektirdiği giderler •: 
Geçen yılın aynı olarak teklif olunmuştur. 

Kurs giderleri : - ' • - . . ' 
Geçeri yılın aynı olarak teklif olunmuştur. 

Geçen yıl borçları : ~ ' ' 
Çıkacak muhtelif borçları karşılamak üzere bu bölüme 8 934 lira eklenmiştir. 

Eski yıllar borçları : 
Aynen teklif olunmuştur. '\ *"••-.";-. 

Hükme bağlı borçlar : . , 
Aynen teklif olunmuştur. 

r^^^PJ Yatırımlar fferököesi 

Yapım: 
Geçici yüklenmelerden devrederi borçlar yekûnu 18 000 000 lira ve 1951 yılında verilen 
1952 vadeli bonoların karşılığı*için de 10 000 000 lira ki ceman 28 000 000' lira ödenmek 
icabedcr. Bakiye 30 600 000 lira da 1952 yılı programı gereğince yeniden ihale edile
cek işlerin bu yıl zarfında ödenecekkısmım teşkil etmektedir. 
Makina ve araçların onarımı,: . - v 
İdarenin bugün elinde mevcut ve kıymeti 75 000 000 lira civarında bulunan makina-
larm ve araçların yedek parça ihtiyaçlariyle atelyeler malzeme ve; işletme giderleri 
karşılığı olarak 14 000 000 lira teklif olunmuştur ki geçeri yıla ria^arM 9 000 000 lira 
bir artış kaydetmiştir. . 
Satmalmacak, makine ve araçlar: ~ 
ihtiyacı karşılamak üzere, yapım ve bakım makine ve araçlarından satınalnıacak mik-
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tan karşılamak üzere geçen yıla nazaran 5 850 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 
Hv 40 İstikşaf, etüd ve aplikasyon: M.. 

Yıl içinde yeniden ihaleye konulacak işlerle birlikte ilerideki yıllar için hazırlık yap
mak üzere etüd ve proje için 2 30ÖÖ0Ö lira fazlasiyle 5 500 000 lira teklif olunmuştur. 

50 Sürekli onarmalar: 
1951: yılında 21 000 kilometreye mukabil 1952 yılında 23 0Ö0 kilometrelik yol oîtklma 
alınacaktır. Buna rağmen bakım işinin kısmen' mâlrinalaşması sebebimle bâzı mert&bfc 
tasarruflar sağlanmış ve geçen yılki ödenek artırılmıştı*. 

782 Töknik hizmetler geçici görev yolluğu s 
Bu bölümden 50 000 lira azaltılarak geçici görev yolluğuna nakledilmiş^buMrimak-

783 İl ve köy yolları yapımı: 
Dağıtım ve harcanma şekli Bakanlar Kurulunca tesbit edilıhek üzferê  büt^mize bûsyıl 
25 000 000 lira bir ödenek konulmuş bulunmaktadıı. • ;:;̂ j 

771 fCarayblldrı Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki ;&33'9'^^^'s'£ânüniiın.,' 
29 ncu maddesi gereğince ayrılacak atelyolbı döiieı sermayesi r 
Bu yıl yeniden atelye açılması düşünülmediğinden 1 lira olarak teklif olunmuştur. 

B. 

Gelir ğ^rökijeai 

Karayolları1 GeneT Müdürlüğünün kurulup ve görevleri hakkındaki 5539 sa> 
yılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazinedenalınacak paralar : 
Akar yakıtların 1951 yılı 6 aylık (Gümrük, îstahlâk ve Yol vergisi) fiilî'tahsi-
lfıt durumuna göre yıllık tahmin,. 66 000 000 
Yıllık tezayüt nispeti 1951 yılına nazaran şimdilik i% 11 civarında 7 500 000 
1950 yılı tahminine nazaran fiilen vukubulan fazlai varidat olup 1952 yılına 
eklenen 4 ÖÖÖ 000 

Taplam. 77 500.000 

Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri : 
Mütaahhitfere bedeli mukâbiliiide verilen 8000 toft kMa'r çimentonun 125 lira
dan bedeli tutarı (ki, bu çimentonun, bir kısmı bu yıl-içinde verilmiş olup mü-
taahhit bonolarından tenzil edilmekle 1952 yılında irada alınacaktır), 1 000.000 
Diğer menkul mallar ve fersudeleşmiş makinelerin satışından elde edilecek 
miktar 317 217 

Taplam 1-317 217 

( B; Sayısı : 6^); 
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Rapor 

14.1.1952 
, u î & . - : • • • • ! ' ' . , . 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1952 yılı Bütçe tasarısını tetkik ettik. Umumi mütalâa ve 
dilekleri raporumuzun sonunda kaydetmek üzere giderlerin ve hizmetlerin. tahlili aşağıda göste
rilmiştir. 

I-Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 Bütçesinin (A/l) cetveli yekûnu geçen yıla nazaran 
137 495 lira bir artış göstermekte ise de bu artışın 50 000 lirası (Â/2) işaretli cetvelden aktarıl
mış bulunmakla hakiki fazlalık 87 495 lira bulunmaktadır. Bu fazlalığın aşağıda bölümlerde izah. 
olunacağı veçhile hizmetlerin inkişafından neşet ettiği görülmektedir. 

Bölüm 201 — Memurlar aylığı: 

1952 yılında L cetveline yeniden alınmış bir kadro bulunmamakla geçen yıl konulan ödenek 
aynen teklif olunmuştu. 1 ve 2 üst derece farkı için de ayrıca bir ödenek istenmiyerek bunların 
da tasarruflarla karşılanması temin olunduğu anlaşılmıştır. 

Bölüm 202. — Ücretler: 

Yolların bakımı daimî bir mahiyet arzetmesi hasebiyle bakım ve makine personelinin geçici kad
rolarda bırakılmıyarak daimî kadrolara alınması hem hizmetin aksamaması ve hem de bu persone
lin durumuna bir istikrar vermek bakımından faydalı ve lüzumlu görülmüş ve bu itibarla geçici 
kadrolarla daimi kadrolar arasında bir ayarlama yapılması lüzumu hissedilmiştir. Bu sebeple ge
çenyılkj ödenekler dâhilinde kalmak şartiyle 417 300 liranın bu bölüme aktarma suretiyle eklen
diği görülmüş ve keza bu ödeneğe tekabül eden kadrolar geçici hizmetliler bölümünden bu bölü
me nakledilmiş ve ihtiyaca göre teklif olunmuştu?. , 

Etüd ve proje işleri merkezden idare edildiği cihetle (Alet operatörü) namiyle yeni kadrolar 
ihdas edilerek merkez kısmına alınmış, araştırma ye plânlama işleri de merkezden idare edilmekte 
olduğundan bu sahada çalıştırılacak personelin kadroları da merkez kısmına alınmıştır. 

Bölüm 203. — Geçici hizmetliler ücreti: 

Yukarıki bölüme mütenazır olarak bu bölümdeki ödenek geçen.yıla nazaran 426 300 lira azal
tılmış ve Bu miktardan 417 300 liraya tekabül eden kadrolar ödenekleriyle beraber D cetveline 
nakledilmiştir. 9 000 lira da tasarruf edilmiştir. 

Bölüm 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar .: 

(Bölümde yekûn itibariyle bir değişiklik yapılmamış, yalnız ihtiyaca göre maddeler arasında 
uf ak ayarlamalar yapılmıştır. 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler : f 

Teklif olunan maaş ve (D) cetveline göre hesaplanmış ve bu ödenek geçen yıla nazaran 25 623 
lira fazlasiyle teklif olunmuştur. ' 

Bölüm 301 — Merkez daireleri büro giderleri : - v, 

Bu bölümün kırtasiye, döşeme ve demirbaş maddeleri geçen yıl teklif edilen ödeneğin aynı ol
makla beraber merkezde ikmal edilmiş bulunan araştırma lâboratuvarı tsisleri, sair teşkilâtın su 

(S . Sayısı: 60). 



— ; r — 
ve müteferrik ihtiyaçlarını karşılıyamadığmdan öteberi giderleri maddesine 2 400 lira aynı sebep
lerden dolayı elektrik ve havagazı sarfiyatı için de aydınlatma maddesine 7 200 lira, kömür fi
yatlarının artması hasebiyle ısıtma maddesine 2 800 lira ki ceman bu bölüme 12 400 lira eklen
mek .zarureti hâsıl olduğu görülmüştür. 

Bölüm 304 — Posta, telgraf ve telefon giderleri : 

Bu bölümün merkez ve iller posta ve telgraf ücretleri maddeleri geçen yılın aynı kalmakla . 
beraber merkez ve illerde işlerin gerektirdiği süratle yürütülmesi için muhaberatın ekseriya bu va
sıta ile yapılması zarureti ve bilhassa günlük meteoroloji bültenlerinin derlenmesi ve merkezdeki 
dâirelerden bir kısmının yer darlığı hasebiyle muhtelif yerlerde bulunması yüzünden cari yıl sar
fiyatı göz önünde tutularak merkez telefon giderleri maddesine 24 800 lira ve iller telefon giderle
ri maddesine 2 738 lira eklenmek zarureti hâsıl olduğu "görülmüştür. _.,. Cari yıl içinde bu harca
malar kısmen masraf tertiplerinden yapılmakta olup bütçede samimiyet kaidesine uyulması nokta
sından şayanı kabul görülmüştür. 

Bölüm 307 — Yolluklar : 

Bu bölümün geçici görev yolluğu maddesine konulan ödenek ihtiyacı karşılamadığından ve bil
hassa teknik olmıyan elemanların iş bölümü icabı bâzı kere teknik görevle görevlendirilmesi halin
de ve teknik elemanların keza iş icabı kısmen idari ve kısmen teknik görevle görevlendirilmesi 
halinde harcamaların münhasıran bu bölümden yapılması maslahata daha uygun düşeceği cihetle 
(A/2) yatırımlar cetvelinde 782 teknik hizmetler geçici görev yoluğundan 50 000 lira aktarılmış 
ayrıca 2 000 lira daha. eklemek suretiyle ihtiyacı karşılıyacak surette 60 Ö00 lira teklif olunmuş
tur. Keza 40 ncı yabancı memleketler yolluğu maddesine konulan ödenek münhasıran E. C. A. 
teknik yar dun programı dâhilinde Amerika'ya gönderilecek elemanların gidiş ve dönüş, yollukla
rını ancak karsılıyabilecek milctarda olup Amerika'daki masrafları tamamen Marshalli İdaresince 
karşılanması ve bu imkânın da ancak Marshall Teknik Yardım Plânı devam ettiği müddetçe sağ
lanabileceği cihetle bu fırsattan âzami derecede istifade gayesiyle bu ödenek tamamen bu mak
sada hasredilmiş pulunmakta ve ayrıca karayolları çalışmaları için lüzumlu olan meslekî görgü 
ve temasların artırılması maksadiyle yılda en az bir iki personelin hariç memleketlere yapacakla
rı seyahatin masraflarına karşılık hiçbir ödenek derpiş edilmediği de grülmektedir. Bu gibi seya
hatlerin idare ve binnetice memleket için sağlıyacağı menfaatler göz önünde tutularak 501 nci ge
çen yıl borçlarına eklenmiş olan 8 934 liranın bu bölümden tenzili ile yabancı memleketler yollu
ğu maddesine ilâvesi uygun görülmüştür. . , c^*w«»yv- .^ ,. 

Bölüm 407— Mahkeme harçları : . . . . ' • ' • ) 

Geçen yıl mahkeme harç ve giderleri bir bölümde toplanmış olup bu yıl bütçe tekniği bakı
mından mahkeme harçları ayrı ve giderleri için de ayrı bir bölüm açılmış bulunmaktadır. Mah
keme harçları için cari yıl sarfiyatı göz önünde tutlarak 8 000 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri : . . . . . . •. : v ^ - * ' - - v — • • « - - ? . ;. • - - . ^ . ^ - . — ^ « , , 

İş faaliyetinin artması dolayısiyle bilhassa istimlâk dâva ve ihtilâf larmın.buna muvazi olarak 
artmış bulunması ve hariçten tutulan avukatların ücret ve her türlü masraflarinı karşılamak 
üzere geçen yıl bu iki bölüm için konulan ödeneğe 20 000 lira ilâvesiyle bu bölüm için 52 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Bölüm 50İ — Geçen yıl borçları : . * i .;J! * ! » !* •> ' -:•;.."!.'.» * '.." ' •! • ı • -.» - V •< * 

Bu bölüme geçen yıla nazaran ilâve edilmiş ve harcama yeri kesin olarak tesbit edilmemiş bu
lunan 8 934 liranın düşülerek yukarıda belirtildiği üzere 307 'nci yolluklar bölümünün 40 ncı ya
bancı memleketler yolluğu maddesine eklenmesinde fayda mülâhaza edilmiştir. 

(S . Sayısı: 60) 
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IJ - Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 Bütçesinin (A/2) cetveli yekûnu 133 550 001 liradıı. 
Bölüm ve maddelerin tahlili aşağıda irae olunmuştur. 

Bölüm —781. < - . . , . . , 

MaddeL- 10. — Tapım: 

Bu maddede» 14 980000 liralık bir; artış; vardır. 1951 senesi zarfında've daha evvel ihale edil
miş olan işlerin 1952 senesi zarfında ödenmesi gereken miktarı 28 000 000 lira tutmaktadır. Bö
lüme konmuş? olan mecmu ödenek 58 600 000; lira olduğuna göre geriye kalan: 30 600 000: lira 
program mucibince 1952 senesi zarfında tahakkukuna başlanacak, olan .takriben 58i 00Ö 000 li
ra: tutarında yol, köprü .'.inşaatı; asfalt işleri şube atelyeleri tesisleri karşılığı olarak bm sene-zar
fında tediĵ e edilecek olan keşif: tutarı ile istimlâk yo inşaat malzemesi bedelleridir/ 

Bu meyanda 715 Km. hiç mevcut olmıyan yol ihale ve 1200 Em. mevcut yol yeni standartlara 
ifrağ edilmiş,7 800 Km. yol asvaltlanmış 12 kadar da şube atelye tesisi meydana getirilmiş olacak
tır. 

Madde 20 — Makine ve araçlar onarımı : 

Bu maddede 9 000 0.00 liralık bir artış vardır. Maddeye mevzu tahsisatın (mecmuu) 14 000 000 
liradır. Bu. meblâğın 4 000 000 lirası takriben 75 000 000 lira değerinde olan Karayolları va
sıtalarının, senelik onarım. masraflarıdır ki, bu bütün atelyelerin gederlerini karşılamaktadır. 
10 000,000 lira, mevcut makinalarm, tamirj. için'lüzumlu yedek parçalar karşılığıdır. Bugüne ka
dar. Amerikan yardımından gelmekte olan makinelerin beraberinde bir miktarda yedek parça gelmiş 
bulunduğundan ve keza bunların dışında, yardımdan ayrıca 1 157 000. dolarlık yedek parça temin 
edilmiş olduğun,dan bundan evvelki bütçelere iç.ödenek olarak.munzam yedek parça tahsisatı konma
mıştır. Bugün artık makinelerin, tamamı gelmiş bulunduğuna ve, yardim parası da kamilen sarf olundu
ğuna göre badema mevcut makinelerin yedek ih'iyaçlarının bütçeden karşılanması zaruri bulunmak
tadır ve bu sebeple mezkûr meblâğ mâkul ve yerinde görülmüşü 

Madde 30— Satınalınacalc makine ve araçlar : 

Bu maddede 5 850 000 liralık bir artış yardır. Maddeye m eyzıı tahsisatın mecmuu 6 000 Q0Ö lira
dır. ' ., . . .. 

, Asfalt işlerinin çoğalması yeniden asfalt vagonlariyle asfalt tanklarının teminini zaruri.kıldığı, 
inşaat işlerinde de daha rasyonel çalışmak üzere, mevcut vasıtalarla ağır kamyonlar, sulama tank
ları, keçi ayağitraktörleri, kompresörler ve konkasörler ilâvesini leabettirmiştiri 

Madde 40 — İstikşaf, etüâ, aplikasyon : ^ 

Bu maddede 2 300 000 liralık bir artış vardır. Maddeye mevzu tahsisatın _mecmüü j5 500 000. lira
dır. Gerek zaman tasarrufunu sağlamak ve gerekse etüd maliyetini düşürmek üzere badema etüt işle
rinin havavfotogrametresl^ yapılması karar, altına alınmış ̂ e-; bunun için Harita Genel Müdür
lüğü' İle prensip mutabakatına varılmış: olduğa an! aşılmıştır* -

Madde 50 •—Sürekli onarmalar : v • 

Bu maddede bir fazlalık yoktur. Maddeye mevzu tahsisat yekûnu 24 000 000 liradır. Bakımı yapı
lacak yol tulü geçen seneki gibi 21 000 Km. dir. 

Bölü^ı'782-— Teknik hizmetler geçici görev y o l ^ . 

Bu bölümdeki tahsisat geçenneneye nazaran 50 .;Q00 lira noksan görülmektedir. Esasmdabü meb
lâğ yukarda izah olunduğu veçhile 307 nci bölümün 20 nci maddesine alrtaıılmıştır. 

(S . Sayısı :«Q) 
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Bölüm 783—• İl ve köy yolları yapımı : 

Dağıtım ve harcama şekli Bakanlar Kurulunca belirtilmek üzere yeniden ihdas olunan bölüme 
25 000 000 lira konulmuş bulunmaktadır. ' 

: Bölüm,771—/Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 5539 sayılı Kanu
nun 29 maddesi gereğince ayrılacak atölyeler döner sermayesi : 

Bu bölüm bir lira olarak tesbit olunmuştur. Maliye makamlarınca mezkûr döner sermayeli atel-
yelere Muamele Vergisi tarhı muvacehesinde açıktan verilen bu vergiyi tasarruf etmek gayesiyle dö
ner sermayeli atelyeler kaldırılmıştır. 

Gelirler 

I I I - B cetvelinde görülen gelir tahminleri şu şekilde tesbit olunmuştur : 

Akar yakıtların 1951 yılı Gümrük, İstihlâk ve Yol vergileri altı aylık fiilî tahsilat durumuna 
göre yıllık tahmin yapılmış ve 66 000 000 lira bulunmuştur. 

Yıllık tezayüt nispeti ihtiyatkâr bir şekilde % 11 civarında tutulmuş ve 1950 yılı bütçe tahmi
nine nazaran fiilen vukubulan fazla tahsilat miktarı 4 000 000 liranın da ilâvesiyle 1952 yılı tah
mini 77 500 000 lira bulunmuştur. 

Genel Müdürlüğün menkul ve gayrimenkul mallar satış bedeli ve sair çeşitli gelirlerinden elde 
edilecek olan 1 317 220 lira ile birlikte gelir yekûnu 78 817 220 lira olup giderler yekûnuna nazaran 
bakiye kalan kısmı 61 182 780 liranın da Hazinece yapılacak yardımla temin edilmiş bulunduğu an
laşılmaktadır. 

Umumi mütalâa ve dilekler 

Yol mevzuunun memleketimizin mahallî ve umumi ihtiyaçları için ne kadar hayati ve esaslı bir 
unsur olduğu bugün yurdun her ferdi tarafından anlaşılmış bulunmaktadır. 

1950 senesine kadar yol işleri için ayrılabilen tahsisat 24 milyon lirayı geçmemiş iken son yıllar
da büyük hamleler yapmaya imkân bahşeden tahsisatın bütçelerde yer almış olması bu ihtiyacın 
büyük bir anlayış ve bilgi ile ele alındığına çok büyük bir delildir. 

Yurt kalkınmasındaki inkişafların çok kısa zamanda tahakkukunu sağlıyacak olan yol mevzuu
nun bu şekilde ele alındığını iftiharla kaydederken konunun çok hayati olan bâzı hususları hakkın
da mütalâalarımızı serdetmeyi ve dileklerimizi belirtmeyi faydalı görmekteyiz. 

1. Yol finansmanı ve yol bütçesi : '̂ , • • . ; . 

Yor finansmanı mevzuunda iki esaslı unsur mevcuttur : 

I - Bilûmum yollar ile ilgili bilûmum bakım ve inşa masraflarının hususi ve muayyen varidat 
ile karşılanması, 

II - Bu varidatın yollardan istifade edenlerden tahsili. 

Karayollarının gerçi bugün hususi bir varidalı varsa da bu, senelik bütçesinin ancak muayyen 
bir kısmına tekabül etmektedir. Aradaki fark umumi .bütçeden yardım suretiyle karşılanmak
tadır. 

"Varidat tahsisinin en büyük faydası, uzun vadeli programlarla sistemli ye hazırlıklı bir çalışma 
yapabilmektir. Bütçesinin ancak muayyen bir kısmından emin olan bir idarenin uzun vadeli bir 
programla çalışması sureti katiyede mümkün değildir. Karayolları varidatının artırılması temen
niye şayan yörülmektedir. Muvazenei Umumiye yardımı, varidat tahsisinin mevzuubahis olduğu 

( S . Sayısı:: 60;) 
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yerlerde, ancak varidat tahminlerindeki hataları kapatmak ve dolayısiyle uzun vadeli program
ların senelik bütçelerindeki açıkları gidermek üzere nazarı itibara alınacak bir faktörden ileri 
gitmemelidir. 

2. Yolların ele almış şekli : .d i 

Devlet yolları şebekesi 24306 km. ye iblâğ edilmiştir. Bugün bu şebekenin takriben 4000 km. 
si Devlet yolları standartlarına uygun olarak inşa veya ıslah edilmiş durumdadır. Maamafilı bu 
şebekenin 21000 km. lik kısmı hali hazır vaziyette bakım altına alınmış olduğundan Yaz Kış ge
çit verir durumdadır. 

24306 km. lik bir Devlet yolu şebekesinin 21000 km. si üzerinde her mevsimde sefer yapabil
mek, ancak bakım sayesinde imkân dâhiline konmuştur ki, sürekli bakımın kıymet ve ehemmi
yeti bu suretle veciz bir şekilde tebarüz etmiş bulunmaktadır. Ancak iktisadi bakım, Devlet yolu 
standatlarma uygun bir şekilde inşa veya ıslah edilmiş yollar üzerinde olabileceğinden, henüz 
4000 km. si tahakkuk, etmiş olan Devlet yolları şebekesinin bakiye 20000 km. sinin da bir an 
evvel Devlet yolu standartlarına ifrağı bir emri zaruri telâkki olunmalıd r. Bu yolların ele almış 
sıraları ise tamamen iktisadi mülâhazalara göre tesbit edilmelidir. Yol her yer için hayatidir. 
Bunda münakaşa götürür bir taraf yoktur. Ancak modern yol inşaatında iktisadi mefhumlar bi
rinci plânda geldiğine göre, inşaat sırasmmda aynı mefhum ve görüşler tahtında tâyin ve tes-
biti de tabiî bir harekettir. 

3. Makineli çalışma ve döviz ihtiyacı : 

Bugünkü modern yol inşaatı ve yol bakımı üç sebepten dolayı makineleşmiş bulunmaktadır : 

i) Sürat 

ii) Teknik emniyet ve salâbet 

iii) Uzunluk 

Karayolları teşkilâtımızda bu yürüyüşe ayak uydurarak filhakika makineleşmiştir. Makine
leşmek demek makineyi tedarik etmek, makineye bakmak, makineyi tamir etmek ve nihayet maki
neyi yenilemek demektir. 

Bunların hepsi de dövize bağlı mevzulardır. Makine ile çalışmayı kabul etmiş olan bir teşek
kül, peşinen dövizi tahtı emniyete almış olmalıdır. Aksi halde kendisini aldatmış olur. 

Bugün Karayollarının elindeki vasıtaların hemen kâffesi Amerikan yardım paraları ile ve 
Amerika'dan tedarik edilmiş bulunmaktadır. Bunlar miadlarını dolduruncaya kadar yedek parça 
temini hususunda gerekli dövizin dolar olarak verilmesi hayati bir zarurettir. 

4. Teknik ve ilmî çalışma : 

Yine malûm bir hakikattir ki, memleket şartları, malzeme değişiklikleri ve daha türlü sebep
ler diğer ileri memleketlerden alınan bilgilerin ve yeniliklerin mahallî şartlara intibak ettirilmesi
ni âmirdir. Bu itibarla yol faaliyetlerimizde de lâborotuvar, araştırma ve istatistik mevzularına 
büyük önem verildiği memnuniyetle görülmüştür. 

Teşkilâtta bilhassa mesul mevkilerde bulunanların hariç memleketlere giderek birkaç aylık 
tetkik seyahatleri yapmaları da muhakkak ki, teknik ve ilmî çalışma mevzuunda büyük fayda
lar sağlıyacaktır. 

5. Personel mevzuu ve hakları: 

Çeşitli faaliyet sahalarına malik bulunan yol inşaatının pek tabiî olarak kalifiye personele ih
tiyacı bulunmaktadır. Bir taraftan bu personelin gereken liyakatle yetiştirilmelerinin tahtı emni-
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yete alınması zaruri bulunduğu gibi, bunların da Karayolları teşkilâtına bağlanmalarının sağlan
ması için icabeden imkânların ihzar ve ihdası pek tabiîdir ki aynı derecede ehemmiyetle göz önün-
do tutulması lâzımgelen bir keyfiyettir. 

\ • 

Evvel emirde, bu personele halen yapılmakta olan değişik tediye sisteminin muayyen bir esas 
ve kaideye bağlanarak teşkilât içinde aynı seviye ve derecede ve aynı mesuliyetleri yüklenmiş olan 
kimselerin, ehliyet esasına göre aylıklarının tesbiti en başta ele alınması lâzımgelen mühim bir ko
nudur. 

Diğer taraftan kanunlarında mezkûr ikramiyelerin, teşvik ve taltif gayesiyle tediyesinin doğ
ru ve yerinde olacağı mütalâasındayız. 

Daimî personelin lojman durumlarının ele alınıp bir esasa bağlanması zamanı da hulul ettiği 
gibi devamlı olarak ayın 20-25 günü yollar üzerinde gezen bu teşkilât mensupları için misafirhane 
ve kantin meselelerinin de kale alınması, teşkilâtın emniyet ve huzur içinde çalışabilmesini müm
kün kılacaktır. 

Nihayet bu teşkilât mensuplarına nakil, tâyin ve tahvillerde yol vasıtalarından istifade edebil
mek gibi Devlet Demiryollarında cari bâzı haklardan istifade imkânlarının sağlanması temenniye 
şayandır. 

6. Yol programları: 

Yol inşaatında da her işte olduğu gibi nispeten uzun vadeli bir program tahtında çalışmak mut
lak surette zaruridir. Yapılacak bir esas program çerçevesi dâhilinde hangi seneler hangi işlerin 
ele alınacağı malûm olduğu takdirde o sene programına dâhil yolların etüdlerinin bir veya iki se
ne evvel programa alınması ve projelerinin ihzarı mümkün olacağı gibi sipariş olunacak makine 
ve yedek parçalar da, kullanılacakları sair malzemenin seneden önceki senenin bütçesine tahsisa
tının konması imkânı sağlanmış olacaktır. Bu sayededir ki intizamlı, sabit tedbirli bir faaliyette 
bulunmak ve işleri selâmet ve emniyetle tedvir vo intaç etmek mümkün olabilir. 

Bu gayeye hizmet etmek üzere ve bu görüş tahtında tanzim edilmiş, biri 1958 de sona ermek üze
re yedi, ve diğeri ise 1962 de sona ermek üzere on bir senelik iki uzun vadeli programın netice
lerini burada zikretmeyi faydalı mütalâa ettik. 

Yedi senelik program 
1952 53 54 55 56 57 58 

115 190 220 256 240 200 155 Milyon 

On bir senelik program 
1952 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

115 155 155 165 165 165 165 165 155 135 110 Milyon 
programlı çalışma mevzuundaki temennimiz, böyle uzun vadeli programa sadık kalarak sene
lik bütçeleri şimdiden tahtı emniyete alıp dairesinin program tahtında çalışmasına imkân bahşe-
dilmesidir. 

7. il ve köy yolları yapımı : 

Devlet yollan şebekesi 24.306 Km. tulünde olup bunların tahakkuk ve bakım işleri kanunu mah
susla Karayolları Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş bulunmaktadır. B.unun haricinde memleketi
mizde tahminen 26,000 Km. tulünde il yolları ve 150.000 Km. tulünde de mutasavver köy yolları bu
lunmaktadır. 

İktisadi kalkınma mevzuunda yalnız devlet yolları şebekesiyle iktifa olunamıyacağı pek bariz 
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bir hakikattir. Yol şebekesi bir kül olarak mütalâa olunmalıdır ki bu da il ve köy yollarının göz
den uzak tutulmamaİarmı âmir bir keyfiyettir. 

Yurdun şimdiye kadar hiç ele alınmamış olan il ve köy yolları için 1951 yılı Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesine konmuş olan 13 milyon lira ile çok mübrem. işler ele alınmıştır. Mecmu tulü 
150.000 Km. olan köy yollarından nüfusu 500 den yukarı olan köylerin yol tulü 50.000 Km. clir. 
Ayrıca il yollarının mecmu tulü de 26.000 Kni. olup mecmuu 76.000; Km. olan bu yollar için dev
letçe yapılan yardımın bu yıl bir misli artırılarak 25 milyon liraya çıkarılmış olmasını memnuni
yetle karşlarız. illerin kendi bütçelerinde bu hizmetlere ayıracakları ödeneklerin de aynı düşünce
lerle artırılmasının' yurdun kalkınmasında pek büyük faydalar sağlıyacağı şüphesizdir. 

'Mevcut mevzuata göre illerin yapmakla mükellef bulundukları il ve köy yollarının inşaat ve ba
kım işlerinde, . devletin her sene artan nispetteki bu yardımı karşısında illerin de buna göre teş
kilâtlanmaları bir zaruret olduğu gibi yukarda etraflıca izah ettiğimiz devlet yollarını esaslı 
program dâhilinde yürütecek olan Karayolları Genel Müdürlüğünün murakabe ve teknik yardım 
ile vazifeli bulunduğu il ve köy yollarına bir de malî yardım suretiyle verilen çok yerindeki ehem
miyetle mütenasip olarak bu vazifelerini gerektirdiği şekilde yapacak surette teşkilâtlanmasının da 
lüzumlu bulunduğunu ifade etmeyi borç biliriz. 

Son söz : : ' - -'" " 

Karayolları dâvasının sıra tahtında muayyen kategorilere tefriki ile ele alınmasının ve her ka
tegorinin muayyen programlarla ve senelik tahsisleri malûm olarak tahakkuk ettirilmesinin yur
dumuzun iktisadi kalkınmasında en hayırlı bir hareket olacağını görmekte olduğumuzu yüksek 
komisyona saygılarımızda arzederiz. 

Konya Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Remzi Birand S. Fehmi Kalay'cıoğlu 

(S, »Sn̂ .sı ; 00) 



— 13 — 
Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/278 
Karar No. 24 

Yüksek Başkanlığa 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt
çesi hakkında Bayındırlık Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 30 . X I . 
1951 tarihli ve G/3850 sayılı tezkeresi ile yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı komisyo
numuza havale edilmiş olmakla Bayındırlık 
Bakanı Kemal Zeytinoğlu, Karayolları Genel 
Müdürü ve Maliye Bakanlığı yetkili temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1952 yılı 
Bütçesini komisyon adına ineeliyen raportör
lerin raporu okunduktan, yapılan ve yapılacak 
işler hakkında vâki sualler üzerine gereken iza
hat alındıktan sonra bütçe bölümlerinin tetkı-
kına geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı gider bütçesi; 
A / l işaretli kısmı yekûnu geçen yıla nazaran 
(137 495) lira fazlalıkla (6 449 999) lira ve 
A / 2 işaretli yatırım kısmı ise (56 980 001) lira 
bir artışla (133 550 001) lira ki ceman 

* (140 000 000) lira olarak tesbit ve teklif edil
miş bulunmaktadır. 

Gider bütçesindeki (137 495) lira fazlalık
tan (50 000) lirasının, teknik olmıyan eleman
ların iş bölümü icabı olarak bâzı kere teknik gö
revle ve teknik elemanların da keza iş icabı ola
rak kısmen idari ve kısmen teknik görevle va
zifelendirilmeleri dolayısiyle A / 1 işaretli cet
velin 307 nci yolluklar bölümünün geçici görev 
yolluğu maddesine mevzu ödeneğin ihtiyacı kar-
şılıyamadığı göz önünde bulundurularak A / 2 
işaretli yatırım kısmından naklolunmasından 
ve bakiye kalan (87 495) lirasının İse 
gerekçe ve raporda etraf iyi e izah olundu
ğu üzere bâzı bölümlere ilâvesi gereken 
ödeneklerden ve yatırıma ait (A/ 2) işa
retli cetveldeki artışın da, yollar ve köprüler 
inşasına dair olan 781 nci bölümün maddelerin
deki ödeneklerin hizmetlerin icabına göre artı
rılmasından ve dağıtım ve harcama şekli Bakan
lar Kurulunca belirtilmek üzere il ve köy yolları 

yapımı için yeniden ihdas olunan 783 ncü bo
lüme (25 000 000) lira ödenek konulmuş bulun
masından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzda yapılan incelemeler sıra
sında 307 nci (yolluklar) bölümünün 20 nci 
maddesine 782 nci (Teknik hizmetler geçici gö
rev yolluğu) bölümünden aktarılan (50 000) li
ranın, teknik olmıyan idari elemanların yatırı
mı ilgilendiren hususlarda vazifelendirildikleri 
takdirde yalluklarımn da 782 nci bölümden te
diye edilebilmesini temin maksadiyle (li) cetve
line bu kaydın ilâvesi ve aynı zamanda aktarı
lan (50 000) liradan (40 000) lirasının 782 nci 
bölüme iadesi ve bu tahsisattan bakiye kalan 
10 bin lira ile 307 nci bölümün 40 nci (yabancı 
memleketler yolluğu) maddesine mevzu ödenek
ten (100 000) lirasının bu maddeden tenzil edi
lerek yeniden açılan 452 nci (E. C. A. «Marşal 
yardımı» teknik yardımından faydalanılarak 
yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk 
ve giderleri) maddesine (110 000) liranın akta
rılması uygun görülmüş ve gider bütçesinde her 
hangi bir artış ve eksiliş olmadan Hükümetçe 
tesbit ve teklif olunan miktar aynen muhafaza 
ve kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1952 yılı 
Gelir Bütçesi de (140 000 000) lira olarak tes
bit edilmiş olup bunun (61 182 780) lirası ha
zine yardımından temin edilmiş ve geriye ka
lan miktar 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
gereğince sağlanan gelirle menkul ve gayrimen
kul mallar satış bedellerinden karşılanmış bu
lunmaktadır. 

Memleketin ana dâvalarından olan yol işleri 
hakkında Hükümetin gösterdiği alâka ve has
sasiyeti yerinde ve takdirle müşahede eden ko
misyonumuz, Genel Müdürlüğün bütçesini 
tetkika memur raportörlerimiz tarafından veri
len raporda münderiç hususları da Hükümeti
mizin dikkat nazarına arzetmeyi yerinde ve 
faydalı görmüştür. 

( S. Sayısı : 60) 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Büt-

kanunu tasarısı ve ekleri olan cetveller, yukar
da arzolunann değişikliklerle kamutayın ona
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. ı; 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
Kâtip 
Sivas Afyon K. Bilecik 

II. îmre A. Veziroğlu Y. Üresin 
Bolu Bursa Bursa 

1. Gulez II. Şaman K. Yılmaz 

Çanakkale Diyarbakır. Diyarbakır 
K. Akmantar Y. Azizoğlu M. Ekinci 
Giresun Giresun X Gümüşane 

//. Erkmen M. Şener K. Yörükoğlu 
İstanbul istanbul îzmir 

II. Hüsman 8. Oran T. Gürerk '• 
Kastamonu Kırşehir Konya 
II. Türe Muhalifim R. Birana, 

O. Bölükbaşı 
Konya Mardin Ordu 

M. Â. ÎJlgen Muhalifim R. Aksoy 
R. Erten 

Trabzon Urfa 
S. F. Kalaycıoğlu F. Et 

(S. Sayısı: 60) 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tâsarıSl 

m.- • 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü. 
ğü 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (6 449 999) lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (133 550 001) lira ödenek veril
mişti*. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(140 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. -* Karayolları Genel Müdürlüğün
ce 1952 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1952 bütçe yı
lında da devam olunu?. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3G56 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
mişti?. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmişti*. 

MADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 11 . I I . 1950 tarihli ve 5539 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1952 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE KOMİSYONU DEĞÎŞTİRİŞÎ 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (6 409 999) lira ve yatırım gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (133 590 001) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenekler üstünde çıkan ve 1951 yılı büt
çesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet tertiplerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde-

( S. Sayısı: 60) 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 



16 
neklerden ödenir. 
•;:; 1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Muha-

öebei Umumiye /Kanununun 93 ncü maddesine 
göi-e zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1952 Büt
çesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü 
kısım :tertipleri . ile yatırım tertipleri ar
tıklarından eski yıllar borçları tertiplerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Dahilde istihsal olunan petrol
lerin tasfiyesinde elde edilen asfalttan, bedel
leri gelecek yıllara sirayet edecek surette ve 
taksitle ödenmek üzere, satmalmaya Bayın
dırlık Bakanlığı yetkilidir. 

Bedelin sureti tediyesi Maliye, Bayındırlık 
ve İşletmeler -Bakanlıklarınca birlikte karar
laştırılır. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanunu Maliye ve Ba
yındırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı ve îçiş.B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köymen 

Dışişleri Bakam 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
İçişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T.İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 

• G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurthek 

Milliye Bakanı ve Eko
nomi ve Ticaret Baka

nı Vekili 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
İV. Ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

N. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9."— Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S...-Sayan:-.: 60) 
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A/l - CETVELİ 

B. 

201 

202 

203 

206 

M. 

11 
12 
21 
22 

11 
12 

11 

12 

11 

12 
21 

22 
31 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
İller memurları aylığı 
Merkez memurları açık aylımı 
tiler memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler " 
Merkez hizmetliler ücreti 
İller hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler - üc
reti 
İller geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
İller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
İller memurları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

.. ..._ . -.. . — ,. 

996 000-
2 218 500 

1 
6 000 

3 220 501 

84 840 
1 062 000 

1 146 840 

128 820 
1 010 100 

1 138 920 

17 000 
58 000 

3 400 
5 000 

2 700 

1952 yılı, için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

996 000 
2 218 500 

1 
6 000 

3 220 501 

404 700 
1 159 440 

1 564 140 

; - • . ; . . . ' . . , . , . 

243 010 
469 610 

712 620 

19 000 
54 500 

3 400 
6 500 

2 700 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

t 

996 000 
2 218 500 

1 
6 000 

3 220 501 

404 700 
1 159 44.0 

1 564 140 

' . - • ' • ' . • . - ' . ' 

243 01.0 
469 610 

712 620 

19 000 
54 500 

3 400 
6 500 

2 700 

(S. Sayısı: 60) 
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B. M. 

32 
40 

207 

ödeneğin çeşidi [ 

İller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı, 

^ Bölüm toplamı 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince ödenecek para mükâ
fatı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

6 100 
1 

92 201 

3 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen, kabul edilen 
Lira Lira 

6 100 6 100 
1 1 

92 201 92 201 

3 000 3 000 
209 5434 sayılı Kanun gereğince 

T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 % 5 emekli ve % 25 giriş kese
nekleri ile artış farkları kargı-

210 

301 

12 
13 
14 

15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

lığı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Sandık yönetim giderlerine iş
tirak hissesi 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım -Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

240 204 
43 673 
20 001 

10 000 
10 000 

323 878 

2 100 

5 927 440 

6 000 
6 000 

2 600 
\ 2 800 

6 200 

23 600 

263 155 
47 846 
20 000 

13 500 
5 000 

349 501 

2 100 

5 944 063 

6 000 
S 3 500 . 
1 2 500 

5 000 
10 000 
9 000 

36 000: 

263 155 
47 846 
20 000 

13 500 
5 000 

349 501 

2 100 

5 944 063 

6 000 
3 500 
2 500 
5 000 

10 000 
9 000 

36 000 

(S. Sayısı: 60) 
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B, M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
' Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

302 İller büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Bölüm toplamı 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf ücret-

10 000 
8 000 

2 000 
11 000 
11 000 

10 000 
000 
000 
000 

11 000 
11 000 

42 000 42 000 

10 000 10 000 

305 

306 
307 

10 
20 
40 
50 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu , 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve başka giderleri 

2 000 2 000 

1 

Bölüm toplamı 139 001 191 001 

10 000 
3 000 
5 000 
2 000 
11 000 
11 000 

42 000 

10 000 

12 
21 
22 

11 
12 

leri 
İller posta ve telgraf ücretleri. 
Merkez telefon giderleri 
î l ler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

14 000 
11 000 

5 200 
2 262 

32 462 

15-000 
30 000 

. 45 000 

14 000 
11 000 
30 000 
5 000 

60 000 

. 1 5 000 
30 000 

45 000 

14 000 
11 OCO 
30 000 

5 000 

60 000 

15 000 
30 000 

45 000 

2 000 

16 000 
8 000 

115 000 

16 000 
60 000 

115 000 

16 000 
10 000 
15 000 

41 001 

(S. Sayısı:-60) 
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- ' , : ; ' • 

B. 

308 

403 
407 
419 
451 

M. 

11 
12 

'•"-, "^ H>: C 

10 
20 

••'ŞH ' ' ' • 

Ödeneğin çeşidi 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Merkez 
îller • ,.>"•" 

Bölüm toplamı 

Üçüncü, kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Mahkeme harçları 
Mahkeme giderleri 
Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

4 800 
11 200 

16 000 

310 063 

t w? *'J S "' İ ' 

2 000 
40 000 

0 

2 000 
500 

2 500 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

4 800 
11 200 

16 000 

402 001 

2 000 
8 000 

52 000 

2 000 
500 

2 500 

y.- Lira • 

' . • î ' j 

4 800 
11 200 

16 000 

252 001 

2 000 
8 000 

52 000 

2 000 
500 

2 500 

452 ECA (Marşal yardımı) teknik , r ? i , ( , - r , , ... 
y a r d ı m ı n d a n f a y d a l a n ı l a r a k ' "" ' . ' \ ; • ' ' ] " •"'" , !"';'" :- ••" ;;' :y* 
yabancı memleketlere gönderi- " 
leceklerin yolluk ve giderleri 0 . 0 110 000 

453 Miletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 500 500 500 

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gider
leri 6 000 6 000 6 000 

Bölüm toplamı 6 500 6 500 6 500 

478 Kurs giderleri 5 000 5 000 5 000 

Dördüncü kısım toplamı 56 000 76 000 186 000 

6-000 

6 500 

5 000 

76 000 

Si. Şayısi:: 60 ) 
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ödeneğin çeşidi 

Beşinci kısım - Borçlar 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Geçen yıl borçları 5 000 13 934 13 934 
Eski yıllar borçları » » y 3 0 •••*<î «•-> •'• 

1947 - 1950 yılları borçları 4 000 4 000 4-000 
1928 - 1946 » » 1 1 1 

Bölüm toplamı 4 001 4 001 4 001 

Hükme bağlı borçlar 10 000 10 000 10 000 

Beşinci kısmı toplamı 19 001 27 935 27 935 

KISIMLAR TOPLAMI : ' 

îkinei kısım toplamı 5 927 440 5 944 063 5 944 063 
Üçüncü kısım toplamı 310 063 402 001 252 001 
Dördüncü kısım toplamı 56 000 76 000 186,000 
Beşinci kısım toplamı 19 001 27 935 27 935 

GENEL TOPLAM 6 312 504 6 449 999 6 409 999 

( S. Sayısı : 60) 
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Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

TL - Satmalma, yapı, tesis 
ve sermaye tahsisleri 

- 22 — 
GETVELÎ 

• . i 

1951 
, Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

•-

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
; Bira Bira 

> 

771 Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkın 
daki 5539 sayılı Kanunun 29 
ncu maddesi gereğince ayrıla
cak atelyeler döner sermayesi 100 000 

781 

782 

783 

'1 

10 
20 
30 

40 
50 
1 • 

Yollar ve köprüler 
Yapım 
Maldım ve araçlar onarımı 
Satinalrnacak makina ve araç
lar 
İstikşaf, etüd aplikasyon 
Sürekli onarmalar 

Bölüm toplamı 

Teknik hizmetler geçici görev 
yolluğu 
îl ve köy yolları yapımı ve ya-
pımma yardım (dağıtım ve 
harcama şekli Bakanlar Kuru
lunca belirtilir) 

Yatırımlar toplamı 

42 300 000 
5 000 000 

150 000 
3 200 000 

24 000 000 

74 650 000 

500 000 

0 

75 250 000 

58 600 000 
14 000 000 

6 000 000 
5 500 000 

24 000.000 

108 100 000 

450 000 

25 000 000 

133 550 001 

58 600 000 
14 000 000 

6 000 000 
5 500 000 

24 000 000 

108 100 000 

490 000 

25 000 000 

133 590 001 

(S; Sayım; 00 ) 
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3 
4 
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Gelirin çeşidi 

Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve Görevleri hakkın
daki 5539 sayılı Kanunun 20 
nci maddesi gereğince hazine
den alınacak paralar 
Hazineden yardım 
Teberrular ve çeşitli gelirler 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 
Müteahhitlere verilecek mal
zeme, alât edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedelleri 
Müteahhitlerden alınacak ge
cikme vesaire tazminatı ve 
müteahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

57 000 000 
23 559 503 

1 

1 

1 003 000 

77 500 000 
61 182 780 

1 

1 317 217 

1 

77 500 000 
61 182 780 

1 

1 317 217 

1 

TOPLAM 81562 506 140 000 000 140 000 000 

O - CETVELÎ 

Gelirlerin dayanakları 

Çegidi Tarihi Numarası Ö Z E T 

Kanun 11. 2.1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâ
tına dair Kanunun 19 ncu maddesi. 

(S. "Sayışır 60) 



Görevin çeşidi 

Merkez teşkilâtı 

Makine, enspektörü 
Alet operatörü 

» » ' • • 

• » ' » 

• » » • ' -

Tercüman daktilo 
Büro şefi 

» - ». . 
Steno (lisan bilir) 

» 
Fotoğrafçı 
Holeritçi (delici) 
Daktilo 

» 
» 
» ' 

Dosya memuru 
» s> 
» » 

Kayıt memuru 
. » » 
Envantorci 

/ . • . » ' . : ; 

» ' '" 'i' 
* 
» 

Şenör 
» 

Sondör 
» 
s-

Analiz memuru 
» » 

Laborant 
Nivocu ; 

» ' ' • ' , ' ' 

Odacı 
• • » ' ' ' : • 

» 

D 

Sayı 

. . - ,4 . 
6. 
5 
3 
2 
1 

'• v5 

ı 
1 
i 
1 
6 
6. 
6 
2 
3 

10 
3 
5 
1 
& 
1 

.. 1 . 
3 
5 
1 
1 
4 
1 
2 
4 
5 
4 

.4 
3 
1 
1 
5 
6 

. - 2 4 — 
-CETVELİ 

Ücret 

700 
700 
625 
500 
400 
340 
300 
250 
400 
300 
300 
200 
200 
175 
150 
130 
200 
175 
130 
250 
175 
250 
200 
175 
150 
140 
270 
230 
250 
230 
200 
200 
150 
300 
200 
175 
110 
100 
90 

Görevin çeşidi 

Odacı 

' • • 

iller Teşkilâtı 
^ • • 

Bölge atelye şefi 
Şubo » » 

» » » 
Seyyar » »• 
Yol balam ekip şefi 
Şube garaj ustabaşısı 
Baş makinist 
Makina baş oparatörü 
Makina oparatörü 

» » 
» : , ' , • • » . 

Makina tamircisi 
» » 

Büro şefi • 
Daktilo 

» 
' • • ' • * 

Dosya memuru 
»• » 
>> » 
» • » . . 

Kayıt memuru 
» » 
» » 

Teksir memuru 
» » 

Yedek parça ambar memuru 
Trafikçi, 

» " / • ' 

. » 
_ . • , » • • • • 

Mutemet 
Bekçi 

* • • ; ' 

» 
Odacı 

Sayı 

6 

10 
20 
10 
5 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
3 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
2 

10 
2 
6 
4 
4. 

10 
3 
4 
1" 

10 

Ücret 

80 

750 
750 
700 
700 
700 
650 
650 
650 
600 
500 
400 
400 
300 
250 
250 
175 
130 
200 
175 
150 
130 
200 
175 
150 
250 
200 
300 
250 
200 
175 
ûo 

,250 
100 
90 
80 
7Ş 

( S, Sayısı: 60) 
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B. H. ödeneğin çeşidi 

203 11 Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
12 tllov » » » 

Kanun No. 

G -• CETVELİ 

54İ6 Şose ve köprüler yapımı için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkında Kamın. 

•5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Ka
nununun gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi'hakkında 
ki .33 ncü maddesi. 

X» - 0ETVEkî 

JÖ, görevin-çe§idi 

Merkez teşkilâtı 

4 Fen heyeti müdürü (Y. Müh,) 
(tht.,Mev.) 

5 Yüksek mühendiiî müh, veya 
fen me..(lht. mev.) 

6 Yüksek mühendİG müh. veya 
fen me. (Îht. mev.) 

7 Yüksek mühendis müh. veya 
fen me.(Ilıt. jnev.) 

8 Yüksek mühendis vmiih. veya 
fen rae. (Ilıt. mev.) 

9 Yüksek mühendis müh. veya 
fen me. (îht. mev.) 

Sayı Aylık 

4 

10 

15 

10 

10 

10 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

B. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

îtler teşkilâtı 

4 Bölge müdürü (Y. Müh.) (îht. 
mev.) 

4 "Y. Müh. veya. müh. (îht. mev.) 
5 Yüksek mühendis müh. veya 

.fen memuru (Ilıt. mev.) 
6 Yüksele. mühendis müh. veya 

fen memuru (îht. mev.) 
7 Yüksek mühendis müh. veya 

fen memuru (îht. mev.) 
8 Yüksek mühendis müh. veya 

fen memuru (îht. mev.) 

2 
9 

30 

30 

90 
90 

80 

70 

60 

50 

ı(S.,Savısı: 60) 
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Bölüm 407 ^ Mahkeme harçları 

Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek ha uç,' resim, vergi ve her türlü giderler bu tertip
ten ödenir. 

•- Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 

Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve giderler ile hakem 
ve ilân ücretleri,'' clel.il tesbiti ve bilirkişi ücretleri yo sonuçlanan: dâvalarda ilân ve diğeı\ tarafa 
ödemek ödevi yüklenen muhkeme .giderleri ve bu mevzuların gerektirdiği her türlü giderler. 

Bölüm 781 - Madde 10 —• Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle aletler., gereçler karşı
lık ve giderleri " 

Yol, köprü ve bunlara ait kurumların yapılması ve esaslı onarmalar ile her türlü makine ve 
gereçlerin taşınması, kurulması ve korunmalarına, ait her türlü giderleri, bu işlerin ihale ve ema
net şekillerine göre lüzumlu olan. her türlü gereçlerin ihtiyaç halinde her zaman * ve her mik
tarda önceden satmalınması giderleri, emanet usulü ile yaptırılan işlerde çalıştırılan işçi gün
delikleri, giyim ve barındırma, basın giderleri, basın ve yayın ücretleri, tören giderleri, yapım 
dairelerinin telefon kurma ve işletme giderleri, yeni yaptırılacak yollarda bakım teşkilâtı için 
kurulacak ve yaptırılacak garaj, atelye ve ekip evleri yapım ve her türlü kurma giderleri, ka
mulaştırma, giderleriyle bu işlerde çalıştırılacak oranlıyan ve-bilirkişi ücret ve giderleri, işçi 
gündelikleri, tapu harç ve giderleri, vergi ve resimlerle 2256 sayılı Kanun gereğince gümrük
lerce alınacak belediye payları karşılığı ve sigorta primleri, geçici teşkilât için gerekli aydın
latma, ısıtma, kira giderleri ve emaneten yapılacak işlerde çalıştırılanlar için 4772 ve 5417 sayılı 
kanunlar gereğince ödenmesi gerekecek iş kazalariyle meslek hastalıkları ve ihtiyarlık ve analık 
sigorta primleri karşılık ve giderleri, geometrialetleri, tersim, teksir, tabı, harita ve'hesap iş
lerinde kullanılacak her nevi makine ve sair gereçlerin «atmalma, kira ve nakil giderleriyle bun
ların işletme ve onarma giderleri, anlaşmaları gereğince Marshall İdaresinden memleketimizde 
bulundurulan yol uzman heyetinin gerektirdiği her türlü masraflar karşılığı. 

Madde 20 — Makine ve araçlar onarımı t 

Yol, köprü bakım ve yapım işlerine mahsus bilûmum taşıt, yol makinesi ve sair araçlarla bunla
rın tamir edildikleri atelyelerdeki bilûmum makinelerin onarılması ve yenilenmesi için lüzumlu ye
dek parça ve her türlü malzemenin satmalınması vo bunların ambalaj, nakil ve muhafaza masraf -
lariyle çalıştırılacak işçi, mütehassıs işçi yevmiyeleri, giyimleri ve barınma masraf lariyle-4772 ve 
5417 sayılı iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık ve ihtivarlık. sigorta primleri _ ve 3008 
sayılı îş Kanununun işçilere tanıdığı bilcümle haklardan tevellüt eden masraflarla bu kanunlar 
vo ek kânunlarla işçilere tanılan haklardan doğan masraflarla atelyelerin su, elektrik, akar yakıt 
gibi bilûmum işletme masrafları ve bu işlerle ilgili diğer her türlü giderleri! 

Madde 30 — Satmalmacak makine ve araçlar . . . . . . . . . ^.. 

Yol ve köprü bakım ve yapımı için her türlü makine, araçlar ve taşıtlarla her türlü atelye tez
gâhları, alât ve avadanlıklar satmalınması, ambalaj, nakil, muhafazası, Gümrük Resmi ve 2256 sa
yılı Kanunla bu yerlere ait kesri-munzam hisseleri ve bu konu ile ilgili her türlü giderler. 

Madde 40 — İstikşaf, etüd, aplikasyon 
Bu işlerde çalıştırılacak mütehassıs işçi ve işçi gündelikleri, proje ihzarı her türlü giderleri, bu 

işlere ait basın ve ilân giderleri, beton kazık ve imaline gerekli malzeme giderleri, nakil vasıtası 

( S. Sayısı : 60 ) 
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— 27 — 
kiralama giderleri ve havadan istikşaf işlerinde lüzumlu her türlü gereç ve vasıtalar, bu konu fle 
ilgili her türlü giderler ile proje ihzarı giderleri, müşavir mühendislik ve uzmanlık hizmetleriyle 
bunların memleket dahilindeki yardımcı personelinin gündelik ve yolluklarının Türkiye'de Türk 
parasiylo ödenecek her türlü giderleri. 

'..,.. Madde 50 T^.Sürekli onarmalar • 
Yol ve köprülerin ve bunların bakımına ait kurumların bakım, ağaçlama giderleriyle bunların 

bakım ve onarılmalarında ilgili garaj ve atelyelerde kullanılan her çeşit işçi gündelikleri ve taşıt
ların bütün işletme ve garaj giderleri, her türlü gereç ve eşyanın satınalma, saklama ve bu işlere 
ait kira giderleri, sürekli işçilerin işçi giyimleri, barınma, bakım ve onarma ve makina ve aletler 
için garaj atölyeleri kurulma giderleri, sürekli onarma ve bakım postaları için ekip evleri yapımı 
ile bunların ısıtma, aydınlatma, döşeme ye demirbaş giderleri, bakım ve sürekli onarma, kurumlar 
arasında telefon kurma, telefonla mükâleme, posta, ve telgrafla muhabere ve sair.giderleri, kar siper
leri, karla savaş her1 türlü giderleri, 4772 Ve 5417 sayılı kanunlara göre ödenmesi gerekecek iş kasşa-
lariyle meslek hastalıkları, ihtiyarlık ve analık sigorta primleri karşılık ve giderleri, 3008 sayılı îş 
kanununun tahmil ettiği sair; bütün giderler. : . ' 

Bölüm 782 — Teknik hizmetler geçici görev yolluğu 
Keşif, denet, yönetim kabul ve saire işler için gönderilecek teknik ve idari elemanların yollukları 

bu tertipten verilir.- •• - ' [•'••[ 

Bölüm 77İ — Atelyeler döner sermayesi 
Yedek parça,ve hammadde, atelye tezgâhları için yağ, gres, bıçak, yedek parça ve tamir gider

leri ve her türlü umumi işletme masrafları. - ; : : • ; 

(İS. Sayısı: 60) 
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Görevin çeşidi 

.T,Qknjsiycn 
Tcı^ümnn 

» 
• • ^ . 

•Ş&mp !'• •• 
$M®%?0* 
Tjâborant 
Kayıt memuru 

; » ? . » • " 

Öosya îîiemura 
» » 
» » 

Doktor 
Marangoz 
$|ektrikçir * 
Teslim alma ve gönderme 
memuru 

Not: Bû İefodrolar 12, a 

B. M. 

20â 2 İller 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen 
» 
» 
» 

• * 
» 
» 
» 
» 

Fennî tesisatçı 
» » 

,%yı 

• v 4 . 

-.2 
i2 
,2 

, '. 4 ' 
ı 
4 
1 
5 
5 

. «2 ; 

1. 
1 
•4 

.:a 

1 

34 

J&gçp •' 
flçreti 

!700 
420 
4Q0 . 

• ' 4 7 5 '• 

400 
400 
400 
250 

..• 435 • 
2p0 

"175 
130 
300 
280 
mo 
270 

, 4# J^tîîn 

•24Q0 
440 
400 
750 

f » 
400 

44Q0 
250 

,875: 
1000 

-350 
130 
,300 
280 

V8ft0'. 

270 

10 735 

geçici hizmetliler ücreti 

Sayı 

26 
22 
17 
15 
2 
5 
2 
3 
1 
5 
1 

Kadro 
ücreti 

700 
625 
500 
400 
370 
350 
300 
270 
250 
500 
400 

Aylık 
tutarı 

18 200 
13 750 
8 500 
6 000 

740 
1 750 

600 
810 
250 

2 500 
400 

xm 
Jutart 

43 6Q0 
4o m 

9 600 
4 00 
4,600 
4 4 0 0 

44,400 
3 000 

40 500 
12 000 
4-200 
1560 
3 600 
3 360 

4 480 

3 240 

128 820 

Yıllık 
tutarı , 

"218 400 
165 000 
102 000 
72 000 
8 880 

21 000 
7 200 
9 720 
3 000 

30 000 
4 800 

;(^.^%jr«îl.:;.r60) 
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, Görevin çeşidi 

Büro gefi 
» » -

Steno (lisan bilir) 
Daktilo 

» 
» 
» 

Dosya memuru 
» » 
» » 
» » 

Kayıt memuru 
» » 
» » 
» » 

Teslim alma ve gönderme 
memuru 

» ' » » ;» 
» » » • - » 

» » »: » 
» » » » » 

Ambar memuru 
» » 
» ». 
» » 

Teksir memuru 
» » 

Sürveyyan ve puvantör 
» » » 

Bekçi 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

. 4 . 
1 
1 
1 
•2 

7 
9 
2 
2 
6 
1 
3 
2 
1 

1 
10 
2 
5 
10 
3 
6 
6 
•8 
2̂  
11 
7 
10 
1 
8 
30 
1 
3 
2 
•5 
2 
2 
4 

265 

Kadro 
ücreti 

300 
• 250 

400 
250 
175 
150 
130 
200 
175 
150 
130 
200 
175 
150 
140 

270 
230 
200 
175 
150 
250 
200 
175 
150 
250 
200 
200 
175 
110 
300 
90 
80 
350 
300 
250 
230 
200 
175 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 000 
400 
250 
175 
300 
910. 

1 800 
350 
300 
780 
200 
525 
300 

. 140 

270 
2 300 

4.00 
- 875 
1 500 
750 

1 200 
1 050 
1 200 
500 

2 200 
1 400 
1 750 
110 
800 
900 
80 

1 050 
600 

1 250 
460 
400 
700 

84 175 

Yıllık 
tutarı 

18 000 
12 000 
4 800 
3 000 
2 100 
3 600 
10 920 
21 600 
4 200 
3. 600 
9 360 
2 400 
6 300 
3 600 
1 680 

3 240 
27 600 
4 800 

10 500 
18 000 
9 000 

14 400 
12 600 
14 4'J'J 
6 000 

26 400 
16 8Ö0 
21.000 
1 320 
9 600 
10 800 

960 
12 600 
7 200 
15 000 
5 520 
4 800 
8 400 

1010100 

Kol : Bu kadrolar lâ aylıktır. 

(j S. Sapsı : 60 ) 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu ( î / 2 7 5 ) 

T. C. 
Başbakanlık 30 .XI. 1951 

. Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 - 2174/6 . 3854 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca 29 . XI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Gider Bütçesi Gerekçesi 

Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1952 yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 1951 
yılma nazaran (39 535) lira noksaniyle (1 105 085) lira olarak tesbit edilmiştir. Noksan haddiza
tında (57 359) lira ise de bu miktardan geçen seneki ödeneklerine nazaran zammedilen (17 824) 
lira düşülünce hakiki noksan yukarda belirtildiği üzere (39 535) liradan ibarettir. 

Fazla ve eksikliklerle ödenekleri geçen yılın aynı olan tertiplerin gerçekleri bölüm ve madde sıra-
lariyle aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalaı ı 
L i r a ' • • ' • . - — . . . • . . 

7 800 201 nci bölümün 11. nci (Merkez memurları aylığı ) maddesinde olup ödenmekte bulu
nan üst derecelerle 1952 yılı içinde terfileri muhtemel olanların terfi farkları karşılığıdır. 

Hesabı : ' . 
Lira 

87 300 Fiilî Kadronun yıllık tutarı 
18 600 Fiilen ödenmekte olan üst derecebr farklarının yıllık tutarları. 

800 1952 yılında terfileri muhtemel olanların farkları 

106 700 Toplam 
98 800 1951 ödeneği 

7 900 Farla 

( S. Sayısı: 97) 



5 925 201. nci bölümün 12. nci (îller memurları aylığı) maddesinde olup ödenmekte bulunan 
üst derecelerle 1952 yılı içinde terfileri muhtemel olanların terfi farkları karşılığıdır. 

Lira 

276 600 Fiilî kadronun yıllık tutarı 
50 700 Fiilen ödenmekte olan üst dereceler farklarının yıllık tutarları 
1 025 1952 yılında terfileri muhtemel olanların farkları 

328 325 Toplam 
322 400 1951 ödeneği 

5 925 Farla 

360 202 nci bölümün 21 nci (Merkez hizmetlileri ücreti) maddesindedir. (D) cetveline dâhil 
taşra hizmetlilerinden 70 lira ücretli bir odacı ile 50 lira ücretli bir sürekli işçi kadrosu 
tasarruf edilerek yıllık tutarları bulunan 1 200 liradan merkez hizmetlilerinden daktilo 
ile gece bekçisinin ücretlerine yapılan 20 ve 10 ar liralık zammın yıllık tutarından • ibaret
tir ki, 22 nci madde ödeneğinden nakledilmiş bulunduğundan haddi zatında bir artış 
değildir. 

500 206 ncı bölümün 11 nci (Merkez memurları çocuk zammı) maddesindedir. Halen zam
ma müstahak çocuk adedi 33, bunların yıllık hak edişleri 3 960.lira ise de yıl içinde 
vukuu muhtemel nakil ve doğumlar için bu miktar artırılmış. 

1 000 206 ncı bölümün 12 nci (İller memurları çocuk zammı) maddesindedir. Halen zamma 
müstahak çocuk adedi 123, bunların yılılk hak edişleri 14 760 lira olduğundan bu mik
tar artırılmıştır. , 

200 206 ncı bölümün 22 nci (İller memurları doğum yardımı) maddesindedir. 1951 yılı içe-
riside 6 doğum olmuş 1 200 lira yardım ödenmiştir. 1952 yılı için 1 doğumluk ödenek 
fazla konulmuştur. 

390 209 ncu bölümün 11 nci maddesinde olup 201 nci aylıklar bölümünde vâki artış dolayı-
siyle emekli sandığına ödenecek kesenek farklarından ibarettir. . 

71 209 ncu bölümün 12 nci maddesinde olup aylıkları bölümünde vâki artış dolayısiyle Emekli 
Sandığına ödenecek ,% 1 lerin farkından ibarettir. 

263 209 ncu bölümün. 14 ncü maddesinde olup Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesi ge
reğince Sandığa ödenecek yönetim giderlerinin farkından ibarettir. 

500 304 ncü bölümün 12 nci (İller posta ve telgraf ücretleri) maddesindedir. 1951 yılı öde
neğinin yetişmemesine binaen artırılmış ise de aynı bölümün 21 nci (Merkez telefon gi
derleri) maddesinden tenzil edilmek suretiyle eklendiğinden haddi zatında bir artış de
ğildir. 

15 309 ncu bölümün 31 nci (İller taşıtları işletme giderleri) maddesindedir. Küsuratın gide
rilmesi için zammedilmiştir. 

500 407 nci (Geri verilecek paralar) bölümündedir. Fuzulen veya mükerrer tahsillerinden do
layı geri verilmeleri lâzımgelen resim ve para cezalarına 1951 yılı ödeneği yetişmediği için 
bu miktar artırılmıştır. 

200 418 nci (Para taşıma giderleri) bölümündedir. Merkez ve idarelerle Genel Müdürlük ara
sında vâki para nakliyesine 1951 yılı ödeneği yetişmediği için bu miktar artırılmıştır. 

17824 Toplam ! ' 
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Eksikler : 

1 499 201 nci bölümün 21 nci (Merkez memurları açık aylığı) maddesinde olup halen açık
ta memur bulunmadığından tasarruf edilmiştir. ; 

2 499 201 nci bölümün 22 nci (İller memurları açık aylığı) maddesinde olup halen açıkta 
memur bulunmadığından tasarruf edilmiştir. 

360 Lira 202 nci bölümün 22 nci (iller hizmetlileri ücreti) maddesindedir. (D) cetveline 
dâhil taşra hizmetlilerinden kadrodan çıkarılan 70 ve 50 lira aylık ücretli iki müstah
dem kadrosunun yıllık tutarından merkez hizmetlilerinden bir daktilo ile gece bekçi
sinin ücretlerine yapılan 20 ve 10 liralık zam için aynı bölümün 21 nci maddesine nak
ledildiğinden haddi zatında bir eksilme değildir. 

1 '207 nci (Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunim 5 nci maddesi gereğince ödenecek 
para mükâfatı) bölümünde olup bu durumda bir memur olmadığından • tertip bütçeden 
çıkarılmıştır. 

25 200 209 ncu bölümün 13 ncü (Emekli ikramiyesi), ınaddesindedir. Yaş haddi dolayısiyle e-
mekliye sevk olunacak memur sayısına göre bu miktar tasarruf edilmiştir. 

500 304 ncü bölümün 21 nci (Merkez telefon giderleri) maddesindedir. Aynı bölümün 12 nci 
(İller posta telgraf ücretleri) maddesin o nakledildiğinden haddi zatında bir eksiliş de
ğildir. 

25 000 421 nci bölümün 40 nci (Sınır ve, kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme gider
leri) maddesindedir. 

2 300 502 nci bölümün 10 ncu (1947 -1950 yılları borçları) maddesindedir. Tahakkuk etmiş 
.borçların kısmı âzaminin ödenmesine binaen bu miktar tasarruf edilmiştir. 

57 359 Toplam. 

ödenekleri geçen yılın ayni olan tertipler : 

B. M. 

202 11 Merkez memurları ücreti : 3820 sayılı Kanuna bağlı. 2 sayılı cetvele dâhil merkez ücretli 
memurları kadrolarında bir değişiklik olmadığından ödenek aynen konulmuştur. 

202 12 tiler memurları ücreti : 3820 sayılı Kanuna bağlı 2 sayılı cetvele dâhil iller ücretli memur
ları kadrolarında bir değişiklik olmadığından ödenek aynen konulmuştur. 

202 İller geçici hizmetlileri ücreti: Bu tertipten ancak bulaşıcı hastalık zuhurunda hizmetli kul
lanılacaktı, ödeneğin artırılmasını icabettiren bir durum yoktur. 

206 21 Merkez memurları doğum yardımı : Bir tahminde bulunulamadığı için ödenek aynen ko
nuldu. 

206 31 Merkez memurları ölüm yardımı : Bir tahminde bulunulamadığı için ödenek aynen ko
nuldu. 

206 32 İller memurları ölüm yardımı : Bir tahminde bulunulamadığı için' ödenek aynen ko
nuldu. 

209 15 Diğer ödemeler : Emekli Sandığı Kanununun geçici 10. ncu maddesi gereğince sandığa 
ödenecek paraların tahakkuku henüz yapılamadığından ödenek aynen konuldu. 

210 Temsil ödeneği : 5027 sayılı Kanunda bir değişiklik yapılmadığından ödenek aynen ko
nuldu. 
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301 
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419 
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10 
20 
30 
40 
50 
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10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 
22 
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20 
11 
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Gece pratika ücreti : İstihkaklarda bir değişiklik olmadığından ödenek aynen konuldu. 

Emekli, dul ve yetim aylıkları Ödenek istihkaklara yetişmektedir. 

Merkez kırtasiyesi Mevcut ödenekle idare edilecektir. 

Merkez döşemesi 

Merkez demirbaşı 

Merkez öteberisi 

Merkez aydınlatması 

Merkez ısıtması 

İller kırtasiyesi 

İller döşemesi 

İller demirbaşı 

İller öteberisi 

İller aydınlatması 

İller ısıtması 

Basılı kâğıt ve defterler 

Merkez posta ve telgraf ücretleri 

İller telefon giderleri 

İller kira bedeli 

Giyecekler 

Sürekli görev yolluğu 

Geçici görev yolluğu 

Merkez tedavi gider ve yollukları 

İller » » » » 

İller taşıtları onarma giderleri 

İlâç ve lâboratuvar giderleri 

Eşya taşıma, ambalaj ve sigorta giderleri 

Vergi ve resimler 

Mahkeme giderleri : ödenek yetişmektedir. 

Etüv aletleri ve araçları işletme, giderleri : Ödenek yetişmektedir. 

Temizleme gereçleri ve işçi giderleri : Mevcut ödenekle idareye çalışılacaktır. 

Bakteriyoloji evleri giderleri : » » » » 

Ödenek yetişmekte olduğundan artırılmamıştır. 

> 
•» 

» 
» 

» 
» 
» 
•» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» •• 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
$ 

» 
» 
» 
» 
3> 

3> 

» 
» 
» 

» 
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B. M. 

422 Yolcuları besleme, donatım ve cenaze giderleri: Bir tahminde bulunulamadığından öde
nek aynen konuldu. 

451 10 Satmalına ve abone : ödenek yetişmektedir. 

451 20 Başka her çeşit giderler : ödenek yetişmektedir. 

454 Sigorta giderleri : ödenek yetişmektedir. 

50.1 Geçen yıl borçları : Bir tahminde bulunulamadığından ödenek aynen konuldu. 

502 10 1928 - 1946 yılları borçları : Bir tahminde bulunulamadığından ödenek aynen konuldu. 

Yatırımlar bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1952 yılı yatırım giderleri 1951 yılma nazaran 
(24 20Û) lira noksaniyle (43 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Eksiklerin ilgili tertipleriyle gerekçeleri aşağıda bölüm ve madde sırasiyle açıklanmıştır. 

Lira -

20 000 701 nei (Bina onarımı) bölümündedir. Yapılması düşünülen onarmalara göre tenzil edil
miştir. 

4 000 741 nei (Bina yapımı ve satmalma) bölümündedir. Satınabııaeak biıia ve arazi göz önünde 
bulundurularak bu miktar tenzil edilmiştir. > 

24 000 Toplam 

Ödeneklerinde bir değişiklik olmıyan tertipler: 

Bölüm 711 — Makine, alet, gereç ve araçlar onarımı. Mevcut ödenekle idare edileceği içiı. 
ödenek aynen konuldu. • , • 

Gelir Bütçesi gerekçesi 

Hudut ve Sahiller .Sağlık Genel Müdürlüğünün 1952 yılı gelirleri 1951 yılma nazaran (63 535) 
lira noksaniyle (1 148 085) lira olarak tahmin edilmiştir.; Noksan haddizatında (85 535) lira ise 
de bu miktardan geçen seneki ödeneklerine nazaran zammedilen (22 000) lira düşülünce hakiki 
noksan yukarda belirtildiği gibi (63 535) liradan ibarettir. 

Fazla ve eksiklerle ödenekler geçen yılın aynı olan tertiplerin gerekçeleri aşağıda bölüm ve 
madde sırasiyle açıklanmıştır. 
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Fazlalar : 

20 000 1. nci (Resimler) Bölümünün 1 nci (Sıhhiye Resmi) maddesindedir. 1951 yılı tahsilatının 
artış seyrine göre bu miktar artırılmıştır. 

2 000 2. nci (Çeşitli gelirler) bölümünün 3 ncü (Çeşitli gelirler), maddesindedir. 1951 yılı tahsi
lâtına göre bu miktar artacağı hesaplanmıştır. 

22-, 000 Toplam 

Eksikler : 

48 652 3 ncü (Genel Bütçeden yardım) bölümündedir. Gider tertiplerinde yapılan tasarruf ve ge
lirdeki artış dolayısiyle bu miktar bir tasarruf temin edilmiştir. 

36 883 4 ncü (Geçen yıldan devredilecek nakit) bölümündedir. 1951 yılı içerisinde yapılmış olan 
% 5 nisbetindeki tasarruftan sonra ancak bu miktar devredileceği hesaplanmıştır. 

85 535 Toplam. 

ödenekleri geçen yılın aynı olan tertipler : 

B M . 

1 2 Kaplı Patente : Eski yıllar tahsilâtına göro öden'ekte bir değişiklik yapılmadı. 

1 3 Bulaşık Resmi : Tahsilat seyrine göre aynen konuldu. 

2 1 Para:, cezası : Tahsilat seyrine: göre aynen konuldu. 

2 2 Satılacak mallar : önceden bir tahmin yapılmadığından aynen konuldu. 

2 4 Gayrimenkul gelirleri : Ankara'daki memur ikametgâhlarından tahsil olunan kiraların 
miktarı sabit olduğundan artırılmamıştır. 
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Rapor 

5 . 11 . İ9S2 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

A) Bütçenin izahı : 

Katma bütçeli Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Hükümetçe teklif edilen 1952 
gider bütçesiyle 1951 gider bütçesinin umumi yekûnu şudur. 

1952 teklifi 1951 Bütçesi 
„; Lira Lira 

Yatırımlar dışı 1 105 085 1 144 620 
Ytırımlar 43 000 67 000 

1 148 085 1 211 620 

Bu suretle 1952 teklifi 1951 bütçe rakamlarına nazaran .• 

39 535 lirası yatırımlar dışı 
24 000 lirası yatırımlar bütçesine ait olmak üzero ceman 

63 535 lira noksandır. 1951 rakamlarına göre yapılan tasarruf ;% 5 in biraz üstündedir. 

Gelir bütçesine gelince, İdarenin resimler ve çeşitli gelirlerden sağlıyacağı varidat 1951 deki 
bütçe rakamlarına göre 22 000 lira fazlasiyle (780 760) lira olarak tahmin ve teklif olunmuş ve gi
derleri karşılamak üzere Genel Bütçeden yapılacak yardım 1951 senesine nazaran 48 652 lira nok
saniyle 179 208 lira olarak teklif edilmiş ve yine geçen seneden 36 883 lira noksaniyle 188 117 lira 
da devir edilecek nakit mevcudu bütçeye gelir konmuştur. 

Bu kısa izahat, tetkik konusu yaptığımız bütçenin tasarruf zihniyetiyle hazırlandığını göster
mektedir. • ' . . . . - , . ' 

B) Bütçenin gider kısım : 

1952 Bütçe teklifinde giderlerden % 5 in biraz üstünde yapılan tasarruf, hizmetlerin kısal
tılması, kadroların daraltılması ve lüzumsuz görünen bâzı sarfiyatın kısılması gibi yollardan 
sağlanmıyarak bilâkis zaruret icabı olarak personel giderlerine ait masrafların bir miktar yük
seltilmesine mukabil esaslı hizmetlere ait tahsisattan kesintiler yapılmak pahasına temin olun
muştur. v . , ' 

Filhakika : 
201 nci bölüm aylıklarda 
206 nci bölüm başka haklarda 
209 ncu bölüm emekli ödemelerinde 

i™-•-••"-'•-••'•• - 12 251 Lira fazla 
teklif edilmiştir. Bu yükselişlere rağmen bütçe teklifinde personel haklarına ait bölümlerin 
yekûnundan geçen seneye nazaran 12 950 lira tasarruf sağlandığı görülmektedir. Bu 209 ncu 
bölümün emekli ikramiyesine ait olan 11 nci maddesine konan tahsisatın 1951 tahsisatından 
25 200 lira noksan olmasından ve yabancı dil ikramiyesi için geçen sene konmuş olan 1 liranın 
bu sene teklifinde kaldırılmış bulunmasından neşet etmekte ve hakiki tasarruf mahiyetini taşı
mamaktadır. 
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Teklif edilen gider bütçesinde en mühim tasarruf sağlıyan maddeler aşağıda gösterilmiştir. 

Tasarruf Bütçeye 
B. M. edilen konan • 

421 40 Sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme gi
derleri 25 000 40 000 Lira 

701 (Yatırım) Bina onarımı 20 000 30 000 
741 " » Bina yapımı ve satmalına 4 000 5 000 
421. nci bölüm, sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı bir hastalığı önleme için ihtiyaten konan bir 

paradır. Bu sene hac müsaadesi verilse idi 1951 Bütçesindeki ödenek de yetişmezdi. Bütçede 
tasarruf sağlamak için buradan para kesilmesi doğru değildir. 

701 nci bölümde bina onarımından yapılan tasarruf ise tamames yanlıştır. İdarenin elinde
ki binaların sadece harabından korunması ve zaruri bâzı inşaatın yapılması için 1952 senesin
de 80 000 liraya ihtiyaç olduğu sabit iken" 30 000 lira tahsisat koymak tasarruf etmek değil 
bilâkis binaların kaybedeceği kıymetler ve hizmette görülecek aksaklıldar dolayısiyle ziyan 
etmektedir. 

Diğer taraftan şu maddelere de kifayetsiz tahsisat konmuştur. 

1. İller çocuk-zammı (bölüm 206 madde 12). 

Fiilî duruma göre daha 2 000 lira ödeneğe ihtiyaç vardır. Maddenin 17 000 liraya çıkarılması 
zaruridir. 

2.' Döşeme ve demirbaş (Bölüm 301, 302 - Madde 20). 

Merkez ve İllere konan 4725 lira tahsisat kifayetsizdir. Merkezin ve mülhakatın zamanaşımı ve 
istimali yüzünden veya rutubetten bozulmuş demirbaşlarının kısmen tamir ve tecdidi ve merkeze 
bir teksir makinası alınması için bu maddelere hiç dmazsa 5 000 liranın serpiştirilmcsi yerinde 
olur. 

3. Giyecekler (306). 

îdarenin gemi mürettebatı boğazlardan geçen ve ekserisi ecnebi bayrağını taşıyan gemilere gi
derek vazife görüyorlar. Bunların perişan kıyafetleri hem fena tesir yapıyor hem de gece ve 
gündüz, kış ve yaz çalışan bu kimseler hava ve deniz şartlarına karşı korunamadıklarından iyi 
vazife göremiyorlar. Gemilerde müteamel olduğu veçhile gemicilere birer muşamba, lâstik çizme 
ve gemici fanilâsı alabilmek maksadiyle bu bölüme 5 000 lira ödenek eklenmesini teklif ediyoruz. 

4. Taşıt giderleri (Bölüm 309-Madde 31, 32).-

Idarenin elinde bulunan ve en çoğu deniz kontrolünde kullanılan buharlı ve "motorlu 9 vasıta
nın, personel hariç tamir ve işletme masraflariyle tutulan vasıtaların kira bedelleri ve masrafları 
bu bölümdeki 2 maddeden verilir. Ve yekûnu 55 000 liradan ibarettir. İdare vasıtaları eskidir, 
esaslı tamire muhtaçtır. Tekne ve vasıtaların en can alıcı tamirleri için bile daha 50 000 liraya 
ihtiyaç vardır. Hiç olmazsa her sene bunların bir ikisinin esaslı tamiri yapılmazsa bunları kul
lanmakta beyhude mürettebat parası verm ekte. fayda yoktur. 

Bu itibarla bölümün 32 nci-tamir'maddesine daha 20 000 lira konarak maddenin 40 000 lira
ya çıkarılmasını uygun görmekteyiz. 

5. ^Temizleme gereçleri ve işçi giderleri (Bölüm 421 - Madde 20). 

Bu maddeden gemilerdeki fare itlafı için kullanılan kükürt ve diğer malzeme bedelleri ve işçi 
ücretleri ödenir. • 

( S . Sayısı: 97) 
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Geçen seneki gibi 35 000 lira ödenek konmuştur. 

İdare, içinde bulunduğumuz sene kâfi miktarda kükürt bulamamış ve bir kısım gemilerin te
mizlenme müddetlerini mecburen uzatmıştır. Bu sene mevcut işlere bunlar da eklenecektir. Dış-
işlri yardımiyle idarenin önümüzdeki sene bulacağını umduğu kükürtlere de daha fazla para ve
recektir. Bu itibarla maddeye 25 000 lira zam edilmesi zaruri görülmektedir. Esasen gemiler
de yapılan kükürt bedeli ayrıca gelir olarak tahsil edilmekte, ve bu suretle konacak paranın bit' 
kısmı gelir suretinde geri alınmaktadır. 

Bu münasebetle gemileri temizleme ameliyesinde bugün kullanılan saç mangal ve saire gibi 
iptidai vasıtalar yerine modern temizleme cihanlarının tedarik edilmesi hakkında geçen sene Büt
çe Komisyonumuz raporunda yapılan tahminin de göz önüne alınmamış ve bu hususta 1952 Büt
çesiyle bir teklif yapılmamış olduğunu belirtmek isteriz. 

6. 'Memleketin umumi, sıhhatinin korunması bakımından bulaşıcı hastalıkların en çok tehlike 
arzettiği Cenup sahillerimizde ve hudutlarımızda idarenin teşkilâtı yoktur. İskenderun'da bir 
tahaffuzhane yapılması katî bir zaruret haline girdiği ve buna katıldığımız milletlerarası sıhhi 
teşkilât bakımından da âdeta mecbur bulunduğumuz halde ve geçen sene bütçe müzakerelerinde 
bu nokta ehemmiyetle komisyonumuzda bahis konusu olmasına rağmen yine bütçede bu husustu 
bir tahsisat teklif edilmemiştir. Aynı şekilde Adana hava alanında da sıhhi kontrol tesisi zaru
reti vardır. İskenderun tahaffuzhanesi bilhassa hac mevsimlerinde iskenderun'a çıkacak yolcula
rın İzmir, Urla tahaffuzhanelerine şevki gibi vatandaşlara çok müziç ve çok masraflı gelen bir 
külfeti önliyecektir. 

C) Bütçenin gelir kısmı : 

Hudut ve sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün gelirleri, İkinci Dünya Harbi başladığından beri 
giderlerini karşılıyamıyor ve umumi bütçeden bir miktar yardım ihtiyaç gösteriyor. 

İdarenin tahsil ve cibayet ettiği resimler ve diğer harçlar muahedelere ve milletlerarası an
laşmalara bağlı olduğundan yükseltilemez. 

Bu bakımdan Hükümet yardımının devamı zaruridir. Ancak idarenin İstanbul ve boğazlarda İz
mir müstesna olmak üzere daimî şekilde gemi uğrağı olmıyan diğer limanlardaki teşkilâtının kaldırıl
ması ve bu vazifelerin liman ve gümrük idarelerine veya Sağlık Bakanlığı teşkilâtına verilmesi sure
tiyle bir tasarruf mümkün olabileceği gibi idareye ait bâzı gelirlerde bir çoğalma sağlanması da dü
şünülebilir. Bu suretle umumi bütçe yardımına ihtiyaç göstermeden idarenin kendi gelirleriyle yetin
mesine ait bir tetkikin Hükümetçe yapılmasını temenniye şayan görürüz. 

Tetkikimiz esnasında Ankara'da Bakanlık binasının, Bakana mahsus villânın ve Bakanlık erkâ
nın oturmalarına mahsus iki apartmanın idareye ait olduğunu, bunlardan yalnaz apartmanlardan ve 
villâdan 14 000 lira kadar gelir sağlandığını fakat diğerlerinin kiraya tâbi olmadığını öğrendik. Hu
dut ve Sahiller Umum Müdürlüğünün vazife hududu dışında gayrimenkule sahip olması veçhile bun
lardan istifade edememesi mevzuata aykırıdır. Bu binalar değer bedelleriyle Hazinece satınalmmalı 
ve bu suretle idare bütçesine yapılan Hazine yardımı çoğaltılarak bununla idarenin kendi işine yarı-
yan (Meselâ: İskenderun Tahaffuzhanesi gibi) binalar yapmasına imkân verilmelidir. 

Aynı zamanda gerek bakanlık binasından ve gerek İzmir'de idare malı olan binanın bir katı top
rak ve İskân Müdürlüğünün, bir katı Sağlık Müdürlüğünün iki odası belediyenin, İzmit'te de idare
nin bir binası Sağlık Müdürlüğünün işgali altında olmasına nazaran bunlardan kira alınması icabe-
der. 

Teklif edilen gelir bütçesinde maddelere ait mütalâamız aşağıda arzedümiştir.: 

1. Sıhhiye Resmi (Bölüm 1 - Madde 1.) 

( S . Sayısı: 97) 
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Geçen seneden 20 000 lira fazlasiyle 720 000 lira konmuştur. Hasılattaki artış nispetine göre 

buraya daha 30 000 lira zam edilebilir. 

2. Kaplı patente (Bölüm 1 - Madde 2) 

Geçen senenin aynı olarak 9 000 lira konmuştur. Bu seneki tahakkuka nazaran fazladır. 7 500 
liraya indirilmesi doğru olur. 

3. Bulaşık Resmi (Bölüm 1 - Madde 3) 

Geçen senenin aynı olarak 25 000 lira konmuştur. Yukarda izah edildiği veçhile kükürt bulu
namadığından bu sene tathirat müddeti uzatılmış gemiler vardır. Gider bütçesinin 421 nci bölü
münün 20 nci maddesine 25 000 lira zammedildiği takdirde bu bölüme de 10 000 lira ilâve oluna
rak madde 35 000 liraya çıkarılabilir. 

4. Para cezası (Bölüm 2 Madde 1) . 

Geçen seneki gibi 6 000 lira konmuştur. Cezaların beş misline çıkarılması hakkındaki kanundan 
sonra bu maddeye ait gelir çok azalmıştır. 1950 deki tahsilat 2679 ve 1951 9 aylık tahakkuku ise 
750 liradır. Bu itibarla bölümün 2 000 liraya indirilmesi yerinde olur. 

5. Satılacak mallar ve çeşitli gelirler (Bölüm 2 Madde 2,3) 

Bölümde ayrı iki madde olmasına lüzum yok;tur. Birincisine 1 000 ikincisine geçen seneye na
zaran 2 000 lira fazlasına 5 000 lira konmuştur. 1951 senesi 9 aylık neticeler karşısında talimin 
biraz fazla ise de önümüzdeki sene bu miktarın tahakkuk edebileceği tahmin olunmaktadır. 

6. Geyrimenkul gelirleri (Bölüm 2 Madde 4) 

îdare malı olan ve kirasız işgal edilen gayrimenkuller için yukarda da kayıt edildiği veçhile 
kira tahakkuku halinde Hazinenin yardım bölümınden kısılacak bir miktar bu bölüme nakil olun
ması veya bu hususların gelecek sene bütçesinin tanziminde göz önünde bulundurulması yüksek 
komisyonun takdirine bağlıdır. •, , 

istanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdı Başar 

( S. Sayısı : 97 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M: 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/275 
Karar- No. 40 

7. II. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller .Sağlık 'Genel Müdürlüğü 
1'952 yılı Bütçesi hakkında hazırlanan ve Ba
kanlar Kurulunca Yüksek Meclise arzı karar-
.laştırıljp Başbakanlığın 30. X I . 1951 tarihli ve 
6/3854 sayılı tezkeresiyle sunulan kamın tasarı
sı komisyonumuza havale olunmakla Sağlık ve 

.Sosyal Yardım Bakanı, Maliye Bakanlığı tem
silcisi ve adı geçen İdare Genel ıMüd'ürü hazır 
oldukları halde incelenip (görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı Bütçesini ko
misyon adına inceliyen raportörün raporu tet
kik edilip [Hükümetten gereken izahat alındık
tan sonra bütçenin bölüm ve maddelerinin tet-
kiluna geçilmiştir. 

İdarenin 1952 yılı yatırım dışı (A/ l ) işaretli 
gider bütçesi geçen yıla nazaran (39 535) lira 
noksanı ile (1 105 085) ve (A/2) işaretli yatı
rım bütçesi işe (24 000) lira eksiliş ile (43 000) 
lira ki ceman (1 148 085) lira olarak Hükü
metçe tesbit ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

(A/ l ) işaretli cetveldeki noksanlığın perso
nel giderleri ile 209 nc'u bölümün 13 ncü (emek
li ikramiyesi) maddesinden yapılan tasarruflar
dan ve (A/2) işaretli cetveldeki tasarrufun 
da 701 nci (bina onarımı) bölümüne geçen yıla 
nazaran (20 000) lira ile 741 nci (bina yapımı 
ve satmalma) bölümüne (4 000) liranın noksan 
olarak tesbit ve teklif edilmiş olmasından ileri 
gelmiştir. 

Komisyonumuz; bölüm ve maddelerin tetki
ki sırasında inşaatı ikmal edilmek üzere bulu
nan Adana hava meydanında idareye ait hizme
tin ifasını temin düşüncesiyle bir aded 60 lira
lık hava istasyonları sıhhi denetleme merkezi 
tabibi ile bir aded 25 lira aylıklı'kâtibin ( D 
cetvelinden çıkarılması ve maaşları karşılığı 
olarak (7 200) liranın 201 nci bölümün 12 nci 
(İller memurları aylığı) maddesine eklenmesi

ni kabul etmiştir. Noksan olarak Hükümetçe 
teklif edilmiş bulunan 206 nci bölümün 12 nci 
(İller memurları gocuk zammı) maddesine 
(1 000),.209 ncu bölümün 11 nci (emekli kese
neği) maddesine (L) cetvelinden serbest bıra
kılan kadrolar için, (396) ve 306 nci (giyecek
ler) bölümüne (5 000) liranın ilâvesi ile 207 
nci (yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 
5 nci maddesi .gereğince ödenecek para mükâ
fatı) bölümüne, bu mükâfata müstahak kimse
ler olmadığından dolayı ödenek konulmamış.ise 
de ileride bir hak sahibinin zuhuru göz önün
de bulundurularak bölümün kaldırılmamasmı 
temin en bu bölüme (1) lira .ödenek konulması 
komisyonumuzca kabul edilerek bu suretle ya
tırım dâhil gider bütçesi (1.161 683) lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1952 yılı Gelir Bütçesi 
.1951 yılı Bütçesine nazaran (63 535) lira nok
san ile (1 148 085).lira ve İdareye Hazineden 
yapılan yardım ise (48 652) lira noksan ile 
(179 208) lira olarak tesbit ve teklif edilmiş 
bulunuyor. Genel bütçeden yapılan yardımdan 
geri kalan (9ö8 877) lira ise, İdarenin tahsil 
ettiği resimler ile çeşitli gelirlerinden temin 
edilmiş bulunuyor. 

Komisyonumuz adına Genel Müdürlük büt
çesini tetkik eden raportörümüzün raporunda, 
(720 000) lira olarak tahmin edilmiş bulunan 
birinci bölümün birinci maddesindeki sıhhiye 
resminin hasılattaki artış nispetine göre bu 
maddeye (30 000) lira zam edilmesi teklif 
edilmekte ise de (A/1) işaretli gider bütçesinin 
bâzı bölümlerine lüzum ve zaruretlere binaen 
yapılmış zamların tutarı bulunan (13 597) li
ranın bu maddeye eklenmesi suretiyle gelir büt
çesi de (1 '161 682) lira olarak komisyonumuz
ca tesbit ve kabul edilmiştir, 

( S . Sayısı; 97) 



— 13 
Tasarının birinci ve ikinci maddelerindeki 

rakamlar gider ve gelir bütçesindeki artışlara 
göre yeniden tanzim edilmek suretiyle ve diğer. 
maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ekleri bu
lunan cetvellerle birlikte Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
istanbul Burdur Çanakkale 

M. AdaJçan F. Çelihbaş E. Kalafat 

Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Bursa 

H. Şaman 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

îzrair 
T. Giirerh 

Konya 
M. Â.Ülgen 

Afyon K. 
A.Veziroğlu 

Bursa 
K. Yılmaz 

Giresun 
M. Şener 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy S. 

Urfa 
Dr. F. Ergin 

Bilecik 
Y. Üresin 

Diyarbakır 
Y. Azizoğlu 

İstanbul 
A. H. Basar 

Konya 
R. Birand 

Trabzon 
F. Ealaycıöğlu 

(S. "Sayısı': 97) 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan giderleri için, bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 105 085) lira ve ya
tırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (43 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 148 085) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1952 Bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsi
line 1952 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bü 
kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet 
Meclisine sunulur ve bunların eldeki kadrolara 
ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1951 yıli Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1950 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göro zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1952 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri artık
larından eski yıllar borçları bölümlerine Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nil?. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan giderleri için bağlı (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 118 682) lira ve ya
tırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (43 000) lira Ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1952 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (1 161 682) lira olarak tahmin edil-, 
mistir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı: 97) 
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MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kamına bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1952 Bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1952 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A.'Menderes 

Devlet Bakanı 
vo içişleri B. V. 

Millî Savunma Bakanı 
II. Köy men 

Dışişleri Bakam 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
S. Ağaoğlu 
Adalet Bakam 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakam 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Ekonomi vo Ticaret Bakam 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurîbek 

Maliye Bakanı 
vo Ekonomi ve Ticaret 

Bakanı Vekili 
Hasan Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
T)r. E. II. Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. Ökmçn 

Çalışma Bakanı 
Güm. ve T. B. V. 

N. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

MADDE 6. 

B. K. 

Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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Ödeneğin 

İkinci -"kısım 
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A/İ - CETVELİ 

çeşidi 

- Personel 
giderleri 

1951 
Y ı l ı 
ödoneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
B. M. Ödenenin çeşidi Lira Lira Lira 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

11 Merkez memurları aylığı 98 800 106 700 106 700 
12 İller memurları aylığı 322 400 328 325 335 525 
21 Merkez memurları açık aylığı 1 500 1 1 
22 İller memurları açık aylığı 2 500 1 . 1 

202 
11 
12 
21 
22 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
İller memurları ücreti 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

425 200 

16 200 
5 400 

17 940 
161 400 

200 9-10 

435 027 

16200 
5 400 

18 300 
161 040 

200 940 

442 227 

16 200 
5 400 

18 300 
161 040 

200 940 

203 iller geçici hizmetliler ücreti 3 000 3 000 3 000 

I I - Başka haklar 
208 4178 ve 4598 sayılı kanunlar . 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk zam
mı 4 000 4 500 4 500 

12 İller memurları çocuk zammı 14 000 15 000 16 000 
21 Merkez memurları doğum yar

dımı 800 800 800 
22 İller memurları doğum yardı

mı 1 400 1 600 1 600 
31 Merkez memurları ölüm yar

dımı 2 000 2 000 2 000 
32 İller memurları ölüm yardımı 3 000 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 25 000 26 900 27 900 

(S. ; Say ışı.: 97) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 

11 %5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıkları 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim giderleri 
15 Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Gece pratika ücreti 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü "kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
10 Kırtasiye 
20 Döşeme 
30 Demirbaş 

(S . Sayısı: 

1951 1952 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira - Lira Lira 

1 0 1 

34 588 
6 289 
55 000 
1 500 
24 940 
122 517 

34 978 
6 360 
30 000 
1 763 
24 940 
98 041 

35 374 
6 360 
30 000 
1 763 
24 940 
98 437 

1 500 1 500 1 500 
21 552 21 552 21 552 
70 000 70 000 70 000 
869 910 856 960 865 557 

500 500 500 
S 500 5H0 

1 000 l 500 500 
3 000 * 3 000 3 000 
1 000 1 000 1 000 
4 000 4 000 4 000 
9 500 9 500 9 500 

2 000 2 000 2 000 
0 1 000 1 000 

3 725 2 725 2 725 
) 



18 

B. 

303 
304 

305 
306 
307 

M. 

40 
50 
60 

11 

12 
21 
22. 

10 
20 

Ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 
iller posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
İller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

îller kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

1951 
Y ı l ı 
ödeneği 
Lira 

5 000 
5 500 
6 000 

22 225 

6 700 

2 000 
2 000 
1 500 
2 000 

7 500 

6 500 
12 000 

3 000 
5 000 

8 000 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
5 500 
6 000 

22 225 

6 700 

2 000 
2 500 
1 000 
2 000 

7 500 

6 500 
12 000 

3 000 
5 000 

8 000 

5 000 
5 500 
6 000 

22 225 

6 700 
i. 

2 000 
2 500 
1 000 
2 000 

7 500 

6 500 
17 000 

3 000 
5 000 

8 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Merkez 1 000 1 000 1 000 
12 îller . 2 000 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 

309 Taşıt giderleri 
31 îller taşıtları işletme giderleri 

32 -İller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

3 000 

34 985 
20 000 

54 985 

130 410 

3 000 

35 000 
20 000 

55 000 

130 425 

3 000 

35 000 
20 000 

55 000 

135 425 

/S. 'Sayısı : 97) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y U İ 
ödeneği 
Lira 

1952 yıîı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

407 
412 
414 

417 
418 
419 
421 

10 

20 

30 
40 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Geri verilecek paralar 
ilâç ve lâboratuvar giderleri 
Eşya taşıma, ambalaj ve sigor
ta giderleri 
Vergi ve resimler 
Para taşıma giderleri 
Mahkeme giderleri 
Sağlık temizleme giderleri 
Etüv aletleri ve araçları işlet
me giderleri 
Temizleme gereçleri ve işçi gi
derleri 
Bakteriyoloji evleri giderleri 
Sınır ve kıyılarda çıkacak bu
laşıcı hastalıkları önleme gider
leri 

1 000 
1 000 

5 000 
7 000 

500 
2 000 

5 000 

35 000 
8 000 

65 000 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 

700 
2 000 

5 000 

35 000 
8 000 

40 000 

1 500 
1 000 

5 000 
7 000 

700 
2 000 

5 000 

35 000 
8 000 

40 000 

Bölüm toplamı 113 000 88 000 88 000 

422 Yolcuları besleme, donatım ve 
cenaze giderleri 4 200 4 200 4 200 

451 Yayın giderleri 
10 Satınalma ve abone 400 400 400 
20 Başka her şeçit giderler 500 500 500 

Bölüm toplamı 900 900 900 

454 Sigorta giderleri 2 000 2 000 2 000 

Dördüncü kısım toplamı 136 600 112 300 112 300 
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M 

Ödeneğin çeşidi 

1951 
Y ı l r 
ödeneği 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 2 400 2400 2 400 
Eski yıllar borçları 
1947 - 1950 yılları borçları 
1928 - 1946 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

4 300 
1 000 

5 300 

7 700 

2 000 
1 000 

3.000 

5 400 

2 000 
1 000 

3 000 

5 400 

869 910 
130 410 
136 600 

7 700 

856 960 
130 425 
112 300 

5 400 

865 557 
135 425 
112 300 

5 400 

GENEL TOPLAM 1 144 620 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Onarmalar 
Bina onarımı 
Makina, alet, gereç ve araçlar 
onarımı 

I I - Satınalma, yapı, tesis 
ve sermaye tahsisleri 

Bina yapımı ve satınalma 

Yatırımlar toplamı 

50 000 

8 000 

9 000 

67 000 

1 105 085 

30 000 

8 000 

5 000 

43 000 

1 118 682 

30 000 

8 000 

5 000 

43 000 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

1951 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

1952 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

3 
4 

Birinci kısım 
Resimler 
Sıhhiye Resmi 
Kaplı Patente 
Bulaşık Resmi 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

îkinci kısım 
Çeşitli gelirler 
Para cezası 
Satılacak mallar 
Çeşitli gelirler . 
Gayrimenkul gelirleri 

Bölüm toplamı 

îkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım 

700 000 
9 000 

25 000 

734 000 

734 000 

720 000 
9 000 

25 000 

754 000 

754 000 

733 597 
9 000 

25 000 

767 597 

767 597 

6 000 
1 000 
3 000 

14 760 

24 760 

24 760 

6 000 
1 000 
5 000 

14 760 

26 760 

26 760 

6 000 
1 000 
5 000 

14 760 

26 760 

26 760 

Genel Bütçeden yardım 
Geçen yıldan devredilecek na
kit 

227 860 

225 000 

179 208 

188 117 

179 208 

188 117 

Üçüncü kısım toplamı 452 860 367 325 367 325 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı; 

GENEL TOPLAM 

734 000 
24 760 

452 860 

1 211 620 

754 000 
26 760 

367 325 

1 148 085 

767 597 
26 760 

367 325 

1 161 682 
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C - GETVELt 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 21.4.1340 
» 13.12.1935 

» 31.12.1936 

» 26.6.1947 

» 10.6.1949 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo 
» 

Dağıtıcı 
Odacı 

• • - » ' • • 

Kapıcı 
Gece bekçisi 
Başmakinist 
Sürekli başişçi 

TAŞRA 

Etüv makinisti ve elektrikçi 
.» » . > 

Makinist yardımcısı ve ateşçi 
» » » 
» » •» 

Hizmet otomobili şoförü 
Yapr kurma işçisi ••;" . 
Koruma evi sürekli işçisi 
Sürekli işçi (Enez) 
Hastabakıcı 
Bakteriyoloji evleri odacıları 

Numarası Ö Z E T 

500 Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
2864 Turist gemilerden alman resimlerden bâzılarının 

affına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
3058 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı 

Kanun 
511.5 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci ve 

Kanuna ek 

4 ncü ma ci
delerinin değiştirildiği hakkında Kanun 

5435 Türk Ceza Kanununun bâzı maddeler] 
rilmesi hakkında Kanun 

D--GETVELt 
Sayı Ücret 

1 150 
1 130 
1 140 
3 90 
3 80 
1 90 
1 90 
1. 325 
1 90 

1 175 
4 150 
1 140 
1 115 
2 100 
1 130 
2 90 
3 80 
1 55 
1 80 
6 80 

(S. Say 

Görevin çeşidi 

Koruyucular 
Başkoruyucu 

» • 

Koruyucu 
» 
>> 

Transit koruyucusu 

min değişti-

Sayı Ücret 

1 115 
11 100 
3 90 
8 90 

20 75 
10 80 
7 90 
1 75 

, Deniz -tapt araçları adamları. 
1 nci kaptan 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Yağcı 
Tayfa 
Tayfa 
Motörbot şoförü 

» » 
» » 
» •» 

Dümenci 
» 

Sandalcı 

ıs ı : 97) 

1 250 
2 220 
3 200 
4 100 
1 100 
7 100 
4 80 
2 200 
3 190 
1 175 
1 150 
5 110 
6 100 
7 80 

144 
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D. 

9 

13 

Görevin 

Bölüm 

203 

çeşidi 

E -

îller geçic 

L 

Sayı i 

Urla tahaffuzhanesi muavin ta
bibi 1 
2 nci sınıf sahil sağlık merkezi 
kâtibi 2 

CETVELÎ 

ödeneğin çeşidi 

i hizmetliler ücreti 

CE 

,ylık 

40 

20 

TVELÎ 

D. Görevin çegidi Sayı Aylık 

13 2 nci sınıf sahil sağlık idare me
muru 1 20 

13 Tephirci 3 20 
14 Sıhhat zabıta memuru 5 15 

R - CETVELİ 

Bölüm 211 — Gece pratika ücreti 
Geco pratika işlerini yapmaya hazır bulunacak memur ve hizmetlilere 1587 sayılı Kanuna göre 

verilecek gece pratika ücreti bu bölümden ödenir. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bastırılacak kâğıt ve defterlere ait gereçlerin satmalma karşılığı ile bunların kaplattın İması 

ve kaplı olarak alınması gereken defterlerin parası bu tertipten ödenir. 

Bölüm 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Madde 21 — Merkez telefon giderleri 

Şehirlerarası telefon haberleşme ve yıllık abone ücretleri, telefonların tesis ve tamir giderleri 
bu maddeden ödenir. 

Madde 22 — îller telefon giderleri 
Şehirlerarası telefon haberleşme ve yıllık abone ücretleri, telefonların tesis ve tamir giderleri 

bu maddeden ödenir. 

Bölüm 306 —• Giyecekler 
Elbise, almaya hakkı olan dağıtıcı, odacı, kapıcı, bahçıvan, marangoz, boyacı, sürekli aylık üc

retli işçilerle sahil sağlık koruyucuları, kara ve deniz taşıtları araçları adamlarına verilmekte olan 
giyim eşyası bu tertipten ödenir. 

ı( S.. Sayısı: 97) 



— 24 — 
Bölüm 309 — Taşıt giderleri 

Madde 31 — iller taşıtları işletme giderleri 
Beniz ve kara taşıt araçları için satmalmacak tente, perde, istor, masa, masa örtüsü, saat, kanapo, 

kanape örtüsü, ayna ve sair demirbaşın paraları ile lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak taşıt
ların ücretleri de bu maddeden ödenir. 

" - Madde 32 — iller taşıtları onarma giderleri 
Taşıt araçlarının tebdilleri gereken motor, tekno v. s. gibi aksamının bedelleri bu maddeden 

ödenir. . 

Bölüm 412 — ilâç ve lâboratuvar giderleri 
Aşı tatbikatında kullanılacak şırınga, iğne, saf alkol, pamuk, tentürdiyot v. s. gibi tıbbi alet 

ve.araçların paraları bu bölümden ödenir.. 

Bölüm 421 — Sağlık temizleme giderleri 
Madde 10 — Etüv aletleri ve araçları işletme giderleri 

Tahaffuzhanelerdeki etüv aletleri, kazanları, elektrik dinamoları ve bunlara ait alet ve edevatın 
işletme masrafları bu maddeden ödenir. 

Madde 20 — Temizleme gereçleri ve işçi giderleri 
Fare öldürme işlerinde kullanılmak üzere satmlmması gereken kükürt, alkol, kibrit, mangal kömürü 

ve tozu, leğen, sacayağı ve ekleri, pülvarizatör, pülvarizatör v. s. gibi temizlik araçlarının para
ları ile bu işlerde çalıştırılacak olan işçilerle sıhhi nezaret tesisinde dışardan tutulacak işçilere ve
rilecek gündelikler, gemilerin muayenleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol 
paraları bu maddeden ödenir. 

Madde 40 — Smır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri 
Bu işleri yapmak için gereken bütün giderler bu maddeden ödenir. 

Bölüm 454 — Sigorta giderleri 
Bütün binalarla *eşya, alet ve edevatın sigorta ücretleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 701 — Bina onarımı 
* 

Binaların onarma, boya, badana kiremit aktarılması gibi masraflariyle diğer tamir giderleri bu 
bölümden ödenir. • ' 

Bölüm 711—Makine, alet, gereç ve araçlar onarımı 
Tahaf fuzhanelerdeki etüv aletleriyle kazan ve bunlara ait alet ve edevat, elektrik dinamoları mer

kez ve idarelerdeki temizleme alet ve araçlarının onarma ve satmalma giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 741 — Bina yapımı ve satmalma 
Tahaffuzhane, merkez ve idare binaları ve müştemilâtı yapımı maksadiyle satmalmacak. bina ve 

arazinin paraları, yapıların plân ve keşifleri için ödenecek keşif ücretleri, yapıya nezaret edecek fen 
adamlarına ödenecek paralarla bu işlerle ilgili diğer giderler bu tertipten ödenir. 

„ . » a mafrı. »«,, 
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